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Wprowadzenie

Kolejne zeszyty serii Biblia w kulturze świata zawierają opracowania od-
noszące się do bardzo szeroko potraktowanej tematyki obecności Biblii 
w kulturze świata i to zarówno w sensie uprzedzającym, to znaczy w przy-
padku, gdy Biblia korzystała z osiągnięć ludzkiej kultury, jak i w sensie 
następstwa czasowego, gdy wytwory kultury inspirowane były tekstami 
biblijnymi.

Autorami opracowań są pracownicy naukowi uczelni polskich, a także 
słowackich i znajdujących się na Ukrainie oraz doktoranci i promowani 
już doktorzy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła ii w Krakowie. Wszy-
scy oni skupili się wokół Katedry Teologii i Informatyki Biblijnej, w której 
temat Biblii w kulturze świata podjęty został przed wielu laty i konkrety-
zował się między innymi w formie sympozjów tak samo zatytułowanych, 
które prowadzone są w Krakowie przy współpracy z Wyższym Semina-
rium Duchownym Braci Mniejszych Kapucynów, we Lwowie-Brzuchowi-
cach przy współpracy z Instytutem Teologicznym im. św. abp. Józefa Bil-
czewskiego Archidiecezji Lwowskiej obrządku łacińskiego oraz w Gródku 
na Podolu we współpracy z Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji 
Kamieniec Podolski, które jest fi lią Uniwersytetu Laterańskiego w Rzy-
mie. Oprócz tego jedno sympozjum odbyło się także w klasztorze Braci 
Mniejszych Kapucynów w Kijowie. W sumie do chwili obecnej odbyły się 
dwadzieścia dwa sympozja.

W prezentowanych zeszytach umieszczamy opracowania związane 
z wystąpieniami na sympozjach, ale także inne materiały dostarczone 
przez współpracowników. Wystąpienia na sympozjach mają zawsze cha-
rakter bardzo krótkiego komunikatu, natomiast opracowania zamiesz-
czane w naszych zeszytach nie są limitowane pod względem długości 
i wobec tego stanowią nie tylko rozwinięcie komunikatu, ale są specjalnie 
opracowywanymi tekstami.

Redakcja zeszytów pragnie udostępniać ich łamy oryginalnym przemy-
śleniom i opracowaniom poszczególnych autorów i nie ingerować w treść 
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napisanego tekstu, chociaż wielokrotnie z podawanymi rozwiązaniami 
w dużym stopniu może się nie zgadzać. Ingerencje byłyby konieczne, gdy-
by tekst zawierał błędy w odniesieniu do zdefi niowanej nauki Kościoła 
lub zawierał rażące błędy metodologiczne. Jeżeli to nie zachodzi można 
przyjąć pluralizm rozwiązań konkretnych zagadnień biblijnych, a tym 
bardziej w zakresie nauk pokrewnych, które służą do uwydatnienia kul-
turowego tła Biblii. W nauce bowiem dopuszczalne są rozbieżne opinie, 
dokąd wysiłek poznawczy i rzetelna dyskusja nie ustalą jednolitego ujmo-
wania konkretnego zagadnienia. W odniesieniu natomiast do szczegóło-
wych problemów Biblii orzeczenia Kościoła, które miałyby moc wiążącą 
są stosunkowo bardzo nieliczne.

Prezentowany zeszyt rozpoczyna się rozważaniami na temat kapłań-
stwa Chrystusa, który już przed stworzeniem świata ma wyznaczoną 
funkcję  kapłańską, polegającą zgodnie z istotą kapłaństwa na łączeniu 
Boga ze stworzeniem, a w szczególności rozumnym i wolnym stworze-
niem, jakim jest człowiek.

Kolejny, długi tekst jest kontynuacją badań autora nad pierwszymi 
osiemnastoma rozdziałami Księgi Wyjścia, które w ramach egzegetycz-
nej metody kanonicznej stanowią zwartą całość. W tym odcinku swoich 
badań autor skupia się na prefi guracji Łamania Chleba, o którym czytamy 
w Pierwszym Liście św. Pawła do Koryntian.

Jednym z ważnych aspektów kulturowych w Biblii jest wyodrębnienie 
i zbadanie gatunków literackich, poprzez które wyraża się treść Biblii 
i znajduje swoje zastosowanie w religijnej funkcji, jaką Biblia spełnia w ju-
daizmie i w Kościele. Trzeci z przedstawionych tu artykułów poświęcony 
został przypowieściom.

Cyrus, król perski, jest z jednej strony postacią historyczną, z drugiej 
strony interesujące jest nazwanie go przez Deutero Izajasza mesjaszem. 
Autor studium, które proponujemy czytelnikom o Iranie mówi z wła-
snego doświadczenia, które uzupełnia treścią historyczną oraz biblijną, 
aby odpowiedzieć na pytanie o to szczególne potraktowanie pogańskie-
go władcy i włączenie go w biblijną myśl mesjańską. Chociaż z wieloma 
konkretami można dyskutować, znajdujemy jednak w tych rozważaniach 
dużo bardzo trafnych i pouczających stwierdzeń, nad którymi warto głę-
biej się zastanowić.

Św. Paweł pozostaje nadal naszym nauczycielem. Rozważanie poświę-
cone jego postaci nawiązuje do modelu ewangelizacji, jaki przyjął Apo-
stoł Narodów i ukazuje go jako wzór przesłania biblijnego w warunkach 
współczesnego głoszenia.
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Pismo Święte w przekazie swej treści korzysta z licznych obrazów po-
chodzących z doskonałej obserwacji życia. Obrazy te odnoszą się do dzie-
dzin, które badane są przez najróżniejsze nauki szczegółowe. Zrozumie-
nie tych obrazów pozwala uwydatnić religijną treść biblijnych pouczeń. 
Autorka kolejnego opracowania na przykładzie Księgi Przysłów ukazuje, 
w jaki sposób właściwości zwierząt zostały wykorzystane dla zobrazowa-
nia właściwego postępowania ludzi.

Ostatnie opracowanie ukazuje inspiracje biblijne w dziele św. Teresy 
Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) zatytułowanym Wiedza Krzyża. 

Tę treść obecnego zeszytu przekazujemy Czytelnikom, ufając, że może 
im pomóc w śledzeniu spotkania Biblii i kultury. Kolejne aspekty tego 
zagadnienia postaramy się przedstawić w drugiej części, która wypełni 
następny zeszyt Biblii w kulturze świata.

ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek

Kraków, 2 grudnia 2012
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ks. Tomasz Jelonek
Uniwersytet Papieski Jana Pawa II w Krakowie

Chrystus arcykapłan na wieki

Tytuł tego przedłożenia¹ zdaje się sugerować, że będzie ono przede wszyst-
kim oparte na przesłaniu Listu do Hebrajczyków, który niezawodnie jest 
tym pismem Nowego Testamentu w którym najpełniej wyeksponowane 
jest kapłaństwo Chrystusa i jest to kapłaństwo na wieki. Jezus Chrystus 
wstąpił do nieba, aby siedząc po prawicy Ojca wstawiać się jako kapłan 
za swoim ludem, odkupionym Jego Męką, Śmiercią i Zmartwychwsta-
niem. To kapłańskie wstawiennictwo nie będzie mieć końca i dlatego 
Jezus Chrystus jest kapłanem na wieki.

Wbrew tej wyraźnej sugestii nasze rozważanie dotyczyć będzie o wiele 
szerszej perspektywy i chcemy w nim poruszyć pewne fundamentalne 
sprawy, na tle których kapłaństwo Chrystusa nabierze pełniejszego wy-
miaru, a określenie na wieki przeniesiemy także na to, co było od wieków, 
przed wiekami.

Kapłaństwo organicznie wiąże się z religią, a ta z kolei jest podstawo-
wym zjawiskiem odnoszącym się do natury człowieka, który jest istotą 
religijną (ens religiosum). Człowiek zawsze zwracał się ku Komuś, kto go 
przerastał, Kto był jego Panem, ale też i Ojcem.

Przez wiele dziesięcioleci uczono nas i nadal próbuje się kontynuować 
ten sposób myślenia, że przed pojawieniem się człowieka na Ziemi wystę-
powały małpoludy, że przekształcały się one stopniowo, zatracając cechy 
zwierzęce, a zdobywając cechy ludzkie, przedstawiano i nadal się przed-

¹ Treści zawarte w tym przedłożeniu obejmują bardzo szeroki zakres informacji 
związanych z różnymi kierunkami naukowego myślenia. Dla swojej ścisłości wy-
magałyby wielu odnośników — przypisów, których jednak w tym wypadku nie 
zastosowano. Tekst należy traktować jako pewien skrót myślowy, będący manife-
stacją poglądów autora, które wymagają jeszcze dalszego uściślenia, jakie jednak 
nie zmieściłoby się w rozsądnych ramach ani wystąpienia, ani jednego artykułu. 
To uściślenie — ufam, że powstanie — będzie z pewnością wskazywało na wiele 
źródeł, a więc będzie może nawet przeładowane przypisami.
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stawia, nawet w podręcznikach szkolnych i akademickich, posuwający 
się szereg istot. Na końcu podąża małpa na czterech łapach, następne 
indywidua coraz bardziej się prostują, zmieniają proporcje części ciała, 
tracą owłosienie i na końcu tych przemian, a na początku wspomnianego 
peletonu podąża człowiek współczesny. Oczywiście w myśl tych poglą-
dów człowiek, który pojawił się na ziemi, człowiek pierwotny, był istotą 
areligijną, nie posiadał ani wyobrażenia Boga, ani nie istniała łączność 
tego człowieka z Bogiem czyli religia. W miarę upływu czasu człowiek, 
odpowiadając na zjawiska, które go przerażały i próbując skomunikować 
się z przodkami, których uważał za duchy, poprzez animizm, fetyszyzm 
i magię dochodził do wyobrażeń wielu bogów, którzy go otaczali, mogli 
mu sprzyjać, ale także szkodzić. Trzeba więc było ich obłaskawić przez 
modlitwy i ofi ary i tak powstała religia, a z nią i funkcje kapłańskie.

W rzeczywistości wszystko było inaczej, a drabina, po której człowiek 
wspinał się ku religii, jest zupełnie odwrócona.

Rozwój świata organicznego, który jest faktem, nie przebiegał jednak 
według modelu, jaki przede wszystkim nadał mu Karol Darwin i który 
do dziś w wielu środowiskach, niesłusznie nazywających się naukowymi, 
jest dogmatem, którego w razie czego broni się administracyjnie, a na-
wet przez stosowanie gwałtu. Zmiany nie narastały stopniowo przez całe 
wieki czy tysiąclecia, ale w ściśle określonych warunkach następował skok 
i pojawiała się nowa jakość. Tylko, że w takim przypadku fi lozofi a bazują-
ca na osiągnięciach nauki musi przyjąć celowość w całym rozwoju Przy-
rody i plan, według którego ten rozwój przebiega, a to prowadzi do Ar-
chitekta, zaprzeczając dogmatom materializmu, którego w dwudziestym 
wieku broniły nawet więzienia, szpitale dla psychicznie chorych i łagry. 

Rozwój całego wszechświata, a w szczególności świata organicznego 
nie był dziełem przypadków, ale dokonywał się w dokładnie określonym 
kierunku. Dziś mówi się o zasadzie antropicznej, która ma różne odmia-
ny, czym w tej chwili nie będziemy się zajmowali, ogólnie stwierdzając, ze 
zasada ta rozwój świata ujmuje jako zmierzający ku człowiekowi, w ujęciu 
teologicznym trzeba dodać, że ku Człowiekowi (piszemy dużą literą), to 
znaczy Wcielonemu Synowi Bożemu.

Wielu jednak nadal uważa, że to tylko ewolucja jest odpowiedzialna 
za wszystko, co powstało w świecie i na ziemi. Jeżeli ewolucji, która jest 
jedną z wielu zasad przyrodniczo tłumaczących przemiany, jakie towa-
rzyszyły rozwojowi świata od Wielkiego Wybuchu do stanu obecnego 
i jakie przewiduje się w przyszłości, jest tego rodzaju twórcą, to trzebaby 
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było pisać ją dużą literą, takiej Ewolucji zbudować ołtarzyk i oddawać jej 
cześć jako bogu.

Odkryto wiele faktów, które są sprzeczne z ewolucyjnym światopoglą-
dem, istnienie ogniw pośrednich, które przy założeniach darwinowskiej 
ewolucji musiałyby istnieć, nie zostało nigdzie odkryte, są one jedynie 
pseudonaukową mistyfi kacją. Mimo tego wszystkiego ofi cjalnie mówi się, 
ze wszystko się zgadza i ewolucja jest faktem, w który trzeba bezwzględnie 
wierzyć, a człowiek w sposób przypadkowy pochodzi od form zwierzę-
cych. Upraszczając, mówi się, że pochodzi od małpy, gdyż chce być małpą.

Rozwój świata dokonywał się skokowo w bardzo ściśle określonych 
warunkach, umożliwiających pojawienie się nowej formy. Wszystko do-
konywało się jak w zegarku, bo było realizacją stwórczego planu Boga, 
który całemu rozwojowi wyznaczył trajektorię i na początku zadał takie 
warunki początkowe, aby w odpowiednim czasie mogły powstać warunki 
kolejnego przeskoku, który dokonywał się mocą stwórczej energii nadanej 
światu w początkowej decyzji Boga, czasem mówimy, że Bóg na początku 
pchnął wszystko swoim Fiat. Bóg jednak nie wycofał się ze swego stwo-
rzenia i zawsze z nim współdziała, które to współdziałanie fi lozofi cznie 
nazywa się konserwacją, mówi o niej łacińska sentencja: conservatio est 
continua creatio.

Człowiek który pojawił się na Ziemi, był od razu istotą rozumną, wol-
ną i religijną. To należy do jego naturalnego wyposażenia, naturalnego 
w sensie natura to znaczy istota, a nie natura w opozycji do czegoś, co 
nazywa się nadnaturą, nadprzyrodzonością. Człowiek bowiem od począt-
ku stworzenia posiadał cel i środki konieczne do jego urzeczywistnienia, 
należące do sfery transcendentnej, był ukierunkowany na Boga i dlatego 
też posiadał religię jako więź z Bogiem.

Również człowiek tak zwany pierwotny posiadał religię monoteistycz-
ną, a dopiero w miarę rozwoju cywilizacji, gdy człowiek coraz bardziej 
otaczał się wytworami rąk własnych, zatracał pojecie jedynego Boga, 
a odkrywając wszędzie ślady boskości personifi kował je i tworzył plejady 
swoich bogów, choć zawsze pozostawał wśród nich Jeden najwyższy jako 
zatarty ślad monoteizmu.

Kiedy w różnych cywilizacjach, zwłaszcza zaginionych, odkrywano po-
zostałości religii, układano je według z góry już posiadanego ewolucyjne-
go schematu i tak je opisywano. Nadal pseudonauka trzyma się kurczowo 
stworzonego obrazu. Warto zauważyć, że gdyby hipotetycznie chrześci-
jaństwo przestało istnieć (ma Chrystusową obietnicę przetrwania, ale 
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metodycznie można stawiać przeciwne hipotezy) i zostało po długim 
czasie odkrywane, to według tych samych zasad, według których opisa-
no inne religie, byłby to typowy politeizm. Na czele wielkiego panteonu 
stały trzy bóstwa, z których jedno było zoomorfi czne, przyjmujące postać 
gołębicy. Następnie istniały niezliczone bóstwa odznaczające się różnymi 
atrybutami, wśród których jedno bóstwo trzymało nawet ściągniętą wła-
sną skórę, wiele prowadziło różne zwierzęta, trzymało w rękach narzędzia 
tortur, a także przedmioty codziennego użytku. Wśród nich wyróżniały 
się bardzo liczne bóstwa żeńskie, przeważnie trzymające na ręku małe 
dziecię. Ten przykład ma nam tylko uświadomić, jak adekwatnie (!) od-
czytujemy starożytne religie.

Każda religia wyraża stosunek człowieka do Boga. W każdej religii 
istnieją pewne funkcje, które przyczyniają się spełniania określonych 
aspektów religii, w której Bogu oddaje się cześć, chwali się Go, składa się 
modlitwy i ofi ary i otrzymuje od Boga przede wszystkim błogosławień-
stwo. Funkcje religijne spełniają kapłani, którzy są pośrednikami między 
ludem a Bogiem. Funkcje kapłańskie najpierw spełniali ojcowie rodów, 
potem królowie. W religii starożytnego Egiptu właściwym kapłanem był 
jedynie faraon, któremu liczne klany kapłańskie pomagały w wypełnieniu 
obowiązku kapłańskiego, który realizował się w wielkiej ilości świątyń 
rozsianych po całym kraju. Podobnie w innych religiach wytworzyły się 
grupy kapłańskie. Tam, gdzie występują ludzie, pojawiają się różne ludz-
kie słabości, kłótnie, antagonizmy, pojawiają się cele i dążenia polityczne. 
Wszystko to stanowi margines historycznego kapłaństwa, ale nie jest jego 
istotą, jak się często przesadnie ujmuje, zasłaniając przez to religijną na-
turę i funkcję kapłaństwa jako powszechnego zjawiska towarzyszącego 
dziejom człowieka.

Rzymianie, którzy byli specjalistami od funkcjonowania i opisywania 
aparatu społecznego, utworzyli adekwatny termin, który wyraża istotę 
funkcji kapłańskiej. Terminem tym jest pontifex czyli czyniący most, łącz-
ność pomiędzy Bogiem a ludźmi. Ten most przenosi modlitwy i ofi ary 
ludzkie do Boga i Boże błogosławieństwo dla ludzi. Funkcja ofi arnika 
i tego, który w imieniu Boga błogosławi, to dwie podstawowe funkcje, 
jakie miało w Starym Testamencie kapłaństwo izraelskie. Błogosławień-
stwo rozumiane było nie tylko jako gest, ale jako realny dar od Boga.

Historię ludzkiego kapłaństwa trzeba napisać na nowo, aby widzieć 
w niej stałe szukanie Boga, które jest właściwe każdemu człowiekowi, 
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a nie sprowadzać wszystkiego do schematów politycznych i co najwyżej 
wartości kulturowych. Kapłaństwo wszystkich czasów było wielkim wo-
łaniem człowieka do Boga i oczekiwaniem daru Bożego. 

Na tym tle trzeba zobaczyć kapłaństwo Starego Testamentu. To ka-
płaństwo podlegało rozwojowi, jak rozwojowi podlegała cała religia Izra-
ela. Początkowo było to kapłaństwo ojców rodzin, a Biblia ukazuje nam 
zorganizowanie kapłaństwa przez Mojżesza, gdy kładł on podwaliny pod 
całe życie społeczne i religijne tych, którzy wyszli z Egiptu i mieli tworzyć 
zaczyn przyszłego narodu. To całe budowanie oparte było na idei przy-
mierza, które znane jako instytucja życia społecznego w świecie z po-
łowy drugiego tysiąclecia przed Chrystusem, stało się modelem religii. 
Modelem bardzo dobrze wybranym i zapewniającym stałość religii oraz 
rolę Boga, potężniejszego kontrahenta tego układu, jako ustanawiającego 
całe Prawo.

Kapłaństwo, które już w Pięcioksięgu przedstawione jest całościowo, 
przybierało swój ostateczny kształt w ramach rozwoju kultu, którego 
ważnym wyznacznikiem było zbudowanie świątyni, gdy naród izraelski 
scementował się z różnych części (zwanych pokoleniami) i osiągnął stałą 
instytucję królestwa. 

Jezus Chrystus jako Kapłan musi być rozpatrywany w całym kontek-
ście, o jakim mówiliśmy poprzednio. Zazwyczaj mówi się o kapłaństwie 
Chrystusowym w odniesieniu do Jego ziemskiej działalności, a przede 
wszystkim w kontekście Ofi ary Krzyżowej. Wydaje się, że mamy prawo 
w oparciu o dane biblijne cofnąć się aż do tego, co było przed założeniem 
świata. Jeżeli poznajemy stwórczy plan Boga, to w oparciu o List św. Paw-
ła do Kolosan możemy dostrzec w nim od początku miejsce Wcielonego 
Syna Bożego, który dlatego będzie nazwany Pierworodnym całego stwo-
rzenia, nie pierworodny w porządku czasu, ale pierworodny w zamyśle 
Boga. Stworzenie Boże w swym rozwoju miało prowadzić do powstania 
człowieka, który przez swoją duchowo-cielesną naturę, stanowiącą szczyt 
rozwoju widzialnego stworzenia, jednoczy w sobie widzialne i niewidzial-
ne. Z jedną numerycznie ludzką naturą Syn Boży miał złączyć naturę 
Boską w jedności Boskiej Osoby. W tym zamyśle Ojca Wcielony Syn Boży 
miał najpełniej wpisaną funkcję Tego, który łączy, tworzy most, Pontife-
xa. To funkcja kapłańska, jaka najgłębiej wnika w tajemnicę Wcielenia.
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Wcielony Syn Boży najpełniej jest kapłanem, w którym najpełniej do-
konało się złączenie człowieka z Bogiem, co stanowi cel i istotę funkcji 
kapłańskiej.

A kiedy człowiek odpowiedział negatywnie na plan Boga i przez swoje 
nieposłuszeństwo sprzeciwił się miłującemu go Bogu, ściągając na siebie 
karę, Wcielony Syn Boży dla dokonania także w tej sytuacji kapłańskiego 
zadania tego, który łączy, przerzuca mosty, podjął się dzieła odkupienia 
przez ofi arę z samego siebie. Ta ofi ara musiała być doskonała i pełna i dla-
tego była to ofi ara krwawa. Syn Boży odkupił winy ludzkości i na nowo 
nawiązał więź Boga z człowiekiem przez swoją Mękę, Śmierć i Zmar-
twychwstanie. W tym dokonało się kapłańskie dzieło Syna Bożego, który 
w związku z tym został nazwany Jezusem, to znaczy Bogiem, który zba-
wia. Jako realizator zapowiadanego przez Boga dzieła zbawienia został 
określony Chrystusem, Namaszczonym, gdyż rozwój biblijnego obrazu, 
tego, który był oczekiwany, ostatecznie przybrał kształt Pomazańca, to 
znaczy króla, kapłana i proroka.

Jezus jako człowiek nie mógł być uznany za kapłana w Izraelu, gdyż nie 
był męskim potomkiem w pokoleniu Lewiego, jego kapłaństwo jest inne. 
List do Hebrajczyków nazwie je według porządku Melchizedeka, odwo-
łując się do przedstawionej w Księdze Rodzaju postaci króla i kapłana, 
któremu Abraham złożył dziesięcinę. 

List do Hebrajczyków jest jedynym pismem Nowego Testamentu, które 
do Jezusa stosuje określenie kapłana i arcykapłana, choć o jego dziele jako 
o ofi erze mamy wzmianki także w innych pismach nowotestamentalnych. 

W przypadku Listu do Hebrajczyków jako późnego pisma Nowego Te-
stamentu nie istniały już przeszkody, które uniemożliwiały zastosowanie 
terminów kapłan i arcykapłan do Chrystusa. Do zburzenia świątyni funk-
cjonowało kapłaństwo lewickie, a więc stosowanie tego terminu do Jezusa 
z pokolenia Judy, powodowałoby natychmiastowy sprzeciw. Ta przeszko-
da przestała istnieć, gdy wraz ze zburzeniem Świątyni ustają wszystkie 
ofi ary, a wymownym znakiem odejścia kapłaństwa starotestamentalnego 
w mrok przeszłości jest nakaz Tytusa, aby zabić kapłanów, znalezionych 
na terenie świątyni jerozolimskiej, w myśl zasady, że kapłani winni ginąc 
wraz ze swoją świątynią. 

Arcykapłaństwo starotestamentalne zostało natomiast tak sprofano-
wane, że dopóki jeszcze istniało, zastosowanie tego terminu do Jezusa 
byłoby wielkim poniżeniem. Arcykapłaństwo stało się wartością prze-
targową i trzeba je było kupić u najeźdźcy. Arcykapłan reprezentował lud 
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wobec władz zaborczych, ale to one ostatecznie go wyznaczały, ograni-
czając jego znaczenie, jeżeli nawet szaty arcykapłańskie przechowywane 
były w zamku Antonia i wydawane na czas uroczystości, jeżeli arcykapłan 
okazał się lojalny. Arcykapłaństwo tak bardzo było zdegradowane, że po-
wstańcy, którzy w opanowanej przez siebie Jerozolimie, swobodnie już 
mogli wybrać arcykapłana, mianowali na to stanowisko jakiegoś prostego 
człowieka, choć będącego potomkiem Aarona, aby ten urząd ośmieszyć.

Takie arcykapłaństwo musiało także odejść, aby po jakimś czasie ter-
min mógł być użyty w stosunku do Jezusa. Wtedy już Chrystus dokonał 
kapłańskiego dzieła odkupienia, które zabliźniło przepaść pomiędzy czło-
wiekiem a Bogiem wykopaną przez grzech i otworzyło swobodną dro-
gę człowieka do Boga, zapewniającą pełne zjednoczenie. Wspomnianą 
przepaść można było zakopać przez ofi arę i ofi ara ta miała pokazać, jak 
bardzo Bóg miłuje swoje stworzenie, że Syna swego dał. Każdy jednak 
czyn Chrystusa miał nieskończona wartość i mógł być złożony Ojcu jako 
ofi ara. W ten sposób całe życie Jezusa ma wymiar kapłański, przerzuca-
jący most między ludzkością a Bogiem.

W naszym teologicznym ujmowaniu z kapłaństwem Chrystusa wią-
żemy przede wszystkim Jego dzieło odkupieńcze: Mękę, Śmierć i Zmar-
twychwstanie, których logicznym następstwem jest wstąpienie do nieba, 
gdzie Jezus zasiadł po prawicy Ojca wstawiając się za ludźmi, a więc nadal 
pełniąc rolę kapłańską i już na wieki. List do Hebrajczyków przedstawia 
wejście Jezusa do nieba jako wejście Arcykapłana do świątyni w Dniu Po-
jednania. Niebo jest sanktuarium, a Jezus Arcykapłanem na wieki.

Trzeba także w tym na wieki dostrzec pełniejszy obraz: Chrystus jest 
także kapłanem od wieków i przed wiekami. Zawsze w planach Ojca 
i w ich realizacji jest kapłanem — Pontifexem przez wszystkie wieki od 
założenia świata aż do rzeczywistości, która nie będzie już miała końca.
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Wojciech Kosek

„Łamanie Chleba” w 1 Kor 11, 24 
a łamanie paschalnego Afi komanu 
w Hagadzie na Pesach i traktacie Pesachim

Jezus Chrystus w noc poprzedzającą bezpośrednio dzień swojego przej-
ścia z tego świata do wieczności sprawował w gronie wybranych aposto-
łów ostatnią wieczerzę jako żydowską liturgię paschalną¹. Jezus i apo-
stołowie nie spożywali wtedy baranka paschalnego, a to z tej racji, że 
należałoby go najpierw ofi arować w świątyni jerozolimskiej, wolno zaś to 
było uczynić dopiero w kilkanaście godzin później — wówczas, gdy Jezus 
zawisł na krzyżu jako nowy Baranek (por. J 19, 30–42). Te okoliczności 
sprawiły, że paschalna liturgia Jezusa pod względem zewnętrznej formy 
znaków jest taka sama, jak żydowska Pascha od czasu zburzenia świątyni 
w Jerozolimie w 70. roku — od tego czasu żydzi nie spożywają baranka 
w czasie Paschy, bo nie ma świątyni, w której można by go ofi arować².

Jezus, nie zmieniając formy znaków żydowskiej Paschy, w  sposób 
istotny przekształcił jej ryt w ryt Nowej Paschy — Eucharystii. Spośród 
wszystkich znaków tej liturgii Jezus nie zmienił tak radykalnie istoty żad-
nego z nich, jak jednego — Afi komanu, przaśnego chleba trzeciej części 
liturgii paschalnej. To Afi koman staje się — mocą słów konsekracji — 
liturgicznym znakiem trzeciej części Paschy Nowej: Ciałem Chrystusa, 
wydającego się w Ofi erze³ z miłości do Ojca i do nas.

¹ A. Jankowski, Biblijna teologia przymierza, Kraków 1997, s. 109–110: w przypisie 
48. autor zebrał jedenaście cech, świadczących o tym, że Ostatnia Wieczerza była 
ucztą paschalną. Por. też: Tenże, Eucharystia Nową Paschą, [w:] W. Świerzawski 
(red.), Msza Święta (ii. Mysterium Christi 3.), Kraków 1992, s. 10–24.

² Por. W. Kosek, Pierwotny ryt Paschy w świetle schematu literackiego Księgi Wyjścia 
1–18, Kraków 2008, s. 293.

³ Por. Jan Paweł ii, encyklika Ecclesia de Eucharistia, 11: o Eucharystii: „Zawiera ona 
niezatarty zapis męki i śmierci Pana. Nie jest tylko przywołaniem tego wydarze-
nia, lecz jego sakramentalnym uobecnieniem. Jest ofi arą Krzyża, która trwa przez 
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Ponieważ Afi koman (a podobnie i inne znaki liturgiczne) występuje 
nie tylko w części trzeciej, ale i w pierwszej (gdzie w wyniku przełama-
nia specjalnego środkowego przaśnika uzyskaną tak większą część od-
kłada się jako Afi koman), w każdej z nich pełniąc inną rolę, dlatego dla 
rozumienia liturgii konieczne jest rozróżnienie dwóch różnych funkcji, 
jakie mogą spełniać znaki liturgiczne: albo objaśnianie, albo uobecnianie 
wydarzenia zbawczego, które one reprezentują. W niniejszym artykule 
ta problematyka jest szczegółowo objaśniona na podstawie omówionych 
znaków rytu Paschy i rytu Eucharystii.

Jezus ustanowił łamany i spożywany paschalny Afi koman swoją Ofi a-
rą-pamiątką (avna,mnhsij — por. 1 Kor 11, 23–24), dla której pełnego ro-
zumienia konieczne jest poznanie mentalności greckich i żydowskich 
adresatów Pawłowego Pierwszego Listu do Koryntian⁴. To na mocy tej 
Ofi ary-pamiątki Jezus po stoczeniu śmiertelnej walki z diabłem w ciem-
nościach otchłani śmierci powrócił do Wieczernika jako Zmartwych-
wstały Mesjasz, bo Ojciec pamiętał o Nim w czasie tych zmagań i za-
pewnił Mu zwycięski powrót do miejsca, gdzie złożył tę Ofi arę — do 
Wieczernika. Tam zaś Jezus tchnął Ducha Świętego na apostołów — na 
tych, którzy tam z Nim byli już podczas Ostatniej Wieczerzy.

Rozumienie terminu avna,mnhsij w realiach kultury greckiej i żydow-
skiej pozwala właściwie odczytać znaczenie sakramentalnego znaku, ja-
kim stał się w dłoniach Jezusa paschalny Afi koman. Ponieważ jednak 
ów znak jest częścią większej liturgicznej całości — rytu Paschy — dla-
tego należy spodziewać się, że jeszcze głębsze jego rozumienie stanie się 
możliwe dopiero po odczytaniu jego znaczenia w kulturowo-religijnych 
realiach żydowskiej Paschy, nieobecnej u Greków czy Rzymian. To też 
będzie jednym z dwu zasadniczych wymiarów niniejszego artykułu.

Drugim wymiarem jest ryt Eucharystii. Zostanie on ukazany w świetle 
zapisu zawartego w Dziejach Apostolskich 2, 42, których autor — święty 
Łukasz — był wiernym towarzyszem misyjnych wypraw świętego Pawła 
Apostoła i utalentowanym odbiorcą jego niezmiernie głębokich teolo-
gicznych objaśnień (por. 2 P 3, 15–16. Dzięki świętemu Łukaszowi sta-
nie się zrozumiałe, w jaki sposób święty Paweł nawiązał do rytu Paschy 
w Pierwszym Liście do Koryntian 11, 24, gdzie ukazał „łamanie chleba” 

wieki”.
⁴ Por. W. Kosek, Dzieła Homera i innych pisarzy greckich jako źródło poznania men-

talności Kościoła w Koryncie, [w:] T. Jelonek, R. Bogacz (red.), Biblia w kulturze 
świata. Między Biblią a kulturą, ii, Kraków 2011, s. 59–93.
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jako element Eucharystii, sprawowanej przez Jezusa Chrystusa w noc 
przed zbawczą męką i śmiercią.

1. Poszukiwanie pierwotnego związku 
rytu Paschy i rytu Eucharystii
Słowa Pana Jezusa, które św. Łukasz zapisał w swojej Ewangelii na począt-
ku opisu ustanowienia Eucharystii: „Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę 
z wami, zanim będę cierpiał” (22, 15) — wskazują, iż dla poznania głębi 
Eucharystii konieczna jest znajomość żydowskiej Paschy z literatury po-
zabiblijnej. Praca biblisty nie ogranicza się bowiem do egzegezy tekstów 
Pisma Świętego w ich oryginalnym zapisie, ale musi pozwolić mu wejść 
w świat pojęć i sposobów wyrażania myśli, jaki był właściwy ludziom tego 
kręgu kulturowego, w którym ów zapis powstał⁵. Dlatego też egzegeza bi-
blijna musi być wspomagana przez analizy zabytków przynależących do 
wielu dziedzin szeroko pojętej kultury i religii starożytnego świata, w tym 
szczególnie narodu wybranego. Poznanie ich stale pogłębia się dzięki od-
kryciom archeologicznym, historycznym, kulturowym czy literackim.

1.1. Próby odkrycia początku i historycznego rozwoju rytu Paschy

Dokładne poznanie rytu Paschy z czasów Jezusa jest zatem nieodzow-
ne dla interpretacji tych tekstów Nowego Testamentu, w których został 
utrwalony zapis o ustanowieniu przez Niego Eucharystii — „Nowej Pas-
chy” — jako Nowego Przymierza w Jego Krwi. Okazuje się jednak, że 
nauce nie był dotychczas znany żaden starożytny zabytek (literacki czy 
jakichkolwiek inny), wcześniejszy niż z ii wieku po Chrystusie, w któ-
rym ryt Paschy byłby w sposób kompletny udokumentowany. Jedynym 
takim dokumentem jest „Hagada paschalna”. Uczeni uważają, że tekst jej 
powstawał stopniowo, przez wiele stuleci, a pierwsza jej wersja została 

⁵ Por. Pius xii, encyklika Divino affl  ante Spiritu, 558, [w:] H. Lempa (red.), Aby lepiej 
słyszeć słowo Pana, t. ii: Biblia w dokumentach Kościoła. Wybór tekstów i komen-
tarz, Wrocław 1997, s. 103: „Egzegeta musi niejako w duchu powrócić do onych 
dawnych stuleci Wschodu i za pomocą historii, archeologii, etnologii oraz innych 
gałęzi wiedzy dokładnie określić, jakim rodzajem literackim zamierzali posługiwać 
się autorowie dawnych czasów i jakim się rzeczywiście posłużyli”.
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skompilowana prawdopodobnie pomiędzy drugą połową ii wieku a koń-
cem iv wieku⁶.

W tej sytuacji wysiłki zmierzające do zrozumienia początków Paschy 
oparte były jedynie na hipotezach. Spośród różnorodnych prób odkrycia 
początków Paschy najszersze uznanie zyskała hipoteza o kulturowo-reli-
gijnej ewolucji form tegoż święta, o jego pochodzeniu z dwu świąt oddziel-
nych — pasterskiego święta ofi arowania baranka i rolniczego święta ofi a-
rowania pierwocin zbóż⁷. Równocześnie jednak według niemałej grupy 
wybitnych naukowców hipoteza ta nie ma prawdziwie rzetelnych podstaw 
naukowych: „Często wyrażany pogląd, jakoby przed Paschą izraelicką 
istniała już wcześniej jakaś forma tego święta jako coroczne wiosenne 
święto nomadów opiera się jedynie na rozważaniach z zakresu historii 
kultury i religioznawstwa. Nie istnieją żadne potwierdzające tę hipotezę 
wcześniejsze lub współczesne Biblii źródła pozabiblijne”⁸. Jaka zatem jest 
prawda o tej hipotezie?

Wnikliwe studium początków owej „ewolucyjnej” hipotezy i jej stop-
niowego przyjmowania przez badaczy wykazuje, że jest ona metodolo-

⁶ Por. C. Adler (red.), Th e Jewish Encyclopedia (tom i–xii), New York-London, 1901–
1906, t. i, s. 141–146: Haggadah (shel PesaH): Ritual for Passover eve: zob. w In-
ternecie: http://www.jewishencyklopedia.com. B. S. Childs, Th e Book of Exodus. 
A Critical Th eological Commentary, Philadelphia 1974, s. 208–209: autor wskazuje 
na znaczenie dla badań następujących tekstów: a. pism rabinicznych: Targumów, 
Midraszy, Miszny, Tosefty, Hagady i Talmudów, b. pism nie-rabinicznych: papi-
rusów z Elefantyny, Księgi Jubileuszów, Księgi Mądrości Salomona, dzieł Filona 
z Aleksandrii, dzieł Józefa Flawiusza, pism z Qumran, rytuału paschalnego Sama-
rytan. Podaje też bogatą literaturę przedmiotu.

⁷ Por. R. Cantalamessa, Pascha naszego zbawienia. Tradycje paschalne Biblii i pier-
wotnego Kościoła, tłum. M. Brzezinka, Kraków 1998, s. 16; A. Rolla, F. Ardusso, 
G. Ghiberti, G. Marocco, Enciclopedia della Bibbia, Torino 1969–1971, t. 5, k. 537: 
Pascha odpowiada życiu nomadycznemu Izraela (corrisponda vita nomade di Isra-
el), ale nabrała nowego znaczenia w związku z exodusem. Por. też H. Haag, Vom 
alten zum neuen Pascha. Geschichte und Th eologie des Osterfestes (Stuttgarter Bi-
bel-Studien, 49), Stuttgart 1971, s. 58–63: vom Nomadenpesach zum Pesach Israels; 
R. de Vaux, Instytucje Starego Testamentu, t. i. Nomadyzm i jego pozostałości, in-
stytucje rodzinne, instytucje cywilne, tłum. T. Brzegowy, Poznań 2004, s. 500–503.

⁸ Por. F. Rienecker, G. Maier; W. Chrostowski (red. nauk. wyd. polskiego), Leksy-
kon biblijny, Warszawa 1994, s. 591. Warto dodać, że uważne przeczytanie dwu 
ostatnich opracowań wykazuje, że de Vaux podtrzymuje pogląd o dwu pierwot-
nych świętach, ponieważ nadkrytycznie interpretuje teksty biblijne, przykładowo 
Pwt 16, 1–8: R. de Vaux, s. 497; F. Rienecker…, s. 592. Por. też T. A. Bryan, Th e New 
Compact Bible Dictionary, Michigan 1967, s. 173 (Feasts).
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gicznie wadliwa. Dla jej dowodzenia posłużono się bowiem argumenta-
mi zaczerpniętymi z dowodzonej tezy, czyli z twierdzenia, które miało 
być udowodnione — jest to tak zwany błąd koła logicznego⁹. Okazuje się 
bowiem, że jej twórcy założyli pewien hipotetyczny rozwój rytu Paschy, 
a potem na jego podstawie dokonywali klasyfi kacji fragmentów kanonicz-
nego tekstu Biblii w ten sposób, że fragmenty treściowo odpowiadające 
założonej w hipotezie fazie pierwotnej rozwoju rytu klasyfi kowano jako 
teksty najstarsze, fragmenty treściowo odpowiadające założonej w hipo-
tezie fazie końcowej rozwoju rytu klasyfi kowano jako teksty najmłodsze. 
Po upływie pewnego czasu, gdy wydawało się, że już wszyscy zapomnieli 
o tym, iż to założona hipoteza rozwoju rytu Paschy dała w wyniku kla-
syfi kację fragmentów, dokonano czynności odwrotnej!: na podstawie (tak 
uzyskanej!) datacji fragmentów „odtworzono” rozwój rytu Paschy. Rezul-
tat ten nie ma żadnej wartości naukowej: „dowiedziono” taką kolejność 
faz, jaką założono, aby podatować fragmenty. Czy zatem możliwe jest 
odkrycie początków rytu Paschy?

W  niniejszym artykule zostaną przedstawione wyniki badań rytu 
Paschy, który, jak się okazało, został ukryty w Księdze Wyjścia 1–18 pod 
barwną szatą literacką opisu wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej! Struk-
tura literacka pierwszych osiemnastu rozdziałów Księgi Wyjścia jest zbu-
dowana na bazie sześciu perykop, czyli spójnych jednostek literackich. 
Każda z perykop posiada swój własny temat główny, który jednocześnie 
podporządkowany jest realizacji tematu struktury nadrzędnej, jaką stano-
wi struktura literacka Wj 1–18. Odkryte zależności liczbowe¹⁰, jakie cha-
rakteryzują to sześcioelementowe literackie arcydzieło, są faktem nieza-
leżnym od poglądów badaczy, nie wynikają z założeń metody badawczej. 
Ich istnienie świadczy o tym, że ostatni redaktor Wj 1–18 był Hebrajczy-
kiem¹¹. Ponadto analogiczne zależności liczbowe charakteryzują długość 
sześciu ramion świętego świecznika (por. Wj 25, 31–36), Menory¹², któ-
⁹ Por. W. Kosek, Logika «błędnego koła» i jej przezwyciężanie w egzegezie naukowej 

xx wieku — komunikat naukowy podczas 49. Sympozjum Biblistów Polskich, Ka-
towice, 20–22 września 2011 r. Publikacja komunikatu w opracowaniu.

¹⁰ Por. W. Kosek, Pierwotny ryt Paschy..., dz. cyt., s. 276–278: w kolejnych sześciu 
perykopach częstotliwość hebrajskich form czasu przeszłego do przyszłego jest 
następująca: 62, 56, 35, (100–34), 56, 62, dzięki czemu układ sześciu pe-
rykop ma budowę koncentryczną A B C C’ B’ A’; jest to nawet chiazm ze względu 
na zależność wiążącą środkowe perykopy: 35 ≈ (100–34)..

¹¹ Por. T. Jelonek, Znaczenie mistycznej tradycji żydowskiej dla chrześcijańskiego ro-
zumienia Biblii na tle nauczania kościelnego, „Polonia Sacra” 9/53 (2001), s. 161–163.

¹² Por. T. Jelonek (red.), Z badań nad Biblią, t. 4, Kraków 2002, zdjęcie na okładce.
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ry z Bożego rozkazu wykonał Mojżesz „zgodnie z wzorem danym przez 
Pana” (Lb 8, 4) i umieścił w Namiocie Spotkania. Nie może to być dziełem 
przypadku, lecz dziełem jednego autora — Boga.

Badania literacko-historyczne wykazały, że Księga Wyjścia 1–18 jest 
traktatem zawarcia przymierza¹³ pomiędzy Bogiem a Izraelem. Na ba-
zie jej struktury został zbudowany czteroelementowy ryt Paschy. Należy 
przy tym wiedzieć, że ów pierwotny ryt w swej głównej strukturze został 
zachowany od czasów Mojżesza aż po dziś dzień, a zatem taki sam był 
wówczas, gdy Jezus Chrystus sprawował „Nową Paschę”. Spostrzeżenie to 
pozwala prowadzić analizy rytu Eucharystii na podstawie owego pierwot-
nego rytu Paschy, którego znajomość jest dziś niezbędna dla interpretacji 
nowotestamentowych zapisów o Ostatniej Wieczerzy. Pozwala to również 
z naukową pewnością odrzucić ową „ewolucyjną” hipotezę rozwoju rytu 
Paschy. Czteroelementowy ryt Paschy od początku, od wyjścia z Egiptu, 
był zbudowany na wcześniejszej od niego sześcioelementowej strukturze 
traktatów przymierzy starożytnych z xvi–xii wieku przed Chrystusem.

1.2. Typologia Pascha-Eucharystia jako porównanie 
uczt kultycznych przed exodusem

Paschę Izraelici celebrują co roku w nocy w pierwszą wiosenną pełnię 
księżyca (15. dnia miesiąca Abib), świętując na cześć Boga, który w tym 
właśnie dniu około xv wieku przed Chrystusem wyprowadził swój lud 
z niewoli faraona w Egipcie. Wyjście Izraela z Egiptu poprzedziła uczta 
religijna — Pascha właśnie.

Z Ewangelii wiemy, że Jezus Chrystus ustanowił nową rzeczywistość 
sakramentalną — Eucharystię — jako ucztę religijną poprzedzającą Jego 
wyjście (por. Łk 9, 31: wyjście określone słowem e;xodoj — exodus) z tego 
świata do Ojca, jako przejście w zbawczą śmierć na krzyżu i następujące 
po niej Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie.

Identyczna co w dziejach Izraela sekwencja „uczta — przejście” nie 
może być dziełem przypadku, lecz jest zamierzona przez Jezusa. Zna-
czenie tej uczty ma być z Jego woli (por. Łk 22, 15; Mt 26, 17; Mk 14, 12; 
Łk 22, 9) odczytane poprzez odniesienie jej do tamtej uczty religijnej — 
Paschy. Taki jest sens duchowy¹⁴ pierwszego exodusu: jest on biblijnym 
¹³ Por. W. Kosek, Zawarcie przymierza w Wj 1–18 na tle zwyczajów Bliskiego Wscho-

du, [w:] T. Jelonek, R. Bogacz (red.), Biblia w kulturze świata. Między Biblią a kul-
turą, i, Kraków 2011, s. 9–32.

¹⁴ Por. T. Jelonek, Biblia jako fenomen kulturowy, Kraków 2012, s. 351: Autor podkre-
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typem dla exodusu, jaki Jezus Chrystus podjął, aby wyprowadzić z niewoli 
grzechu Nowy Izrael — Kościół.

Istnienie biblijnej typologii Pascha-Eucharystia pozwala poszukiwać 
odpowiedzi na pytanie: czy ta typologia obejmuje także struktury rytu 
obu celebracji, skoro obie mają zewnętrzną formę uczty?

Od razu na wstępie należy zastrzec, że pierwsza Pascha Izraela w Egip-
cie nie miała jakiejś struktury, była prostym aktem religijnym na cześć 
Boga: spożywaniem baranka z przaśnym chlebem i gorzkimi ziołami (por. 
Wj 12, 1–13, 16). Natomiast zapewne na wiele wieków przed przyjściem 
Mesjasza na świat każda następna Pascha, sprawowana w rocznicę tej 
pierwszej, miała już ustaloną strukturę kolejnych czterech części, zwią-
zanych z wychylaniem kolejnego z czterech rytualnych kielichów wina¹⁵ 
w miarę postępu akcji liturgicznej. Tę strukturę zachowuje „Hagada na 
Pesach”¹⁶, podstawowa żydowska księga liturgii paschalnej¹⁷.

śla za Magisterium Kościoła, że ponieważ autorem Biblii są nie tylko hagiografo-
wie, ale i sam Bóg, dlatego w tekstach, których sens wyrazowy został już dobrze 
odczytany, w kolejnym etapie analizy mamy prawo szukać sensu duchowego. „Sens 
duchowy jest to sens wyrażony przez teksty biblijne, gdy są one odczytywane 
pod wpływem Ducha Świętego w kontekście misterium paschalnego Chrystusa 
i nowego życia, które wypływa z tego misterium”. Tę defi nicję spełnia odczytanie 
exodusu Izraela (wyjścia z Egiptu i przejścia poprzez Otchłań na drugi brzeg życia) 
jako zapowiedzi exodusu Jezusa (wyjścia z tego świata poprzez Otchłań-Śmierć na 
drugi brzeg zupełnie nowego życia u Ojca).

¹⁵ Objaśnienie znaczenia liczby «cztery» w  Passze, a  w  tym liczby czterech ry-
tualnych kielichów, omawia według tradycji żydowskich S.  Pecaric (red.),
xsp lX hdgh Hagada na Pesach i Pieśń nad Pieśniami, Kraków 2002, s. 82, 89. 
Objaśnieniom tym nie jest znane głębszy związek, jaki zachodzi pomiędzy czte-
roelementową strukturą rytu Paschy a czteroelementową strukturą ceremonii 
zawarcia przymierza.

¹⁶ Por. xsp lv hdgh Hagada. Opowiadanie o wyjściu Izraelitów z Egiptu na pierw-
sze dwa wieczory święta Pesach. Wydawnictwo Księgarni M. Zalcmana, Wiedeń 
1927, s. 33. „Hagada” dostępna obecnie w «Bibliofi lskiej Edycji Reprintów» jako 
reprint, wykonany z egzemplarza ze zbiorów prywatnych w drukarni Interdruck 
GmbH w Lipsku, Warszawa 1991. Dalej cytowana jako: Hagada — reprint. Por. 
też przykładowo w innych językach: xsp lX hdgh, Tel-Aviv 1958; xsp lX hdgh 
Th e Passover Haggadah. A faithful English rendering by A. Regelson, illustrated by 
Z. Kleinman, New York 1965.

¹⁷ Por. R. Cantalamessa, Pascha naszego zbawienia. Tradycje paschalne Biblii i pier-
wotnego Kościoła, tłum. M. Brzezinka, Kraków 1998, s. 35. Autor używa też okre-
ślenia nawiązującego do chrześcijańskiej księgi liturgicznej: „Ordo hebdomadae 
sanctae”.
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Niniejszy artykuł streści wyniki badań rytu Paschy, które zostały opu-
blikowane w formie pracy doktorskiej w 2008 roku¹⁸. Ryt Eucharystii na-
tomiast będzie ukazany w świetle Łukaszowego zapisu w Dz 2, 42, gdzie 
według biblistów tenże ryt jako struktura czteroelementowa jest ukryty¹⁹.

Pochodzenie czteroelementowego rytu Eucharystii z czteroelemento-
wego rytu Paschy można dostrzec łatwo, jednakże dopiero po poprawnym 
odczytaniu podziału każdego z rytów na cztery części podstawowe, przy 
czym przez „część” należy rozumieć grupę aktów i słów liturgicznych, 
realizujących wspólnie jeden główny cel.

2. Początek rytu Eucharystii
Należy już na początku podkreślić, że wyodrębniony przez liturgistów 
okres tak zwanego „spontanicznego, charyzmatycznego formowania się 
mszy świętej”²⁰ nie może być błędnie rozumiany jako czas, w którym 
stopniowo doszło do wykształcenia się struktury złożonej z czterech ele-
mentów podstawowych jako rytu Eucharystii. Nie, owa struktura, ów 
porządek czterech kolejno po sobie następujących grup czynności, każ-
da o ściśle określonym celu, był od początku, od Ostatniej Wieczerzy. 
Jezus Chrystus przejął bowiem tę strukturę, jej logikę, jej znaczenie ze 
Starego Przymierza: przejął jako czteroelementowy ryt Paschy. Przejął, 
aby w swych Boskich dłoniach uformować z niego ryt, którego nie da się 
zrozumieć bez zrozumienia Paschy, ale który Paschę przewyższa tak, jak 
Nowe Przymierze przewyższa Przymierze Stare (por. Hbr 8, 13)²¹.

Istnienie tego podstawowego schematu było od początku źródłem jed-
ności liturgii mszalnej w całym Kościele. Jedność tę rozumiano jednakże 
nie jako w każdym miejscu identyczny zbiór tych samych aktów i słów 
liturgicznych. Na czym więc polegała jedność liturgiczna ówczesnego 

¹⁸ Por. W. Kosek, Pierwotny ryt Paschy, dz. cyt., passim.
¹⁹ Por. E. Szymanek, Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, Poznań 1990, 

s. 243.
²⁰ Por. J. W. Boguniowski, Rozwój historyczny ksiąg liturgii rzymskiej do Soboru Try-

denckiego i ich recepcja w Polsce, Kraków 2001, s. 44: modlitwy improwizowane 
pierwszych trzech wieków; s. 54: „Tradycja Apostolska” św. Hipolita z około 315 
roku zamyka okres działania liturgów charyzmatycznych, a rozpoczyna nowy: 
ujednolicania obrzędów.

²¹ Por. R. Bogacz, Dzieło zbawienia w ludzkiej krwi Jezusa według Listu do Hebraj-
czyków, (List do Hebrajczyków, 3), Kraków 2007, s. 94–95, 145–148.
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Kościoła? Otóż każdą z czterech podstawowych grup czynności realizo-
wano w lokalnych wspólnotach od początku zgodnie z tym, jak to zostało 
zainicjowane przez Jezusa, a przekazane przez pierwszych ewangelizato-
rów²², z czasem dostosowując szczegóły do mentalności i kultury lokalnej 
wspólnoty, ale tak, by wypowiedzieć w liturgicznych znakach tę samą dla 
całego Kościoła treść zbawczą. Stąd też powstałe rodziny liturgiczne²³ 
różnią się ilością tekstów i znaków, ale nigdzie i nigdy nie odstąpiły od 
podstawowego czteroelementowego porządku, zapisanego już w Dz 2, 42. 
Porządek ten był przejawem szerszego zjawiska: jak Bóg poprzez Mojże-
sza zorganizował całą liturgię Starego Testamentu tak, by każdy według 
stopnia hierarchicznego czynił to i tylko to, co doń należy, tak Pan Jezus 
zorganizował liturgię Nowego Przymierza²⁴.

Jaki jest podstawowy czteroelementowy schemat Eucharystii — to 
treść kolejnego punktu niniejszego artykułu.

2.1. Ryt Eucharystii według Dz 2, 42

Biblijnym świadectwem istnienia w Kościele apostolskim ustalonego czte-
roelementowego rytu mszy świętej jest zapis z Dziejów Apostolskich 2, 42:

+Hsan de. proskarterou/ntej Wytrwale uczestniczyli
1 th/| didach/| tw/n avposto,lwn w nauce apostołów
2 kai. th/| koinwni,a|( i we wspólnocie, 
3 th/| kla,sei tou/ a;rtou w łamaniu chleba
4 kai. tai/j proseucai/jÅ i w modlitwach.

Jak należy rozumieć ów zapis w znanych nam dziś realiach liturgii 
mszy świętej²⁵?

²² Por. 1 Kor 11, 23: w przekazie prawdziwej wiary musiał zawsze zachodzić (i był 
przez słuchaczy weryfi kowany, czy rzeczywiście zachodzi) łańcuch kolejnych 
ogniw «wiarygodny nauczyciel — wiarygodny uczeń», co wyrażano regułą «prze-
jąć — przekazać» (paralamba,nw — paradi,dwmi), regułą podstawową dla przekazu 
tradycji rabinicznej: lBeqi — rs;m'. Bóg był zawsze u początku tego łańcucha. Por. 
A. Jankowski, Trwajcie mocni w wierze, Kraków 1999, s. 136–138.

²³ Por. J. Miazek, Liturgia w czasach Ojców Kościoła, „Warszawskie Studia Teologicz-
ne” 20/1 (2007), s. 155–166.

²⁴ Por. W. Hozakowski, Dzieje Mszy Świętej, Poznań 1933, s. 12–13. Autor powołuje 
się na Pierwszy List św. Klemensa do Koryntian, pismo z 96–98 r.

²⁵ Por. Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (do trzeciego wydania Mszału 
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Według E. Szymanka²⁶ „Cztery te elementy można uważać za istot-
ne składniki liturgii eucharystycznej ukazanej tu jeszcze w pierwotnej 
postaci: pouczenie wiernych przez apostołów, zebranie pomocy dla po-
trzebujących i biednych, uczta eucharystyczna oraz wspólna modlitwa 
(psalmy, hymny)”.

Podążając za tym spostrzeżeniem należy wprowadzić pewne uzupeł-
nienie w rozumieniu części drugiej. Według św. Justyna²⁷, apologety z ii 
wieku, Eucharystia miała taki przebieg (za pomocą „*” podzieliłem tekst): 
„*1 rozpoczyna się od czytania tekstów apostołów i proroków, następnie 
ten, kto przewodniczy, zabiera głos «by ostrzec i zachęcić do postępowa-
nia na wzór tych pięknych nauk», *2 po czym wszyscy powstają, razem na 
głos się modlą, aż do momentu, kiedy *3 wnosi się chleb i wino”.

Podział Eucharystii jest zatem taki:
1. Nauka apostołów — to czytania z Pisma Świętego i homilia
2. Wspólnota — to modlitwa powszechna
3. Łamanie chleba — to przeistoczenie i komunia święta
4. Modlitwy — to uwielbienie po komunii świętej
W tekście św. Justyna brak wzmianki o części 4. Nie znaczy to jednak, 

że tej części w Eucharystii nie było od początku. Oto bowiem już Didache, 
czyli Nauka Dwunastu Apostołów, pismo pochodzące z przełomu i i ii 
wieku, zawiera w 9. rozdziale błogosławieństwo przed przeistoczeniem, 
a w 10. rozdziale hymn dziękczynienia po przyjęciu Ciała i Krwi Pana²⁸, 
a w tym²⁹:

„9.5a Niech nikt nie je i nie pije z waszej Eucharystii oprócz tych, co 
zostali ochrzczeni w imię Pana […] 10.1 A gdy się nasycicie, składajcie 
dziękczynienie […] 10.7 Prorokom zaś pozwólcie odprawiać dziękczynie-
nie, jak długo zechcą”.

Rzymskiego, Rzym 2002), Warszawa 2003, rozdział ii (Struktura mszy świętej oraz 
jej elementy i części).

²⁶ Por. E. Szymanek, Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu, dz. cyt., s. 243.
²⁷ Por. św. Justyn, ii Apologia 67, 3–5.
²⁸ Por. W. Hozakowski, Dzieje Mszy Świętej, dz. cyt., s. 10–11, przyp. 4: „Didache roz-

dział 9. przedstawia konsekrację oraz komunię jako ucztę; w rozdziale 10. znajduje 
się postcommunio”. Autor powołuje się na: A. Greiff , Das älteste Pascha Ritual der 
Kirche. Did. 1–10, und das Johannesevangelium, Paderborn 1929.

²⁹ 9.5a  mhdei.j de. fage,tw mhde. pie,tw avpo. th/j euvcaristi,aj u`mw/n(

    avllV oi` baptisqe,ntej eivj o;noma kuri,ou\
 10.1  Meta. de. to. evmplhsqh/nai ou[twj euvcaristh,sate\
 10.7  toi/j de. profh,taij evpitre,pete euvcaristei/n( o[sa qe,lousin)
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Istniały zatem w Eucharystii cztery grupy aktów. Każda z tych grup 
mogła być realizowana w lokalnych wspólnotach w sposób różnorodny, 
przy czym nie całkiem dowolny. Czytania musiały być wzięte z Pisma 
Świętego Starego Testamentu i ze stopniowo powstających ksiąg Nowe-
go Testamentu, natomiast dobór czytań czy ilość czasu przeznaczonego 
na tę grupę czynności były zależne od biskupa miejsca. Istniały też akty, 
które ze względu na ich znaczenie wyjątkowe (szczególnie: formuła kon-
sekracji) nie podlegały większemu wpływowi czasu i miejsca sprawowania 
mszy świętej.

Postawić należy jeszcze pytanie odnośnie do drugiej części Euchary-
stii. Czy istnieją biblijne świadectwa, które pozwalają rozstrzygnąć, co 
stanowiło jej treść zasadniczą: czy zebranie pomocy dla potrzebujących, 
czy też modlitwa powszechna? Odpowiedź jest treścią kolejnego punktu.

2.2. Koinwni,a w Dz 2, 42

Drugą grupę aktów liturgii eucharystycznej trzeba utożsamić z modli-
twą powszechną, a nie tylko z „zebraniem pomocy dla potrzebujących 
i biednych”³⁰. Należy wszak zauważyć, że św. Łukasz określił tę część jako 
koinwni,a — wspólnota, braterstwo³¹.

Słowo to występuje w Biblii greckiej 21 razy³², z czego w Septuagin-
cie dwa razy a w Nowym Testamencie 19 razy. Jeden raz użyte jest ono 
przenośnie (2 Kor 6, 14). Pięć razy służy ono do wyrażenia troski o mate-
rialne potrzeby bliźnich (Kpł 5, 21: zapomoga; Rz 15, 26; 2 Kor 8, 4; 9, 13; 
Hbr 13, 16).

³⁰ Po przedstawieniu rytu Paschy okaże się, że nie tylko można, ale i należy tak ro-
zumieć ów element drugi rytu. Nie przekreśla to jednakże przynależności «aktu 
zebrania pomocy» do tej części, gdyż celem i modlitwy, i składki jest realizacja 
bratniej miłości. Samo zaś «miłowanie» jest podstawowym aktem przyjmowania 
z ręki Boga jako Prawodawcy podstawowego prawa przymierza. Głównym zaś 
celem drugiego elementu i Paschy, i Eucharystii jest przyjęcie prawa od Boga.

³¹ Por. J. Hauck, koino,j( koinwno,j( koinwne,w( koinwni,a( sugkoinwno,j( sugkoinwne,w( 
koinwniko,j( koino,w, [w:] G. Kittel (red.), G. W. Bromiley, D. Litt, D. D (translator 
and editor), Th eological Dictionary of the New Testament, Grand Rapids 1995, t. iii, 
s. 809 — o koinwni,a w Dz 2, 42.

³² Szukano w BibleWorks 6.0, dając dla bgm rozkaz: Åkoinwnia. Por. S. Hałas, Elek-
troniczna Biblia z najważniejszymi tekstami porównawczymi: «BibleWorks 6.0», 
„Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich” 2 (2005) s. 303–316.
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W 14 miejscach koinwni,a oznacza wymiar ponadmaterialny: wspólno-
tę ze słowem Mądrości (Mdr 8, 18); zjednoczenie sakramentalne z Chry-
stusem (poprzez spożywany „Chleb” i „Wino”) w Jego przelanej krwi, 
wydanym ciele (1 Kor 10, 16 ab); zjednoczenie z Nim poprzez doświad-
czenie wspólnoty z Nim jako cierpiącym (Flp 3, 10); wspólnotę życia z Je-
zusem teraz i na wieczność (1 Kor 1, 9); wspólnotę życia z Jezusem we 
wspólnocie Kościoła dla osiągnięcia świętości, zbawienia (1 Kor 1, 9; por. 
1, 8–10); jedność z Pawłem jako ewangelizatorem (Flp 1, 5); wspólnotę wia-
ry (2 Kor 13, 13; Ga 2, 9; Flp 2, 1; 1 J 1, 3.6.7), która pociąga za sobą troskę 
o wszelkie potrzeby braci (Flm 1, 6). Co oznacza w Dz 2, 42?

Koinwni,a w nauczaniu nowotestamentowym oznacza tak głęboką 
więź z Chrystusem w Jego śmierci i Zmartwychwstaniu, że jest ona źró-
dłem zjednoczenia w prawdziwej wierze z braćmi czy to oddającymi się 
ewangelizacji³³, czy też stanowiącymi Kościół w dowolnym miejscu świa-
ta; z tego zjednoczenia wynika troska o jedność w wymiarze duchowym 
(jedność myśli) i materialnym (współudział w materialnych potrzebach 
biedniejszych braci). Wyrazem tej samej wspólnotowości jako współtroski 
jest modlitwa wdzięczności za tych, którzy składają dar materialny. Zatem 
nie sama zbiórka pieniędzy stanowi o określeniu ich relacji jako „wspól-
nota — koinonija”, ale to owa koinonija – braterstwo w naturalny sposób 
domaga się zauważania potrzeb biednych i przesyłania im pieniędzy³⁴.

Ostatecznie można stwierdzić, że w Dz 2, 42 koinwni,a oznacza tę część 
Eucharystii, w której zjednoczenie z Panem i braćmi wyraża się poprzez: 

a. wznoszoną do Boga prośbę o Jego pomoc dla nich, 
b. składkę na ich rzecz. Współcześnie tę część mszy świętej określa 

się mianem modlitwy powszechnej³⁵.

³³ Por. G. W. Murray, Paul’s Corporate Witness in Philippians, „Bibliotheca Sacra” 
155 (July-September 1998) s. 316.

³⁴ Jednokierunkowo na posługę materialną wskazuje termin diakoni,a — służba (por. 
2 Kor 8, 4; 9, 1.12–13). Wymianę obdarowań we wspólnocie omawia 2 Kor 9, 13: „Ci, 
którzy oddają się tej posłudze (th/j diakoni,aj tau,thj), wielbią Boga za to, żeście 
poddani wyznawaniu Ewangelii Chrystusa i prostocie wspólnoty (th/j koinwni,aj) 
z nimi i ze wszystkimi”.

³⁵ Por. też W. Hozakowski, Dzieje Mszy Świętej, dz. cyt., s. 5: „Z porządku przekaza-
nego w Dz 2, 42 […], a jeszcze bardziej z niezmiennego porządku w późniejszych 
wiekach […]: wierni się zgromadzali, czytali księgi, słuchali nauczania, śpiewali 
i modlili się, potem przynoszono chleb i wino i sprawowała się Eucharystia”. Tutaj 
słowem «Eucharystia» autor oznaczył przeistoczenie, komunię świętą i modlitwy 
po komunii świętej.
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Należy jeszcze — dla potrzeb późniejszej analizy — dostrzec szcze-
gólny przejaw koinoniji: wspólnotę stołu, wspólnotę biesiady. Gdy ludzie 
postrzegają siebie jako przynależnych do jednej koinoniji, to zasiadają 
przy wspólnym stole. Każdy z nich jest określany słowem koinwno,j — 
współuczestnik, towarzysz. Słowo to ma ten sam źródłosłów co słowo 
koinwni,a. Co o koinwno,j mówi Biblia?

Księga Mądrości Syracha (6, 10) ostrzega przed takim koinwno,j, który 
przyjaźń jedynie udaje, gdyż za darmo chce posilać się u kogoś: „Bywa 
przyjaciel towarzysz (koinwno,j) stołu; nie wytrwa on w dniu twego uci-
sku”.

Z kolei według św. Pawła Izraelici spożywający ofi ary są współuczestni-
kami (koinwnoi. — liczba mnoga od koinwno,j) ołtarza (por. 1 Kor 10, 18), 
zaś poganie to samo czyniący na swoich ołtarzach są współuczestnikami 
(koinwnoi.) życia demonów (por. 1 Kor 10, 20), gdyż niejako zasiadają do 
jednej uczty z nimi.

Jeżeli św.  Łukasz, towarzysz misyjnych wypraw św. Pawła, użył 
w Dz 2, 42 terminu koinwni,a na oznaczenie drugiej części rytu Eucha-
rystii, to warto zapytać, czy nie ze względu i na wspólnotę stołu. Odpo-
wiedź jest pozytywna: druga część rytu Paschy jest bowiem najbardziej 
ze wszystkich czterech części skoncentrowana na spożywaniu. Jeśli zatem 
istnieje analogia pomiędzy poszczególnymi częściami rytu Paschy a rytu 
Eucharystii, to rzeczywiście odpowiednikiem wspólnoty stołu w Passze 
musi być wspólnota stołu w Eucharystii. Ta problematyka będzie szerzej 
omówiona w punkcie 4.2.

Zanim do tego dojdzie warto już tu zauważyć, że 11. rozdział Pierw-
szego Listu św. Pawła do Koryntian jest niezwykle ważnym świadec-
twem istnienia w Kościele apostolskim następującego porządku litur-
gicznego: w ramach Eucharystii część nazywana Wieczerzą Pańską (por. 
1 Kor 11, 20), a więc przeistoczenie i spożywanie Ciała i Krwi Pana, po-
przedzone było spożywaniem wieczerzy zwykłej (potraw przyniesionych 
przez wiernych)³⁶.

Trzeba podkreślić, że ta zwykła wieczerza była drugim z czterech ele-
mentów rytu Eucharystii — tak samo bowiem w Passze drugim elemen-
tem rytu jest wieczerza. Nie cała Pascha jest poświęcona spożywaniu 
i nie cała Eucharystia jest poświęcona spożywaniu. Nie „przed Paschą” 

³⁶ W wielu nowożytnych opracowaniach tę wieczerzę nazywano «agapą» — por. 
W. Hozakowski, Dzieje Mszy Świętej, dz. cyt., s. 5: „Eucharystia według 1 Kor 11, 
20–34 była po agapie”. Słowo «Eucharystia» należy tu rozumieć tak, jak w przypisie 
powyżej.
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spożywano wieczerzę i nie „przed Eucharystią” spożywano wieczerzę. 
Wieczerzę spożywano w ramach Paschy i wieczerzę spożywano w ra-
mach Eucharystii. Wieczerza była drugą częścią Paschy i wieczerza była 
drugą częścią Eucharystii.

Z kolei w 1 Kor 11, 20 określenie „Wieczerza Pańska” nie może być roz-
ciągnięte na całą czteroelementową Eucharystię, lecz musi być odniesione 
wyłącznie do 3. elementu Eucharystii — do tego elementu, który dzięki 
Boskiej mocy Pana właśnie (stąd przydawka „Pańska” przy słowie „Wie-
czerza”) w sposób istotny zmienił 3. element rytu Paschy, a skutkiem tego 
zmienił ryt Paschy w ryt Eucharystii.

Dlaczego we współczesnej formie Eucharystii nie ma zwykłej wieczerzy 
w drugiej części rytu, a jest tam jedynie modlitwa powszechna? Otóż już 
w czasach apostolskich we wspólnotach lokalnych zaczęły pojawiać się 
w części drugiej nadużycia, skutkiem których wielu upijało się, a Eucha-
rystia nie była kontynuowana — pijani wierni nie mogli przejść do czę-
ści trzeciej (Wieczerza Pańska) i czwartej (modlitwy uwielbienia) — por. 
1 Kor 11, 20 nn. Św. Paweł z oburzeniem napominał wiernych w Koryncie, 
by nie traktowali Eucharystii jako okazji do najedzenia się i napicia (por. 
1 Kor 11, 22.34), ale to zapewne nie pomogło, a może były jeszcze i inne 
względy, i w końcu Kościół pozbawił drugą część Eucharystii formy, jaką 
odziedziczyła ona z Paschy. Wyrazem koinoniji odtąd nie mogła już być 
wspólna biesiada, a jedynie wspólnota modlitwy za Kościół i składka na 
rzecz potrzebujących. Trzeba podkreślić, że pasterze Kościoła dokona-
li zatem jedynie zmiany formy części drugiej, a nie usunięcia tej części 
z rytu Eucharystii: część druga jako koinwni,a pozostała wraz ze swym 
niezastąpionym znaczeniem dla całości rytu Eucharystii. Jakie jest to zna-
czenie — to przedmiot analiz kolejnych punktów niniejszego artykułu.

3. Związek rytu Paschy z przymierzem Paschy/Exodusu 
W niniejszym artykule zostanie dokładnie ukazany ryt Paschy. Należy 
szczególną uwagę zwrócić na elementy podobne a przynależne do dwu, 
trzech czy nawet czterech różnych grup, aby uniknąć pomyłek w budowa-
niu analogii Pascha-Eucharystia. Dotyczy to szczególnie znaku łamania 
chleba (w części 1., 2. i 3.)³⁷ i znaku napełniania lub wychylania kielicha 

³⁷ Por. Hagada — reprint, dz. cyt., s. 8 (w punkcie 4. rytu: wydzielenie Afi komanu); 
s. 37 (w punkcie 7. rytu: łamanie, błogosławienie i spożywanie górnego i środko-
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(znak związany z kielichem występuje aż 9 razy³⁸, przy czym napełnianie 
kielicha często nie następuje bezpośrednio przed wychylaniem go, a po-
nadto napełnianie może należeć do innej części, niż wychylanie!; kielich 
Eliasza napełnia się, ale nie wychyla się go).

Osobnego omówienia wymaga też Afi koman — przaśnik trzeciej części 
Paschy, w którego nazwie we wszystkich dotychczasowych komentarzach 
nie dostrzegano złożenia dwu hebrajskich słów, a jedynie zniekształcone 
słowa greckie. Skutkiem tego prawdziwe znaczenie Afi komanu nie było 
znane.

Bardzo ważnym zadaniem niniejszego opracowania jest pokazanie 
w rycie Paschy punktów stanowiących początek i koniec części trzeciej, 
części wyodrębnionej poprzez analizy leksykalne ze zbioru wielu szcze-
gółów liturgicznych. Część ta rozpoczyna się łamaniem Afi komanu przez 
przewodniczącego i  rozdaniem jego cząstek wszystkim uczestnikom 
do spożycia, kończy zaś otwarciem drzwi na znak wyruszenia z Egiptu 
z owym chlebem drogi, Afi komanem, i potem zamknięciem drzwi. Część 
ta jest szczytem liturgii: aktem zawarcia przymierza (jakiego? — o tym 
poniżej); ma ona swój odpowiednik w Eucharystii — jest nim część trze-
cia, a w niej szczególnie akt konsekracji, czyli zawarcia Nowego Przymie-
rza, wraz z komunią świętą.

Z uwagi na zadanie zbudowania poprawnych analogii pomiędzy Pas-
chą a Eucharystią konieczne jest pamiętanie o różnicy pomiędzy desygna-
tami nazw podobnych, związanych z wieczerzą: „wieczerza paschalna” 
— nazwa dla całej Paschy; „wieczerza” czy „kolacja” — nazwa 10. punktu, 
należącego do drugiej głównej części Paschy; w 1 Kor 11, 20; „Wieczerza 
Pańska” — nazwa trzeciej głównej części Eucharystii³⁹.

wego przaśnika; w punkcie 9. rytu: spożywanie dolnego przaśnika jako «kanapki» 
z gorzkimi ziołami); s. 38 (w punkcie 11. rytu: łamanie i spożywanie Afi komanu).

³⁸ Por. Hagada — reprint, dz. cyt., s. 6 (na początku 1. punktu rytu: nalanie 1. kieli-
cha); s. 8 (na końcu 1. punktu rytu: wychylenie 1. kielicha); s. 9 (w ramach 5. punktu 
rytu: nalanie 2. kielicha); s. 36 (na końcu 5. punktu rytu: wychylenie 2. kielicha); 
s. 38 (na początku 12. punktu rytu: nalanie 3. kielicha); s. 46 (prawie na końcu 12. 
punktu rytu: wychylenie 3. kielicha); s. 47 (na początku 13. punktu rytu: nalanie 
4. kielicha); s. 67 (prawie na końcu 13. punktu rytu: wychylenie 4. kielicha).

³⁹ W dokumentach Kościoła nazwą «Wieczerza Pańska» często określa się całą Mszę 
Świętą — por. S. Cichy, Teologia Eucharystii, [w:] S. Świerzawski, Msza Święta, dz. 
cyt., s. 68.
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3.1. Wj 1–18 jako sześcioczęściowy traktat przymierza Paschy/Exodusu

Znajomość Wj 1–18 jako traktatu, czyli prawdziwego historycznego do-
kumentu poświadczającego zawarcie przymierza, jest niezbędna dla ro-
zumienia Paschy⁴⁰. 

Księga Wyjścia 1–18 jako traktat zawarcia przymierza świadczy o tym, 
że Bóg wyprowadzając Izraela z niewoli nie tylko go wyzwolił, ale równo-
cześnie zawarł z nim przymierze! Przymierze, o którym tu mowa, to nie 
przymierze synajskie. Wcześniejsze bowiem od tego powszechnie zna-
nego „Przymierza Dziesięciu Przykazań” jest inne przymierze — „Przy-
mierze Paschy/Exodusu”. Bóg zawarł je z Izraelem według sposobu, ja-
kim około czterystu pięćdziesięciu lat wcześniej posłużył się do zawarcia 
przymierza z Abramem. O jaki sposób tu chodzi? — o przejście pomiędzy 
połowami rozpłatanych zwierząt (por. Rdz 15, 13. 17–18).

W przymierzu z Abramem Bóg w znakach ognia i dymu przeszedł po-
między połowami rozciętych zwierząt. Abram tu nie przeszedł, bo przy-
mierze było jednostronne: jedynie Bóg przyjął na siebie zobowiązania 
wobec Abrama.

W przymierzu z potomkami Abrama Bóg pomiędzy połowami rozcię-
tego Morza Sitowia (por. Wj 14, 15–31)⁴¹ przeszedł w znakach słupa ognia 
i słupa obłoku, a więc w znakach prawie identycznych jak w przymierzu 
z Abramem. Ponieważ to przymierze było dwustronne, przeszedł także 
i cały Izrael — drugi kontent. Czy przejście pomiędzy połowami morza 
jest spełnieniem wymogu przejścia pomiędzy połowami zwierzęcia? Tak! 

⁴⁰ Por. W. Kosek, Pierwotny ryt Paschy..., dz. cyt., s. 387. Próby podejmowane przez 
egzegetów xix-xx wieku, aby za pomocą metod wywodzących się z teorii źródeł 
wyjaśnić podnoszone przez badaczy sprzeczności w tekście kanonicznym, okazały 
się rozbieżne. Przyczyna tych niepowodzeń tkwi w założeniu o nieposzanowa-
niu integralności tekstu kanonicznego. Przy założeniu odmiennym, a więc przy 
koncentracji uwagi na badaniu gatunków literackich i kontekstualizacji tekstu 
kanonicznego, zgodnie z nauczaniem Magisterium Kościoła, badania ukazują 
niezwykłą harmonię tekstu Wj 1–18, zbudowanego z sześciu spójnych jednostek 
literackich (perykop), charakteryzujących się gatunkiem literackim zazwyczaj od-
miennym od gatunku perykop sąsiadujących, a jednocześnie odznaczających się 
cechami typowymi dla Hebrajczyków. O badaniu gatunków literackich i kontek-
stualizacji por. Benedykt xvi, posynodalna adhortacja apostolska Verbum Domi-
ni, n. 34; Benedykt xvi, Wystąpienie podczas xiv kongregacji generalnej Synodu 
Biskupów (14 października 2008): Insegnamenti iv, 2 (2008), 493; „L’Osservatore 
Romano” 12 (2008), wyd. polskie, s. 34; por. Propositio 25.

⁴¹ Morza Czerwonego w terminologii Septuaginty.
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— w wizji proroka Izajasza (Iz 51, 9–10) jest ono przejściem pomiędzy 
połowami specyfi cznego zwierzęcia: Rahaba⁴². Przejście to jest więc re-
alizacją zwyczaju zawierania starożytnych przymierzy.

Przejście pomiędzy połowami nie było jedynym aktem w ceremonii 
zawarcia przymierzy w xvi-xii wieku przed Chrystusem. Ono stanowi-
ło akt centralny, już nieodwołalny, 3. część ceremonii. Cała ceremonia 
składała się z czterech części. Dlatego też proces wyzwolenia Bóg zreali-
zował głównie w czterech etapach, stanowiących jednocześnie kolejne 
cztery elementy ceremonii zawarcia przymierza, co w Księdze Wyjścia 
1–18 jako traktacie opisują cztery kolejne perykopy: 6, 2–11, 10; 12, 1–13, 
16; 13, 17–14, 31; 15, 1–21. 

Proces wyzwolenia poprzedzony był długim przygotowaniem (1, 1–6, 1) 
i zwieńczony długim etapem dopełnienia (15, 22–18, 27). Perykopa 1, 1–6, 
1 jest prologiem traktatu, zaś epilogiem jest tu 15, 22–18, 27. Ściśle owym 
nieodwołalnym aktem zawarcia przymierza było całe przejście⁴³ (13, 17–
14, 31) Boga i  Jego ludu z miejsca spożywania Paschy (12, 1–13, 16) do 
miejsca śpiewania hymnu (15, 1–21): przejście do morza i pomiędzy jego 
połowami jako „rozciętego na pół” Rahaba.

Cztery (2, 3, 4, 5) zasadnicze etapy wyjścia z Egiptu oraz przygotowanie 
(1) i zwieńczenie (6) przedstawiają się następująco:
⁴² Por. W. Kosek, Pierwotny ryt Paschy..., dz. cyt., s. 209–212. Streszczając tamte 

analizy dwu wersetów Iz 51, 9–10, należy wskazać na paralelizm czterech imie-
słowów, charakteryzujących interwencje Ramienia Pańskiego: 1. przerąbujące 
Rahaba, 2. rozcinające smoka, 3. osuszające morze, 4. czyniące głębokości mo-
rza drogą, aby mogli przejść wykupieni. W ostatnim członie obecny rzeczownik 
«wykupieni» ( ~yliWaG>) pochodzi od rdzenia lag i za jego pośrednictwem [por. 
A. Jankowski, Aniołowie wobec Chrystusa, Kraków 2002, s. 45 — jest to znana bi-
blistom hebrajska technika interpretacyjna: «aluzja werbalna»] prorok przywołuje 
wydarzenia opisane w Księdze Wyjścia 1–18, gdzie czasownik o tymże rdzeniu 
występuje dwukrotnie, na początku i na końcu zasadniczego tekstu opisującego 
zawarcie przymierza (Wj 6, 1–15, 21), a mianowicie: Bóg na początku, w ramach 
składanej przysięgi przymierza, obiecał wyswobodzenie ( yTil.a;g"w> — 6, 6) Izraela; na 
końcu wyzwolony Izrael w hymnie dziękuje Bogu za realizację tamtej zapowiedzi 
wyzwolenia ( T'l.a'G" — 15, 13). Bóg jest «goelem» — obrońcą, wykupicielem — dla 
wykupionych z niewoli egipskiej Izraelitów: por. B. Poniży, Motyw wyjścia w Biblii: 
od historii do teologii (Biblioteka Pomocy Naukowych, 21), Poznań 2001, s. 89–90.

⁴³ Por. W. Kosek, Pierwotny ryt Paschy..., dz. cyt., s. 195–196, 279–283. Stwierdzenie to 
oparte jest na kilku faktach: dowiedziono, że każda ze wskazanych tu sześciu części 
Wj 1–18 jest w zamyśle ostatniego redaktora spójną jednostką literacką, a całość 
Wj 1–18 spełnia założenia literackie, stawiane traktatom przymierza w xvi–xii 
wieku przed Chrystusem.
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1. czas ucisku w Egipcie i objawienia się Boga przy krzaku gorejącym 
(1, 1–6, 1)

2. czas dziesięciu znaków („plag”) w Egipcie (6, 2–11, 10)
3. czas uczty z baranka; wtedy też Bóg zabija pierworodnych Egiptu 

(12, 1–13, 16)
4. czas przejścia do morza i pomiędzy jego wodami (13, 17–14, 31)
5. czas śpiewu hymnów na cześć Boga po przejściu (15, 1–21)
6. czas marszu do Bożej Góry Horeb, do Synaju (15, 22–18, 27)
Wj 1–18 spełnia wymogi literackie, nakładane na traktaty starożytne 

w xvi-xii wieku przed Chrystusem. Traktat — to sześć kolejnych części:
1. prolog historyczny, ukazujący dotychczasowe relacje obu stron
2., 3., 4., 5. sprawozdanie z czteroelementowej ceremonii zawarcia 

przymierza
6. epilog prawny, regulujący wzajemne relacje kontrahentów w co-

dziennym życiu
W środku traktatu — pomiędzy prologiem a epilogiem — umieszczano 

sprawozdanie z ceremonii zawarcia przymierza. Przymierza zawierano 
bowiem nie poprzez złożenie podpisu pod dokumentem, lecz poprzez 
liturgiczną celebrację: kontrahenci w ustalonym wcześniej dniu razem 
sprawowali czteroelementową ceremonię zawarcia przymierza. Każda ko-
lejna część ceremonii była opisana w kolejnej części traktatu (od 2. do 5.).

Ceremonia przebiegała tak (numerację jej części rozpoczęto od liczby 
2, zgodnie z numeracją, jaką opis tychże części miał w traktacie):

2. Przedstawienie obu kontrahentów, przy czym należało ze wschod-
nią przesadą ukazać majestat silniejszego kontrahenta, jego prze-
wagę nad innymi władcami, jego zdolność do obrony słabszego 
partnera. Temu samemu celowi służyło też wyszczególnienie da-
rów, które silniejszy obiecywał przekazać słabszemu na końcu ce-
remonii, po dokonaniu nieodwołalnego aktu zawarcia przymierza.

3. Wręczenie podstawowego prawa przymierza przez silniejszego 
kontrahenta słabszemu; słabszy poprzez przyjęcie prawa akceptuje 
je.

4. Nieodwołalny akt zawarcia⁴⁴ przymierza: kontrahenci przecho-
dzą pomiędzy rozłożonymi na ziemi połowami rozpłatanych zwie-

⁴⁴ W języku hebrajskim czynność zawarcia przymierza oddana jest czasownikiem 
trk — ciąć, odciąć, wyciąć — stosowanym do takich czynności, jak: odcięcie na-
pletka (por. Wj 4, 25), głowy (por. 1 Sm 5, 4; 17, 51; 31, 9; 2 Sm 20, 22; Iz 9, 13), poły 
płaszcza (por. 1 Sm 24, 5; 2 Sm 10, 4; 1 Krn 19, 4), ścięcia aszery czy innego drzewa, 
odcięcia gałęzi (por. Wj 34, 13; Lb 13, 23n; Pwt 19, 5; 20, 19n; Sdz 6, 25n.28.30; 9, 48n; 
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rząt, po ziemi nasączonej ich krwią. Słabszy przechodząc wypo-
wiada warunkowe błogosławieństwa i przekleństwa (jeśli będzie 
wierny przymierzu, to będzie uczestnikiem tych błogosławieństw; 
jeśli niewierny — tychże przekleństw).

5. Upamiętnienie przymierza poprzez zasadzenie drzewa lub usypa-
nie kopca. Spełnienie obietnic, złożonych w pierwszej części cere-
monii: suweren przekazuje przyrzeczone dary, wasal odtąd uznaje 
suwerena za swego króla.

3.2. Pascha jako czteroczęściowa ceremonia odnowienia 
przymierza i jako uobecnienie wyjścia z Egiptu

Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu nie poprzez jeden druzgocący Egipcjan 
akt, ale w czterech kolejnych etapach dlatego, by jednocześnie sprawować 
z Izraelem czteroelementową ceremonię zawarcia przymierza⁴⁵. Corocz-
nie świętowana Pascha ma liturgiczną formę ceremonii odnowienia tegoż 
przymierza.

Różnica pomiędzy ceremonią zawarcia a odnowienia przymierza jest 
taka:

– zawarcie przymierza zostało zrealizowane jako jednorazowe, hi-
storyczne czteroetapowe wyjście z Egiptu, 

– odnowienie przymierza co roku realizowane jest jako czteroczę-
ściowy ryt Paschy.

Pascha jest odnowieniem przymierza, które nieodwołalnie zostało za-
warte w wodach raz w historii rozciętego morza. Pascha uobecnia, czyli 
wprowadza uczestników celebry w historycznie przeszły czas kolejnych 
czterech etapów wyzwolenia, będących elementami zawarcia przymie-
rza⁴⁶:

1. w części 1. i tylko w tej 1. części: w czas pobytu z Ojcami w Egipcie, 
czas poprzedzający ich paschalną ucztę: w czas, gdy Bóg, władca 

1 Krl 5, 13.20; 2 Krl 18, 4; 19, 23; 23, 14; 2 Krn 2, 7.9.15; 15, 16; Hi 14, 7; Iz 14, 8; 18, 5; 
37, 24; 44, 14; Jr 6, 6; 10, 3; 22, 7; 46, 23), pępowiny (por. Ez 16, 4), a także wód rzeki 
Jordan (por. Joz 3, 13.16). Zastosowanie trk do aktu zawarcia przymierza jest za-
tem bardzo wymowne, gdyż nawiązuje bezpośrednio do czynności rozcięcia i od-
dzielenia połówek zwierząt, pomiędzy którymi mieli przejść kontrahenci w czasie 
najistotniejszej, już nieodwołalnej części ceremoniału zawarcia przymierza.

⁴⁵ Por. W. Kosek, Pierwotny ryt Paschy..., dz. cyt., s. 381–382.
⁴⁶ Por. Tamże, s. 383–385.
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potężny, inicjuje ceremonię zawarcia przymierza, składając Izraelo-
wi obietnice (jest to w Passze czas opowiadania — hagady), 

2. w części 2. i tylko w tej 2. części: w czas paschalnej uczty z Ojcami 
w Egipcie, w czas interwencji Pana wobec pierworodnych Egip-
tu, czas wypełniony posłusznym przyjęciem i wypełnieniem pra-
wa Paschy, prawa przymierza (w Passze czas spożywania baranka 
z przaśnym chlebem i gorzkimi ziołami), 

3. w części 3. i tylko w tej 3. części: w czas wymarszu z Ojcami z miej-
sca spożywania paschalnej uczty, w czas przejścia Boga (w zna-
kach ognia i obłoku) i Izraela pomiędzy rozciętymi wodami morza, 
przejścia będącego nieodwołalnym już aktem zawarcia przymierza 
(jest to w Passze czas spożywania przaśnego Afi komanu), 

4. w części 4. i tylko w tej 4. części: w czas śpiewu hymnów z Ojca-
mi po przejściu morza, hymnów przez Ducha Pana wzbudzanych 
w sercach i na ustach zbawionych; w czas wysławiania z Ojcami 
Pana jako Króla, który obdarzył swój lud wszystkim, do czego się 
zobowiązał w czasie 1. części: Pan stał się Bogiem dla Izraela, Izrael 
— ludem Pana; Pan obdarzył Izraela Ziemią Obiecaną i wolnością 
(jest to w Passze czas śpiewu hymnów).

Należy podkreślić: sam Bóg jest Autorem rytu Paschy jako ceremo-
nii odnowienia przymierza, którego traktatem jest Wj 1–18. Bóg bowiem 
zechciał językiem ludzkiej kultury, językiem ceremonii zawierania sta-
rożytnych przymierzy, „przemówić” do wybranego narodu wtedy, gdy 
kolejno wkraczając w historię, według swojego planu, dokonywał dzieła 
wyprowadzenia go z niewoli w czterech głównych etapach, poprzedzo-
nych etapem przygotowawczym, zwieńczonych etapem dopełniającym 
całość Jego zamysłu. Pascha w języku znaków liturgicznych tę „mowę” 
Boga przekazuje kolejnym pokoleniom wierzących Izraelitów.

Istotne dla rozumienia liturgii paschalnej jest świadomość tego, że⁴⁷:
– Pascha jest związana z chronologią, z kolejnym następstwem histo-

rycznych wydarzeń składających się na jedno wielkie dzieło Pana 
wyzwolenia Izraela z egipskiej niewoli, dzieło realizujące równo-
cześnie kolejne cztery etapy starożytnej ceremonii zawarcia przy-
mierza, 

– jednakże Pascha związana jest z chronologią w sposób bardzo spe-
cyfi czny, a mianowicie:

– Pascha nie jest teatralnym przedstawieniem, które widzowi ukazu-
je szczegół za szczegółem przebieg wydarzeń, wydobytych z nar-

⁴⁷ Por. Tamże, s. 331, 382.
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racyjnej warstwy Księgi Wyjścia i kolejnych ksiąg Biblii, historię 
wędrówki do Kanaanu i osiedlenia się w nim i życia tam aż po czas 
wzniesienia świątyni, 

– Pascha jest odnowieniem przymierza Boga i Jego ludu, Pascha ma 
logikę nie teatralnego przedstawienia, lecz starożytnej ceremonii 
odnowienia przymierza.

Wnikliwe zapoznanie się z wszystkimi aktami i słowami rytu Paschy 
odsłania pewną trudność w uznaniu prawdy, że każda kolejna część Pas-
chy reprezentuje kolejny etap wyjścia z Egiptu, opisany w kolejnych pe-
rykopach Wj 1–18.

Najpierw należy zauważyć, że Pascha ma cztery części, a Wj 1–18 sześć 
części. Tę trudność rozwiązuje się na dwa sposoby:

– wprawdzie Pascha złożona jest z czterech kolejnych części, zwią-
zanych z jednym kolejnym kielichem, ale w świetle „Hagady” ma 
ona również część poprzedzającą (przed-seder: szukanie i usuwa-
nie kwasu, zapalenie świecy) oraz część następującą po zamknię-
ciu ofi cjalnego rytu (po-seder: aż do świtu śpiew i rozważanie mi-
łości Boga wobec Izraela, miłości okazanej w cudzie wyzwolenia 
go z Egiptu). Dzięki temu każda część Paschy reprezentuje kolejną 
część wyjścia z Egiptu, zapisanego w kolejnych sześciu perykopach 
Wj 1–18, 

– pomijając znaczenie części nieofi cjalnych można spostrzec, że 
pierwsza część Paschy reprezentuje te wydarzenia, które zapisa-
ne są w dwu pierwszych perykopach Wj 1–18, a więc w 1, 1–6, 1 
i 6, 2–11, 10, ponieważ te perykopy razem służą przedstawieniu 
obu kontrahentów, a w tym łask, jakie Bóg udzielił Izraelowi aż do 
dnia rozpoczynającego ceremonię zawierania przymierza w Egip-
cie; analogicznie czwarta część Paschy reprezentuje wydarzenia 
zapisane w dwu ostatnich perykopach Wj 1–18, a więc w 15, 1–21 
i 15, 22–18, 27.

Pierwsza trudność została rozwiązana. Jednakże teraz należy zauwa-
żyć bardzo ważny problem, związany z 1. częścią Paschy jako ceremonii 
zawarcia przymierza. Celem 1. części jest przedstawienie kontrahentów, 
a w tym łask silniejszego z nich wobec słabszego, okazanych mu aż do dnia 
zawierania przymierza. Ten cel jest precyzyjnie osiągnięty w pierwszej 
scalonej części Księgi Wyjścia (1, 1–11, 10): opisuje ona tylko wydarzenia 
sprzed uczty paschalnej⁴⁸. Ten cel natomiast wydaje się być mało pre-
⁴⁸ Por. Tamże, s. 127, 303: uczta zaś (i równoczesne z nią pobicie przez Pana pier-

worodnych Egiptu) jest drugim etapem wyjścia z  Egiptu, a  reprezentuje ją 
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cyzyjnie osiągnięty w pierwszej części Paschy, bo w tej części wymienia 
się nie tylko te interwencje Boga na rzecz Izraela, które zostały opisane 
w 1, 1–11, 10, ale i te, które nastąpiły i w czasie uczty i po niej — wylicza 
się wszystkie łaski Pana aż po czas wzniesienia świątyni na Syjonie za 
króla Salomona!

Czy to spostrzeżenie dowodzi, że ryt Paschy już w 1. części uobecnia 
całą historię Izraela aż po czasy Salomona (tak odczytany ryt miałby lo-
gikę teatralnego przedstawienia, w którym jednak po pierwszej części 
następowałoby cofnięcie się w historii: do czasu uczty paschalnej w Egip-
cie — bo nią uobecnia 2. część rytu Paschy)?!

Trudność tę należy rozwiązać w następujący sposób:
Wyliczanie wszystkich łask Pana aż po czas wzniesienia świątyni 

świadczy o tym, że autor paschalnego rytu, zapisanego w „Hagadzie na 
Pesach”, żył właśnie w czasach świątyni i znał logikę Paschy jako cere-
monii nie tyle zawarcia, co odnowienia przymierza⁴⁹. Dlatego w 1. czę-
ści przedstawia on Boga jako suwerena, którego wszystkie zasługi aż do 
dnia odnowienia przymierza należało wymienić. W ten sposób w 1. części 
Paschy uobecniany jest czas sprzed dnia sprawowania uczty w Egipcie, 
choć liturgicznym sposobem (znakiem liturgicznym) jest opowiadanie 
o wszystkich łaskach Pana aż do czasu sprzed dnia odnowienia przymie-
rza w czasach świątyni króla Salomona.

Tylko dzięki odróżnieniu znaku od tego, co ów znak reprezentuje, moż-
na dostrzec⁵⁰, że kolejne cztery grupy wydarzeń historycznych, składa-
jących się na dzieło wyzwolenia Izraela z Egiptu, są kolejno uobecniane 
w rycie paschalnym, bo stanowią kolejne cztery elementy ceremonii od-
nowienia przymierza.

Wj 12, 1–13, 16.
⁴⁹ Trzeba pamiętać, że w 2. części ceremonii zawarcia przymierza suweren wręczał 

wasalowi prawo czyli klauzulę przymierza, w której określano, w jakiej dorocznej 
uroczystości wasal będzie świętował dzień zawarcia tego przymierza, a przez to 
przypominał sobie i swoim poddanym o relacji poddaństwa wobec suwerena — 
por. R. Jasnos, Teologia prawa w Deuteronomium, Kraków 2001, s. 192. A zatem 
ten corocznie świętowany akt — to akt odnowienia przymierza.

⁵⁰ Por. W. Kosek, Pierwotny ryt Paschy..., dz. cyt., s. 383.
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4. Ryt Paschy i odpowiedniki jego 
znaków w rycie Eucharystii
Ryt Paschy ma cztery główne części, w których rozmieszczonych jest 14 
kolejnych punktów: po 5 punktów w pierwszej i drugiej części i po 2 punk-
ty w trzeciej i czwartej części⁵¹.

Czternaście punktów rytu ma przypominać o dacie wyjścia z Egiptu: 
14. dnia miesiąca Abib (czyli miesiąca pierwszych kłosów) Izraelici mieli 
przygotować Paschę (por. Wj 12, 6), by po zachodzie słońca, tj. gdy już 
według rachuby żydowskiej zaczynał się 15. dzień, rozpocząć ucztę na 
cześć Pana.

Cztery główne części rytu mają również głębokie znaczenie: są one 
zbudowane według tej samej zasady, według której na Starożytnym 
Wschodzie w czteroczęściowej celebracji zawierano przymierza xvi-xii 
wieków przed Chrystusem, a więc w okresie, na który przypada histo-
ryczny rok wyjścia z Egiptu.

Jak czteroetapowe wyjście z Egiptu (por. Wj 6, 1–15, 21) objęte jest klam-
rą przygotowanie — zwieńczenie⁵² (1, 1–6, 1 i 15, 22–18, 27), tak klamrą dla 
Paschy jest „przed-seder”⁵³ (usuwanie kwasu z domu, zapalenie świecy) 
i „po-seder”⁵⁴ (aż do porannych modlitw śpiew na cześć Boga, rozważanie 
Bożego cudu wyprowadzenia Izraela z Egiptu).

Obecnie zostaną szczegółowo omówione cztery części Paschy. Każda 
kolejna część przenosi uczestników Paschy w kolejny etap wyjścia z Egip-
tu, a jednocześnie w kolejną część starożytnej ceremonii zawarcia przy-
mierza — tego przymierza, które Bóg zawierał z Izraelem wówczas, gdy 
w czterech kolejnych etapach realizował swój plan wyprowadzenia ludu 
z Egiptu.

Na końcu omawiania każdej części Paschy będzie ukazany jej odpo-
wiednik w rycie Eucharystii.

⁵¹ Por. Tamże, s. 296–321. Ten podział został dowiedziony poprzez analizy literackie 
Księgi Wyjścia i „Hagady paschalnej”. Rabini i inni komentatorzy podają natomiast 
różne propozycje, jednakże nie oparte o tak wnikliwą analizą obu źródeł z osobna 
i w ich wzajemnym zestawieniu.

⁵² Por. Tamże, s. 275.
⁵³ Por. Hagada — reprint, dz. cyt., s. 3–4; J. Kanofsky, Przewodnik Pesachowy Fun-

dacji Ronalda S. Laudera. Pesach 5763 / 2003, Warszawa 2003, s. 7–13.
⁵⁴ Por. S. Pecaric (red.), Hagada na Pesach…, dz. cyt., s. 229–230; Hagada — reprint, 

dz. cyt., s. 69–76; Th e Passover Haggadah. A faithful English rendering by A. Re-
gelson, dz. cyt., s. 53–64.
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4.1. Pierwsza część Paschy — Czas przed ucztą paschalną 
w Egipcie — Przedstawienie obu kontrahentów

Pierwsza część w  czteroczęściowej strukturze Paschy, odpowiednik 
Wj 1, 1–11, 10 w strukturze Wj 1–18, służy przedstawieniu Boga i Izra-
ela jako kontrahentów przymierza, z położeniem akcentu na wielkość, 
wspaniałość i wspaniałomyślność silniejszego z nich, na ukazanie do-
tychczasowych zasług silniejszego wobec słabszego (por. Wj 1, 1–6, 1) 
oraz obietnic, jakie ów silniejszy składa słabszemu, inicjując ceremoniał 
zawarcia przymierza, a szczególnie zapowiadając zawarcie przymierza, 
obdarowanie wolnością, ziemią, deklarując soje zaangażowanie w obro-
nę słabszego kontrahenta przed jego wrogami (por. Wj 6, 7–8). W Wj 6, 
2–11, 10 wymagany akcent na przedstawienie silniejszego kontrahenta jest 
zrealizowany w sposób niezwykły poprzez cudownych 10 znaków (por. 
szczególnie wymowne stwierdzenie w Wj 10, 1–2), natomiast zupełnie 
niezrozumiała z punktu widzenia dynamiki akcji umieszczona w środku 
opisu genealogia Mojżesza i Aarona (por. Wj 6, 13–27) jest tam właśnie 
po to, aby spełnić wymóg prezentacji słabszego kontrahenta.

W pierwszej części Paschy również realizowane jest przedstawienie 
Boga (szczególnie poprzez hagadę w 5. punkcie) i Izraela (szczególnie w 3. 
punkcie, niemożliwym do interpretacji bez odwołania się do nauki rabi-
nów). Pierwsza część Paschy złożona jest z pięciu punktów.

4.1.1. Kadesz ( vDeq;): recytowanie Kiduszu
Kidusz — to błogosławieństwo. Najpierw, już po zebraniu się wszystkich 
uczestników Paschy w przygotowanej sali z zastawionym stołem, nalewa 
się pierwszy kielich wina, lecz na jego wychylenie należy jeszcze poczekać. 
Przewodniczący bowiem podnosi go w górę i wypowiada dwa błogosła-
wieństwa: jedno nad winem, drugie nad świętem. Po błogosławieństwie 
wszyscy siedząc piją pierwszy kielich wina, opierają się przy tym na lewym 
boku na znak wolności. W „Hagadzie” podkreśla się, że Paschę celebrują 
ludzie wolni — ci, którzy dzięki przymierzu z Bogiem stali się wolni.

4.1.2. Urchac ( #h;r.W): mycie rąk
Przewodniczący wieczerzy obmywa ręce. Mogą to czynić — w innych 
tradycjach — też inni uczestnicy uroczystości.
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4.1.3. Karpas ( sP;r.K;): spożywanie karpasu
Karpas jest to zielenina, którą należy spożyć po zanurzeniu jej w słonej 
wodzie lub occie. Karpas spożywa się dla przedstawienia słabszego kon-
trahenta⁵⁵.

4.1.4. Jachac ( #x;y:): łamanie środkowego przaśnika
Przewodniczący bierze środkowy spośród trzech specjalnie przygotowa-
nych przaśników i łamie go na dwie nierówne części. Większą z nich za-
wija w specjalną serwetkę, ukrywa pod poduszką, na której się wspiera. 
Ukryty przaśnik służyć będzie w 3. części Paschy jako Afi koman. Nie-
którzy mają zwyczaj, by kłaść na chwilę Afi koman na swoim ramieniu 
(zgodnie ze słowami Wj 12, 34 mówiącymi o tym, że Ojcowie, opuszczając 
pospiesznie Egipt, nieśli przaśne ciasto na swoich ramionach) i recyto-
wać: „Biwhilu Jacaku mi Micrajim” (w pośpiechu opuszczaliśmy Egipt)⁵⁶. 
Należy podkreślić, że ten zwyczaj jako znak liturgiczny nie oznacza, iż 
uczestnicy Paschy już teraz, w 1. części Paschy, uczestniczą w wyruszeniu 
z Egiptu⁵⁷!

4.1.5. Maggid (dyGIm;): recytowanie hagady
Przewodniczący najpierw ukazuje tacę z pozostałymi po wydzieleniu Afi -
komanu przaśnikami i mówi o nich jako o „chlebie nieszczęścia, który 

⁵⁵ Por. S. Pecaric, Hagada na Pesach..., dz. cyt., s. 77: czyni się to na upamiętnienie 
stanu niewolnictwa Izraelitów w Egipcie, a nie jako przygotowanie do wyzwolenia.

⁵⁶ Por. S. Pecaric, Hagada na Pesach..., dz. cyt., s. 78. Autor wyjaśnia też: „Według 
Rokeach zawijaniem Afi komanu w specjalnie przygotowaną serwetkę naśladujemy 
sposób, w jaki Żydzi nieśli ciasto, gdy wychodzili z Egiptu (Szemot 12, 34)”. Oba 
zwyczaje, łamania i umieszczania na ramieniu Afi komanu, są logicznie związane 
jako zapowiedzi przyszłych wydarzeń. Łamanie Afi komanu jest zapowiedzią roz-
stąpienia się wód Morza Sitowia i w konsekwencji przejścia po jego dnie Izraelitów 
z niekwaszonym ciastem na barkach. Por. dalsze objaśnienia poniżej, szczególnie 
w punkcie 4.3.

⁵⁷ W  wymarsz z  Egiptu uczestników Paschy wprowadza jej 3.  część. Natomiast 
wszystkie znaki 1. części służą uobecnieniu czasu sprzed wyruszenia, czasu, który 
w Egipcie posłużył przedstawieniu kontrahentów, a w tym sytuacji słabszego kon-
trahenta, z której silniejszy go wyprowadza. Opisany gest położenia Afi komanu na 
ramieniu należy zatem odczytać w tym samym kluczu co powyżej omówiony znak 
jedzenia karpasu: upamiętnia on stan niewolnictwa, aby przez to nade wszystko 
ukazać wielkość silniejszego kontrahenta, Boga, który (jak to Pascha przypomni 
w części 2., 3. i 4.) w kolejnych etapach swojego planu pokonał faraona, a w ten 
sposób wyprowadził swój lud ze stanu niewolnictwa.
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nasi Ojcowie spożywali w ziemi Egiptu”⁵⁸. Podkreślony jest tu znów czas 
pobytu w niewoli w Egipcie. Nalewa się teraz drugi kielich wina, lecz na 
jego wychylenie trzeba będzie długo czekać: aż do zakończenia hagady⁵⁹. 
Następują pytania dzieci, modlitwa, a potem przewodniczący rozpoczyna 
hagadę, czyli opowiadanie historii Izraela, począwszy od Teracha, ojca 
Abrama, a skończywszy na ukazaniu piętnastu spośród rozlicznych łask, 
które Bóg wyświadczył Izraelowi, prowadząc go z Egiptu do Ziemi Obie-
canej⁶⁰.

⁵⁸ Dzięki temu, że Afi koman nie jest już na tacy, do niego nie odnoszą się słowa, 
że jest to chleb, który jedli ojcowie w Egipcie. Afi koman — jak to zostanie dalej 
ukazane — jest bowiem chlebem, który ojcowie jedli wychodząc z Egiptu.

⁵⁹ Jest to charakterystyczne, że kielich drugi nalewany jest w pierwszej (jednej z czte-
rech głównych) części rytu, chociaż reprezentuje część drugą. W ten sposób do-
konuje się scalania głównych części. Literackim wzorem dla tego sposobu jest 
wiązanie perykop strukturalnych Księgi Wyjścia 1–18, przez co też bardzo trudno 
odkryć, gdzie zaczyna się następna perykopa: porównaj W. Kosek, Pierwotny ryt 
Paschy..., dz. cyt., s. 53–197, gdzie omawiane jest trudne zadanie odkrycia wersetu 
kończącego opis plag (Wj 11, 10 czy 12, 36?) oraz wersetu rozpoczynającego opis 
wymarszu z Egiptu (Wj 12, 37 czy 13, 17?). Analogiczną trudność przedstawia po-
dział rytu Paschy. Jednakże kluczem do interpretacji jest właśnie to spostrzeżenie: 
istnieje dla rytu Paschy wzór literacki w strukturze Wj 1–18. Nie dostrzega tego 
«klasyczny» dla biblistów łaciński tekst „Hagady”, podany przez Ligier’a: por. L. Li-
gier, Textus Liturgiae Judeorum, [w:] A. Hänggi — I. Pahl (red.), Prex Eucharistica: 
Textus e variis antiquoribus selecti, Fribourg 1968, s. 1–57, w tym strony 15, 26, 
29–30: autor każdą z części rozpoczyna wraz z napełnieniem kolejnego kielicha.

⁶⁰ Jak to nieco wcześniej wzmiankowano, w 1. części Paschy — rytu odnowienia 
przymierza — należało przypomnieć wszystkie dzieła Pana jako suwerena wobec 
Izraela-wasala, wszystkie do dnia odnowienia, a nie tylko te sprzed wymarszu. 
Taka była starożytna zasada odnowienia przymierza. Ta część „Hagady paschal-
nej” jest z czasów Salomona, skoro jeszcze wspomina o łasce zbudowania świątyni 
za Salomona, a już nie wspomina o łasce powrotu z Babilonu. A zatem Salomon 
w swoim opracowaniu „Hagady paschalnej” doprowadził wyliczanie zasług Boga 
aż do łaski związanej ze zbudowaniem świątyni (por. 1 Krl 6). Natomiast najwy-
raźniej pokolenia późniejsze, które przejęły jego opracowanie, nie chciały naru-
szyć piękna jego struktury, wolały zrezygnować z zachowania tamtej starożytnej 
zasady. Oto w „Hagadzie” po tym, jak przewodniczący przedstawił zarys historii 
Izraela od czasów Teracha aż po wyliczenie plag egipskich, w końcowej recyta-
cji (por. Hagada — reprint, dz. cyt., s. 27–28) po jednym ogólnym stwierdzeniu 
(„Jakże rozliczne są dobrodziejstwa, które Najświętszy na nas zesłał”) wylicza-
nych jest w sposób poetycki 14 najważniejszych zasług Boga w czasie wyprowa-
dzenia z Egiptu i wprowadzenia do Kanaanu aż po zbudowanie świątyni. Liczba 
1+14 odpowiada dacie Paschy i początku siedmiodniowych Przaśników (14. dnia 
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W tekście „Hagady paschalnej” do punktu 1.5. należy formalnie jeszcze 
kilka aktów, które są objaśnianiem i modlitwą, czyli elementami charak-
terystycznymi dla 1. części, ale które należy postrzegać jako elementy 
również 2. części, skoncentrowanej na dokonywaniu tego, co tu zostało 
objaśnione. Tymi aktami są kolejno:

– objaśnienie znaczenia trzech głównych potraw, których spożywa-
nie w czasie Paschy jest nakazane przez Boga: baranka, przaśni-
ków⁶¹, gorzkich ziół.

– wskazanie, że w świetle Wj 13, 8 i Pwt 6, 23 każdy uczestnik Pas-
chy ma postrzegać siebie jako uczestnika wyjścia z Egiptu, z czego 
wypływa modlitwa, w tym odmówienie pierwszej części Hallelu, 
tj. Ps 113 i (w niektórych tradycjach żydowskich⁶²) Ps 114.

wieczorem, gdy już zaczynał się dzień 15. — por. Wj 12, 6.18); dodanie kolejnych 
wydarzeń (np. jakże ważnego cudu powrotu z Babilonu!) byłoby zaburzeniem tej 
liczby, zapewne uznanej za wyjątkowo ważną. Tak samo zresztą związana z tą datą 
jest już sama liczba 14 podstawowych punktów rytu, podzielonych na cztery części 
główne.

⁶¹ Charakterystyczne jest objaśnienie przaśników — odmiennie niż na początku Pas-
chy nie są one nazwane teraz „chlebem upokorzenia, który jedli nasi przodkowie 
w Egipcie”; teraz wyjaśnia się, iż macę spożywa się na pamiątkę tego, że objawienie 
się Boga Ojcom w Egipcie i wyzwolenie ich z niewoli było tak niespodziane, że 
ciasto nie zdążyło zakwasić się, jak to jest powiedziane w Wj 12, 34.39. W tym 
punkcie widoczne staje się stopniowe przechodzenie od upamiętniania trudnej 
sytuacji ojców sprzed wyjścia do upamiętniania czasu bezpośrednio poprzedza-
jącego wyjście: do czasu spożywania baranka-Paschy.

⁶² Ps 113 ukazuje wielkość Pana, który podnosi nędzarza z prochu, z gnoju wydoby-
wa ubogiego, który niepłodną obdarza potomstwem… Tak zarysowana sceneria 
interwencji Pana odpowiada trudnemu położeniu Izraela w niewoli, uciemiężo-
nego morderczą pracą oraz rozkazem faraona, by zabijać rodzących się chłopców. 
Właśnie w takich okolicznościach Bóg i chronił Izraela od zagłady (wydobywał 
z prochu / gnoju uciemiężenia), i przymnażał Izraelowi coraz liczniejszych potom-
ków (tak jak owej niepłodnej), bo On jest ponad królami i panami (Egiptu i całego 
świata). Treścią Ps 114 jest wyjście Izraela z Egiptu, przy czym psalmista wskazuje 
na potęgę Pana, objawioną poprzez cud rozstąpienia się morza, a potem Jordanu, 
cud wyprowadzenia wody ze skały. Por. też Miszna — Pesachim, tłum. R. Mar-
cinkowski, [w:] M. Dziwisz (red.), W. Jaworski — A. Komorowski (wybór tekstów), 
Judaizm, Kraków 1989, s. 177: według tekstu Pesachim x. 6 rabini szkoły Hillela 
dyskutowali z rabinami szkoły Szammaja, czy w tej części Paschy odmawiać Ps 113 
i 114, czy tylko Ps 113. Prowadzona dyskusja jest świadectwem pytania o logikę, 
według której ułożony jest seder Paschy. Odpowiedź zaś wydaje się taka: Ps 114 
można odmawiać i w pierwszej, i w ostatniej części. W części pierwszej można, 
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– wypowiedzenie krótkiego błogosławieństwa i wychylenie w pozycji 
wspierania się na lewym boku drugiego kielicha wina.

4.1.6. Uwagi odnośnie do pierwszej części Paschy i Eucharystii
Mówiąc językiem pojęć św. Łukasza z Dz 2, 42, pierwsza część Paschy jako 
nauka wysłańców (apostołów) jest realizacją 1. części ceremonii zawarcia 
przymierza: przedstawia (poprzez hagadę) Boga i lud jako kontrahentów, 
przy czym zakresu przywołanych wydarzeń z historii ich wzajemnych 
relacji nie ogranicza do dnia zawarcia przymierza, ale przekracza go („ak-
tualizuje”) aż po dzień celebracji Paschy⁶³.

Pierwsza część Eucharystii jest również nauką apostołów, w której Bóg 
(poprzez lektora, kantora, szafarza słowa Ewangelii i homilii) dokonuje 
przedstawienia siebie i ludu jako kontrahentów Nowego Przymierza, sto-
sując przy tym aktualizację do odczytanych tekstów Pisma Świętego. Jest 
to pierwsza część liturgii słowa.

4.2. Druga część Paschy — Czas uczty paschalnej w Egipcie — 
Przyjęcie prawa przymierza przez słabszego kontrahenta

W drugiej części Paschy spożywa się przaśniki i gorzkie zioła, jako potra-
wy-symbole, nakazane przez Boga Izraelitom w Egipcie, a następnie spo-
żywa się zwykłe potrawy, pamiętając, by nie było w nich żadnego kwasu. 
W tych zwyczajach mocno uwidacznia się analogia tej drugiej części rytu 
do perykopy prawa (Wj 12, 1–13, 16)⁶⁴. Poniżej podkreślono te elementy, 
które świadczą o celu tej drugiej części: wypełnienie prawa przymierza, 
prawa nadanego Izraelowi przez Boga w Egipcie.

4.2.1. Rachac ( #x;r;): Stołownicy umywają sobie ręce
Jest to już drugie mycie rąk (por. 1. 2). Obmywanie rąk jest przyjętym 
wśród Żydów zwyczajem poprzedzającym jedzenie. W  czasie Paschy 

bo ona ukazuje wszystkie zasługi Boga przed dniem odnowienia przymierza za 
Salomona. W czwartej części też można, bo tam wysławia się Boga za cud przejścia 
— tak, jak to czynili Izraelici zaraz po przejściu morza.

⁶³ Jak to powyżej ukazano — po dzień celebracji Paschy jako liturgii odnowienia 
przymierza w czasach Salomona.

⁶⁴ Por. W. Kosek, Pierwotny ryt Paschy..., dz. cyt., s. 53–196: ostatni redaktor Księgi 
Wyjścia 1–18 podzielił ten tekst na sześć perykop czyli spójnych jednostek literac-
kich, a pośród nich jest i Wj 12, 1–13, 16 jako jednostka w całości przedstawiająca 
prawo przymierza.
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czynności tej towarzyszy błogosławieństwo: „Błogosławiony jesteś Ty, 
Panie, nasz Boże, Królu wszechświata, który uświęciłeś nas przez Twe 
przykazania ( wyt'Ac.miB.) i rozkazałeś nam ( WnW"ciw>) odnośnie mycia rąk”. 
Takiego nakazu nie zawiera Księga Wyjścia. Stąd należy wnioskować, że 
w tym błogosławieństwie natchniony przez Boga autor „Hagady paschal-
nej” podkreślił cel całej 2. części: przyjęcie prawa przymierza.

4.2.2. Moci maca ( hC'm; ayciAm): Błogosławieństwo nad przaśnikami
Przewodniczący odmawia błogosławieństwo, trzymając w ręku wszystkie 
trzy przaśniki (bez kawałka odłożonego jako Afi koman), wyraża podzię-
kowanie Bogu za „chleb, który wyprowadza z ziemi”.

Następnie przewodniczący odkłada przaśnik dolny i nad pozostałymi 
wypowiada błogosławieństwo, w którym dziękuje Bogu za nakaz jedze-
nia przaśników (por. Wj 12, 15–20): „Błogosławiony jesteś Ty, Panie, nasz 
Boże, Królu wszechświata, który uświęciłeś nas przez Twe przykazania 
( wyt'Ac.miB.) i rozkazałeś nam ( WnW"ciw>) odnośnie jedzenia macy”. Teraz odła-
muje po kawałku z trzymanych przaśników (górnego i połowy środko-
wego) dla każdego i wszyscy spożywają przechylając się w lewo na znak 
wolności.

Należy zauważyć, że ten element jest wizualnie podobny do łamania 
i rozdzielania Afi komanu w 3. części Paschy i do łamania i rozdziela-
nia Hostii Świętej w 3. części Eucharystii. Jednakże to podobieństwo nie 
oznacza, że jest to gest o tym samym znaczeniu! Nie! W tej 2. części Pas-
chy wszystkie akty służą realizacji 2. części ceremonii odnowienia przy-
mierza, a więc służą przyjęciu prawa przymierza, prawa, które między 
innymi nakazuje spożywanie chleba bez kwasu.

4.2.3. Maror (rArm'): Spożycie gorzkich ziół
Przewodniczący zanurza niewielką ilość gorzkich ziół (czyli maroru) 
w charosecie⁶⁵, odmawia błogosławieństwo, w którym wyraża wdzięcz-
ność Bogu za nakaz jedzenia gorzkich ziół (por. Wj 12, 8): „Błogosławiony 
jesteś Ty, Panie, nasz Boże, Królu wszechświata, który uświęciłeś nas 

⁶⁵ Charoset — to rodzaj sosu, w którym uczestnicy Paschy mieli obowiązek maczać 
przed spożyciem gorzkie zioła; ma on wygląd brązowy, aby przypominać glinę, 
z której Izraelici w niewoli wyrabiali cegły. Przyrządza się go różnie, w zależności 
od tradycji: por. R. Piątkowska, Seder, [w:] J. Tomaszewski, A. Żbikowski (red.), 
Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, Warszawa 2001, s. 410.
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przez Twe przykazania ( wyt'Ac.miB.) i rozkazałeś nam ( WnW"ciw>) odnośnie je-
dzenia maroru”. Teraz wszyscy spożywają gorzkie zioła⁶⁶.

Porównując spożywanie ziela w 1.3 i w 2.3 widać wyraźnie, że każdy 
punkt rytu realizuje cel swojej części: w 1.3 przedstawienie kontrahenta, 
w 2.3 przyjęcie prawa. Podobieństwo zewnętrzne znaku liturgicznego 
może być mylące dla interpretatorów. Świadomość tego niebezpieczeń-
stwa pozwala precyzyjnie odczytać cel każdej z części i przynależność 
znaków do poszczególnych części.

4.2.4. Korech ( %reAK): Spożycie kanapki z przaśnika i gorzkiego ziela
Zgodnie ze zwyczajem, jaki praktykował Hillel w czasach świątyni, przy-
gotowuje się specjalną „kanapkę”: na pozostałym przaśniku (dolnym) kła-
dzie się gorzkie zioła. W czasach Hillela na takiej kanapce było jeszcze 
mięso baranka. Zwyczaj ten był skrupulatnym sposobem wypełnienia 
nakazu Boga, by baranka-Paschę spożywać z chlebem niekwaszonym 
i gorzkimi ziołami (por. Wj 12, 8).

Przed spożyciem należy wypowiedzieć tym razem nie błogosławień-
stwo, ale wyznanie posłuszeństwa świętej Tradycji, analogiczne w wymo-
wie do błogosławieństwa⁶⁷. Spożywa się „kanapkę”, przechylając w lewo 
na znak wolności.

4.2.5. Szulchan Orech ( %reA[ !x'l.vu): Podanie do stołu wieczerzy
W poprzednich trzech punktach tej 2. części Paschy dokonało się wy-
pełnienie nakazów Pana Boga, nadanych Ojcom na czas uczty w Egipcie 
w nocy 15. Abib. Teraz uczestnicy Paschy będą posilać się, nie stosując się 
do żadnych specjalnych praw prócz tego, by nie spożywać niczego z kwa-
sem (co nakazane — por. Wj 12, 15.19).

4.2.6. Uwagi odnośnie do drugiej części Paschy i Eucharystii
Trzeba zauważyć, że 2. część rytu Paschy jest analogiczna do:

– uczty z baranka-Paschy, spożywanej przez Izraelitów w nocy 15. 
Abib, bezpośrednio przed wyruszeniem z niewoli egipskiej, 

– „nadania prawa” jako 2. elementu w schemacie ceremonii zawarcia 
przymierza, 

⁶⁶ Według niektórych tradycji należy przy tym przechylać się w lewo na znak wol-
ności, według innych nie należy.

⁶⁷ „Na pamiątkę Świątyni, na wzór Hillela. W ten sposób czynił Hillel w czasie Świą-
tyni: On zwykł łączyć ( %reAK hy"h') Pesach-baranka, macę i maror i jeść je razem, 
jak to zostało powiedziane: «Oni spożyją go z macą i gorzkimi ziołami»”.
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– Wj 12, 1–13, 16 jako perykopy prawa, zawartej w Wj 1–18 jako trak-
tacie, dokumentującym fakt zawarcia przymierza.

Mówiąc językiem pojęć św. Łukasza z Dz 2, 42, owa druga część Paschy 
jako koinonija czyli wspólnota stołu jest realizacją drugiego elementu ce-
remonii zawarcia przymierza: gdy uczestnicy Paschy poprzez spożywanie 
nakazanych przez Boga potraw tworzą szczególną wspólnotę, przyjmują 
oni prawo przymierza.

Druga część Eucharystii jest również koinoniją — pierwotnie była to 
z Paschy przejęta wspólnota stołu (por. 1 Kor 11, 20 n), a później (wskutek 
pojawiających się nadużyć) wspólnota modlitwy oraz zbiórki darów na 
rzecz ubogich. W Eucharystii jest zatem jedynie inna forma spełniania 
koinoniji jako 2. elementu ceremonii zawarcia przymierza: przyjęcia pra-
wa przymierza. Ponieważ w Nowym Przymierzu podstawowym prawem 
jest miłowanie Boga i bliźniego, dlatego głęboka logika znaków 2. części 
Eucharystii jest identyczna jak Paschy: w 2. części obu rytów wierzący 
przyjmują od Boga prawo — w Eucharystii nakaz miłowania braci (cze-
go wyrazem jest modlitwa za braci i wsparcie ich w potrzebie), w Pas-
sze nakaz spożywania (nocą 15. dnia miesiąca Abib) baranka z przaśnym 
chlebem...

Należy jednocześnie zauważyć, że wbrew narzucającemu się pierw-
szemu skojarzeniu spożywanie baranka paschalnego nie jest elemen-
tem uobecniającym nieodwołalny akt zawarcia przymierza (to znaczy 
akt przejścia⁶⁸ kontrahentów pomiędzy połowami zwierząt), jak jest nim 
w Eucharystii spożywanie Ciała i Krwi Jezusa jako Baranka gładzące-
go grzech świata (por. J 1, 29. 36; Dz 8, 32; 1 P 1, 19) i jako naszej Paschy 
(por. 1 Kor 5, 7). Właśnie odpowiedniość kolejnych części Paschy (cztero-
elementowego rytu odnowienia przymierza) z kolejnymi częściami Eu-
charystii (jako czteroelementowego rytu zbudowanego na rycie Paschy) 
uświadamia, jak złudne jest to pierwsze skojarzenie.

Wyprzedzając to, co będzie omówione w kolejnym punkcie artykułu, 
należy podkreślić: rabiniczne objaśnienie, które każe rozumieć Afi ko-
man jako liturgiczną reprezentację baranka paschalnego i  jego ostatni 
kęs, jest zapowiedzią tego Baranka, którego spożywamy w czasie 3. części 
Eucharystii. Jest nią za przedziwnym naprawdę zrządzeniem Boga, skoro 
objaśnienie to jest niezgodne z etymologią i Afi komanu, i nazwy punktu 
Cafun, w ramach którego Afi koman jest spożywany w 3. części Paschy.

⁶⁸ Por. W. Kosek, Pierwotny ryt Paschy..., dz. cyt., s. 306–307.
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4.3. Trzecia część Paschy — Czas wyjścia z Egiptu i przejścia przez 
morze (Wj 13, 17 – 14, 31) — Nieodwołalny akt zawarcia przymierza

Część ta składa się z dwu punktów: Cafun i Barech. Jest to fundamentalna 
część Paschy jako ceremoniału odnowienia przymierza. Jej poprawne wy-
dzielenie z szeregu wielu szczegółowych aktów liturgicznych oraz zrozu-
mienie jej zasadniczej treści — to wynik wielu analiz leksykalnych tekstu 
„Hagady”⁶⁹, korygujących niejednokrotnie ich nieadekwatne objaśnienie.

4.3.1. Cafun ( !Wpc'): Spożycie Afi komanu
Afi koman, czyli kawałek przaśnika, w 1. części Paschy ukryty ( !Wpc' w ję-
zyku hebrajskim), teraz jest odnajdywany. Zwyczajowo czynią to dzieci, 
które za odnalezienie Afi komanu otrzymują nagrodę. Następnie prze-
wodniczący łamie Afi koman i rozdaje po cząstce każdemu z uczestników 
Paschy. Wszyscy spożywają Afi koman w pozycji wspierania się na lewym 
boku na znak wolności. W uwagach zawartych w „Hagadzie” w tym miej-
scu zaznacza się: Afi koman należy zjeść przed północą i po nim już nic 
nie jeść⁷⁰.

Afi koman, wbrew komentarzom⁷¹, nie symbolizuje baranka-Paschy, 
a nazwa Afi koman nie może być tłumaczona jako zniekształcone wy-

⁶⁹ Por. Tamże, s. 287–357.
⁷⁰ Por. Pesachim x. 9, [w:] J. Bonsirven (red.), Textes rabbiniques des deux premiers 

siècles chrétiens pour servir à l’inteligence du Nouveau Testament, Roma 1955, s. 
216: „Après minuit la pâque souille les mains; ce qui en est impropre et ses reliefs 
souillent les mains”; H. L. Strack, P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament 
aus Talmud und Midrasch. Exkurse zu Einzelnen Stellen des Neuen Testaments 
Abhandlungen zur Neutestamentlichen Th eologie und Archäologie in zwei Teilen, 
München 1956, t. iv, część 1., s. 73–74; S. Pecaric, Hagada na Pesach..., dz. cyt., 
s. 170.

⁷¹ Komentatorzy wyjaśniają, że Afi koman symbolizuje baranka-Paschę, w naszych 
czasach nieobecnego z uwagi na niemożność ofi arowania go w Jerozolimie w świą-
tyni — nie istniejącej dziś. Ponieważ baranka należało według Tradycji spożyć 
jako ostatnią potrawę uczty (oczywiście prócz dwu kielichów wina, które jeszcze 
są w rycie) i uczynić to przed północą, więc teraz — skoro Afi koman symbolizuje 
baranka — to samo dotyczy Afi komanu. To wyjaśnienie uzupełnia się wskazaniem 
na prawdopodobną etymologię słowa «Afi koman»: pochodzić ma ono z języka 
greckiego: evpi,kwmon — deser albo rozrywka po posiłku. Jeśli Afi koman jest dese-
rem, to jest czymś, co spożywa się na samym końcu, po zakończeniu zasadniczego 
posiłku. Wyjaśnia się także, że nazwa tego punktu sederu: !Wpc' (ukryty) — na-
wiązuje do zwyczaju ukrywania Afi komanu i odnajdywania go właśnie teraz, pod 
koniec sederu. Czyni się zaś to nie w związku z historią wyjścia z Egiptu, lecz dla 



„Łamanie Chleba” w  Kor ,  a łamanie paschalnego Afi komanu… 

49

rażenie greckie oznaczające „deser”! Jest to hebrajski wyraz !m'Aqypia]⁷², 
złożenie dwu hebrajskich słów Aqypia] + !m', co oznacza: „jego dnem man-
na” lub „dno jego, manna”, lub też „dno morza”⁷³, wskazując na przaśny 
(niekwaśny jak manna) chleb, który Izraelici spożywali, przechodząc po 
obnażonym dnie Morza Sitowia: niosący w dzieżach na swych barkach 
niezakwaszone ciasto Izraelici zasłali niejako manną obnażone dno mor-
skie. Dlatego spożywanie Afi komanu w czasie Paschy oznacza, że teraz — 
w czasie spożywania — uczestniczą oni w przejściu po obnażonym dnie 
Morza Sitowia. Jednocześnie to przejście jest aktem zawarcia przymierza. 
Spożywanie Afi komanu jest zatem aktem szczególnym — uczestnictwem 
w nieodwołalnym akcie zawarcia przymierza.

Dlaczego po spożyciu Afi komanu niczego nie spożywa się? Otóż wsku-
tek tego, że wymarsz z niewoli nastąpił nagle, Izraelici nie mieli przygo-
towanych do jedzenia żadnych zapasów prócz niekwaśnego ciasta (por. 
Wj 12, 34) i z niego w drodze wypiekali niekwaszone placki (Wj 12, 39). 
Tylko ten pokarm spożywali w drodze z miejsca spożywania baranka do 
miejsca przejścia przez Morze Sitowia i dalej aż do miejsca otrzymania 
od Boga manny (por. Wj 16), która zastąpiła przaśny chleb. Po spożyciu 
Afi komanu niczego nie spożywa się: nie dlatego, że jest to deser, ale dla-
tego, że ryt w ten sposób przywołuje realia wymarszu.

Warto dodać, że hebrajskie zdanie w traktacie Pesachim x. 8 w Misz-
nie, zawierające wyraz !m'Aqypia], a cytowane w „Hagadzie Paschalnej” przy 
odpowiedzi dla mądrego syna, jest tłumaczone błędnie na różne sposo-
by. Na przykład w słowniku Jastrowa⁷⁴: „Po posiłku paschalnym nikt nie 
może zawołać przez powiedzenie: «Teraz do zabawy po posiłku»”. Po-
prawne tłumaczenie literalnie brzmi: „W czasie odprawiania Paschy nie 

wzbudzenia ciekawości dzieci, aby uchronić je od zaśnięcia w czasie paschalnej 
nocy czuwania.

⁷² Ten hebrajski wyraz jest w każdej „Hagadzie paschalnej” (por. Hagada — reprint, 
dz. cyt., s. 13) jako cytat z Miszny, z traktatu Pesachim x.8, przy odpowiedzi ojca 
dla syna mądrego. 

⁷³ Por. W. Kosek, Pierwotny ryt Paschy..., dz. cyt., s. 326–327. W skrócie uzasadnienie 
jest takie: wyraz !mwqypa można odczytać jako «dno morza» przy spostrzeżeniu, 
że dość często w Biblii pomyłkowo jest w zamiast y; jeśli więc to samo zachodzi 
w tekście „Hagady”, to wtedy analizowany wyraz ma postać: !myqypa. Dopisując 
samogłoski nieco inaczej niż w „Hagadzie”: !my"qypia], otrzymuje się tu trzy człony: 
1. qypia] (status constructus rzeczownika qypa), 2. my" (morze), 3. słowotwórcze ! na 
końcu.

⁷⁴ Por. M. Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, 
and the Midrashic Literature, New York 1950; t. i, s. 104: !m'AqyPiia,, .



 Wojciech Kosek

50

ma otwierających łono po spożyciu paschalnego Afi komanu”, to znaczy: 
w czasie Paschy nie ma zwyczaju składania Bogu ofi ar z pierworodnych 
zwierząt po spożyciu przaśnego Afi komanu, chociaż w perykopie prawa 
w Księdze Wyjścia, stanowiącej wzór dla rytu Paschy, po nakazie spoży-
wania wyłącznie przaśników jako znaku wyjścia z Egiptu (13, 3–11) nastę-
puje opis praw nakazujących składanie ofi ar z pierworodnych (13, 12–16)⁷⁵.

Słowo !Wpc' — nazwa tego punktu rytu — kryje w  sobie związek 
z miejscem przejścia przez Morze Sitowia: wg Lb 33, 7 !Apc. l[;B;. Słowa 
!Wpc' (ukryty) i !Apc. (północ) różnią się tylko znakami samogłoskowymi, 
dodanymi dopiero sześć wieków po Chrystusie. Pierwotnie było to w obu 
tekstach to samo słowo !wpc.

Trzeba też przypomnieć, że słowo #x;y: jako forma słowa hcx jest 
w pierwszej części Paschy nazwą 4. punktu, w ramach którego przewod-
niczący rozłamał przaśnik środkowy i większą jego część oddzielił jako 
Afi koman. Zatem Afi koman już poprzez akt swego powstania nawiązuje 
do przejścia przez Morze Sitowia po jego dnie, pomiędzy jego „rozłama-
nymi” wodami⁷⁶.

Na koniec trzeba podkreślić, że Afi koman wprawdzie wiąże się — jako 
produkt spożywany — z drugą częścią, której cały czas przeznaczony jest 
na spożywanie. Jednak przaśny Afi koman nie należy do tamtej części! 
Księga Wyjścia kładzie bowiem granicę pomiędzy czasem spożywania 
przed wyruszeniem z Egiptu a czasem spożywania po tym momencie 
przełomowym. Księga Wyjścia kładzie nacisk na to, że przaśnik jako po-
karm „czasu po wyruszeniu” jest tej samej rangi pokarmem-znakiem Pas-
chy, co baranek-Pascha jako pokarm „czasu przed wyruszeniu”⁷⁷!

Należy zauważyć, że choć napełnienie trzeciego kielicha nastąpi w na-
stępnym punkcie (3.2.), to jednak nie oznacza, że dopiero wtedy zacznie 
się trzecia część rytu⁷⁸.

⁷⁵ Analizę hebrajskiego zdania i jego związków ze strukturą literacką Księgi Wyjścia 
zobacz w: W. Kosek, Pierwotny ryt Paschy..., dz. cyt., s. 349–357.

⁷⁶ Wprawdzie w Księdze Wyjścia akt rozdzielenia wód jest oddany innym słowem 
niż hcx, ale w 2 Krl 2, 8.14 akt analogiczny — rozdzielenia wód Jordanu — jest 
nim określony.

⁷⁷ O jednakowej randze baranka i «przaśnika wyjścia» por. W. Kosek, Pierwotny ryt 
Paschy..., dz. cyt., s. 330–333.

⁷⁸ Por. Tamże, s. 314–315 — dowód tego stwierdzenia.
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4.3.2. Barech ( %reB'): Dziękczynne modlitwy za pokarm, 
prośba o ponowienie zbawczego wyjścia
Niestety komentarze do tego punktu dostrzegają związek modlitw dzięk-
czynnych wyłącznie ze spożytą wieczerzą paschalną w ramach 2. części 
rytu. Treść modlitw dowodzi jednakże, że Izrael dziękuje tu Bogu za po-
karm 2. części (pokarm wieczerzy w Egipcie) i 3. części (pokarm wymar-
szu po wieczerzy). Gdyby Bóg bowiem nie sprawił, że ciasta wyniesio-
nego na barkach Izraelitów wystarczyło na czas pierwszego etapu drogi, 
to uciekający poginęliby z głodu, nie dotarłszy nawet do Morza Sitowia, 
a tym bardziej na jego drugi brzeg.

Dziękczynienie za pokarm drogi wiąże się jeszcze z innym wymiarem 
tego punktu: z prośbą, by Bóg właśnie teraz, tej nocy zechciał zstąpić ze 
swym zbawieniem do nich, aby wyprowadzić całego Izraela pod wodzą 
Proroka Eliasza bądź Mesjasza ku czasom mesjańskim, ku wiecznemu 
życiu.

Przebieg tego punktu:
Najpierw napełnia się trzeci kielich wina. Według niektórych wersji⁷⁹ 

„Hagady” teraz ma być odmawiany Psalm 126⁸⁰.
Kolejnym aktem jest trzecie obmycie rąk⁸¹.
Po nim odmawia się „Birkat hammazon” ( !AzM'h; tK;r>Bi — błogosła-

wieństwo pokarmu⁸²), modlitwę, która jest znacznie dłuższa i tematycz-

⁷⁹ Por. S. Pecaric, Hagada na Pesach..., dz. cyt., s. 174.
⁸⁰ Jego tytuł: «Pieśń stopni» — można również tłumaczyć jako «pieśń wstępowa-

nia w górę». Skoro zaś ta część rytu uobecnia czas wymarszu Izraela z niewoli, 
rozpoczęty od wstępowania w górę (tak według Wj 12, 38; 13, 18.19!), więc Ps 126 
jest znakiem dokonującego się właśnie teraz wymarszu. Pewną niespodzianką jest 
werset 4. psalmu 126, w którym występuje część słowa… Afi koman ( !m'Aqypia])!: 
„Odmień nasz los, o Panie, jak strumienie ( ~yqIypia]K;) w ziemi Negeb”. „Hagady” 
angielskojęzyczne zazwyczaj po recytacji Ps 126 nakazują odmówienie Ps 87, opie-
wającego miłość Pana do Syjonu, po nim zaś modlitwę — zachętę do zachowywa-
nia przykazań Boga.

⁸¹ Być może trzecie obmycie rąk wskazuje na to, że spożycie Afi komanu powinno 
nastąpić dopiero wtedy, gdy zostanie zakończona cała, rozbudowana bardzo, mo-
dlitwa dziękczynna!, poprzedzająca bezpośrednio wychylenie trzeciego kielicha. 
Wtedy poprzedni punkt należałoby rozumieć nie jako spożywanie Afi komanu, 
a jako jego odnalezienie i rozdzielenie wszystkim.

⁸² Słowo !Azm' (żywność, pokarm) występuje w Rdz 45, 23 i 2 Krn 11, 23. W Septu-
agincie słowo to w 2 Krn 11, 23 jest oddane przez trofh, — występuje ono m.in. 
w Mdr 16, 2.3.20.21, gdzie hagiograf przywołuje na pamięć przepiórki i mannę — 
przez Boga dany Izraelowi pokarm wyjścia z Egiptu.
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nie poszerzona w stosunku do jej wersji nie przeznaczonej na Paschę 
(a jedynie na zakończenie posiłku)⁸³: uczestnicy Paschy tu najpierw Bogu 
dziękują za pokarm i za zbawienie, a następnie proszą o te dobra, a szcze-
gólnie o zbawienie ich właśnie w tym dniu paschalnej celebracji; potem 
proszą o pokój, o odbudowanie Jerozolimy, o skruszenie jarzma z ich kar-
ku i zaprowadzenie ich z podniesioną głową do ich ziemi, o zesłanie im 
Proroka Eliasza z nowiną o zbawieniu, o błogosławieństwo dla gospo-
darza, w którego domu spożyli Paschę, o łaskę w oczach Boga i  ludzi, 
o doczekanie do dni Mesjasza i życia świata przyszłego. Treść tej mo-
dlitwy — to nie tylko dziękczynienie za pokarm, ale przede wszystkim 
powierzenie całej egzystencji ludu w ręce Boga, który teraz (mocą znaków 
liturgii!) właśnie kruszy jego jarzmo i wyprowadza go z niewoli egipskiej, 
a zapewniając pokarm prowadzi pośród straszliwych wrogich potęg aż na 
brzeg wolności, aby któregoś roku wyprowadzić go do świata przyszłego⁸⁴.

Następnie odmawia się błogosławieństwo nad winem i opierając się na 
lewym boku wychyla trzeci kielich.

Według niektórych tradycji teraz napełnia się kielich dla Eliasza, któ-
ry może już zaraz przyjść (aby ich wyprowadzić do świata przyszłego), 
gdy zostaną otwarte drzwi. Teraz bowiem otwiera się drzwi i wypowiada 
prośbę, by Pan zechciał teraz wylać swój gniew ( !Arx]) na narody. Jest to 
liturgiczny znak przechodzenia uczestników Paschy przez czas 3. eta-
pu wyjścia z Egiptu: Izraelici wszak po wieczerzy z baranka-Paschy (co 
uobecniała 2. część rytu) musieli otworzyć drzwi, dotychczas zamknięte 
zgodnie z nakazem Boga (por. Wj 12, 22), aby wyruszyć z Egiptu pod Bo-
żym przewodnictwem w nadziei, że On ochroni ich od wrogów. Tak też 
się stało: „Pełen potęgi zniszczyłeś przeciwników Twoich, Twój gniew 
( !Arx]) im okazałeś, a spalił ich jak słomę” (Wj 15, 7) — oznajmiali w pieśni 
wolni już Izraelici natychmiast po zakończeniu przejścia na drugi brzeg 
morza.

Po tym należy drzwi zamknąć, zamykając w ten sposób 3. część rytu 
i  jednocześnie kończąc uobecnienie czasu wymarszu i przejścia przez 
morze.

⁸³ Por. W. Kosek, Pierwotny ryt Paschy..., dz. cyt., s. 317. Należy podkreślić, że niezau-
ważenie przez komentatorów różnicy pomiędzy tą modlitwą a jej wersją przezna-
czoną na dziękczynienie po każdym posiłku jest jedną z przyczyn błędnej inter-
pretacji paschalnej modlitwy Birkat hammazon jako jedynie modlitwy wieńczącej 
ucztę paschalną.

⁸⁴ Por. Tamże, s. 315–320: wskazana jest tam relacja wielu zdań tej modlitwy do 
biblijnych opisów wymarszu.
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4.3.3. Uwagi odnośnie do trzeciej części Paschy i Eucharystii
Mówiąc językiem pojęć św. Łukasza z Dz 2, 42 trzecia część Paschy jako 

łamanie chleba jest realizacją 3. części ceremonii zawarcia przymierza: 
nieodwołalnego aktu zawarcia przymierza.

Na podkreślenie zasługuje fakt spożywania przez wszystkich z jednego 
chleba (Afi komanu) i jednego kielicha:

– łamany i  rozdzielany wszystkim przez przewodniczącego jeden 
Afi koman jest spożywany na znak dokonującego się właśnie teraz 
(tak!) ich przejścia z nie zakwaszonym ciastem, przejścia pod wodzą 
Boga, idącego w znakach słupa ognia i obłoku pomiędzy rozciętymi 
wodami Morza Sitowia, czyli Morza Czerwonego w tłumaczeniu 
Septuaginty, 

– tu także wszyscy piją ze wspólnego, trzeciego kielicha, odmiennie 
niż w pozostałych częściach Paschy (gdzie każdy pije ze swojego 
kielicha).

Spożywanie z trzeciego kielicha jest oddzielone od spożywania Afi ko-
manu długimi modlitwami⁸⁵, a oba te akty akcentujące jedność liturgicz-
nej wspólnoty tworzą razem obramowanie dla całości 3. części rytu jako 
uobecnienia czasu przejścia przez morze całego Izraela (przejścia nie tyl-
ko Ojców, ale wraz z nimi i wszystkich uczestników Paschy z wszystkich 
pokoleń aż po kres doczesności, niezależnie od miejsca i roku, w którym 
każdy z nich w celebracji Paschy bierze udział). Modlitwy wypowiada-
ne pomiędzy tymi dwoma skrajnymi aktami spożywania są wzorowane 
na błogosławieństwach, jakie wypowiadał słabszy kontrahent w czasie 
przejścia pomiędzy dwoma częściami (połowami) rozpłatanych zwierząt.

Trzecia część Eucharystii jest również „łamaniem chleba”: kapłan ła-
mie i rozdziela wszystkim Ciało oraz rozdziela Krew Chrystusa. Wszyscy 
spożywają z jednego Ciała i piją z jednego Kielicha (por. 1 Kor 10, 16–17). 
Dokonuje się przejście z Jezusem Chrystusem, Wcielonym Bogiem, po-

⁸⁵ W komentarzach próbujących ustalić analogie pomiędzy Paschą a Eucharystią 
częsta jest pomyłka, iż łamanie chleba związane ze spożywaniem baranka (a więc 
to z 2. części Paschy) jest tym momentem, w którym Pan Jezus dokonał konsekracji 
chleba. Ponieważ jednocześnie w tych komentarzach moment konsekracji wina 
wiązany jest z trzecim kielichem, to uważa się, że w czasie Ostatniej Wieczerzy 
pomiędzy konsekracją chleba a konsekracją wina była uroczysta kolacja, którą 
z rytu mszy świętej usunęły dopiero późniejsze pokolenia chrześcijan. Jednakże 
zbudowanie poprawnych analogii możliwe jest dopiero wtedy, gdy odkryje się 
w Passze istnienie innego chleba, Afi komanu, i jego rolę jako «przaśnika wyjścia 
i przejścia przez morze» — «przaśnika zawarcia przymierza».
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między mrokami otchłani i śmierci. To przejście przez „czerwone morze” 
Krwi Jezusa z „Przaśnikiem — Jego Ciałem” jest już nieodwołalnym ak-
tem zawarcia Nowego Przymierza — realizacją 3. części ceremonii zawar-
cia przymierza. Akt procesji z darami na początku 3. części i akt procesji 
komunijnej na jej końcu jest znakiem dokonującego się przejścia. Procesji 
towarzyszy śpiew — odpowiednik modlitw 3. części Paschy.

4.4. Czwarta część Paschy — Czas po przejściu Morza Sitowia 
— Realizacja obietnic przymierza; upamiętnienie przymierza

Część ta składa się z dwu punktów, z których pierwszy ma szczególnie 
uroczysty charakter dziękczynny, zaś drugi stanowi zwieńczenie ofi cjal-
nego rytu Paschy.

4.4.1. Hallel (lLeh;): Odśpiewanie Hallelu
Śpiewa się Ps 114–118 (lub 115–118), potem Ps 136 wraz z poprzedzającą go 
dodatkową modlitwą, następnie jeszcze bardzo długą modlitwę „Dusza 
każdej żywej istoty niech błogosławi Twoje Imię, o Panie, nasz Boże…”.

Według niektórych tradycji żydowskich teraz należy zakończyć cały 
ryt słowami: „W następnym roku w Jerozolimie!”. Inni zaś jeszcze tutaj 
kontynuują wychwalanie Boga, wyliczając cuda, dokonane przez Boga 
w różne noce paschalne⁸⁶, a dopiero potem kończą ten punkt (ale jeszcze 
nie całość) powyższymi słowami.

4.4.2. Nirca ( hc'r.nI): Zamknięcie sederu
Teraz należy wypowiedzieć: „W następnym roku w Jerozolimie!”. Następ-
nie odmawia się błogosławieństwo nad winem i pije się czwarty kielich 
wina. Potem wypowiada się błogosławieństwo opiewające dobroć Boga. 
W końcu przewodniczący ogłasza: „Spełniliśmy więc porządek uroczy-
stości według zwyczajów i przepisów. Wspomnieliśmy o porządku tym, 
byśmy go szczęśliwie wykonali”. Widoczna jest tu wielka troska o zacho-
wanie porządku (sederu, rytu, kolejności), według którego ma przebiegać 
Pascha.

Po powyższej formule następuje w  wielu „Hagadach”: a. religijno-
-dydaktyczne wyliczanie „Co jest jedyne?…, dwoje czego jest?… (itd.)”, 
b. opowiadanie o koźlątku — symboliczne przedstawienie opieki Boga 
nad Izraelem.

⁸⁶ Por. Hagada — reprint, dz. cyt., s. 60–67.
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4.4.3. Uwagi odnośnie do czwartej części Paschy i Eucharystii
Mówiąc językiem pojęć św. Łukasza z Dz 2, 42 czwarta część Paschy 
jako „te modlitwy” jest realizacją czwartego elementu ceremonii zawar-
cia przymierza: gdy uczestnicy Paschy poprzez śpiew psalmów, hymnów 
i pieśni wychwalają Boga, to uczestniczą w radości Ojców, obdarowanych 
przez Boga jako silniejszego kontrahenta przymierza, Ojców śpiewających 
hymn (Wj 15, 1–21) na brzegu wolności — po przejściu Morza Sitowia. 
Przymierze jest upamiętnione poprzez zapis w sercach wierzących.

Czwarta część Eucharystii są to również „te modlitwy” — uwielbienia 
Boga, Jezusa Chrystusa przyjętego w komunii świętej, przyjmowanie od 
Boga darów Nowego Przymierza, z których nieporównywalnie najcen-
niejszym jest obdarowanie Duchem Świętym.

4.5. Po-seder

Ryt Paschy kończy punkt trzynasty (śpiew psalmów jako odpowiednik 
śpiewu hymnu po przejściu Morza Sitowia — por. Wj 15, 1–21) i zamyka-
jący całość punkt czternasty. Jednakże zamknięcie sederu nie oznacza, 
że uczestnicy liturgii już muszą się rozejść. Dlaczego?

Po śpiewie hymnów (por. 15, 1–21) Izrael szedł wytrwale aż do Horebu 
(por. 15, 22–18, 27), a w czasie tej drogi otrzymywał od Boga kolejno wspa-
niałe dary: prawa (por. 15, 23–27), manny i przepiórek (por. 16, 1–36), wody 
ze skały (por. 17, 1–7), ocalenia od wrogich Amalekitów (por. 17, 8–16), 
wdrożenia w dziękowanie Bogu za zbawienie (por. 18, 1–12), ukonsty-
tuowanie struktury sędziów (por. 18, 13–27). Zanim zatem Bóg zaczął 
nowy etap relacji z Izraelem poprzez zawarcie przymierza na Synaju (por. 
19, 1 nn), wspaniale dopełnił pierwotne przymierze z nim, zawarte pomię-
dzy rozciętymi wodami morskimi i formalnie zakończone śpiewem hym-
nów po przejściu Morza Sitowia. Znalazło to odzwierciedlenie w Passze.

Oto rabini zwracają uwagę⁸⁷, że zakończenie odprawiania rytu według 
„Hagady” nie zmusza uczestników Paschy do rozejścia się. Wprost prze-
ciwnie: warto odmawiać „Pieśń nad pieśniami”, rozważać dalej wszystkie 
cudowne okoliczności wyjścia z Egiptu, tak trwając na uwielbieniu Boga 
aż do świtu. Poprzez trwanie aż do świtu w paschalnym śpiewie i naucza-
niu współcześni Żydzi okazują wiarę w swój rzeczywisty, realny udział 
w wyjściu wraz z Ojcami z Egiptu — nie śpią, bo i Ojcowie dopiero o świ-

⁸⁷ Por. S. Pecaric, Hagada na Pesach..., dz. cyt., s. 229–230.
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cie⁸⁸ zostali przez Boga w pełni obdarzeni wolnością (por. Wj 14, 24 nn)! 
Ta praktyka, stosowana przez pobożnych Żydów, to „po-seder”.

W Eucharystii odpowiednikiem „po-sederu” były w pierwotnym Ko-
ściele modlitwy, proroctwa, nauczanie, uzdrowienia — mające miejsce 
po zakończeniu celebracji ofi cjalnej (por. 1 Kor 12–14)⁸⁹. Tak bowiem jak 
po przejściu Morza Sitowia Izrael nie tylko śpiewał hymn na zakończe-
nie rytu przymierza, ale szedł wytrwale, ubogacany przez Boga coraz to 
nowymi darami, tak i modlitwy 4. części Eucharystii wprawdzie koń-
czą sprawowanie jej ofi cjalnego rytu, ale nie kończą czasu łaski, obfi tego 
w Boże dary, udzielane przez Ducha Świętego.

Świadectwem „po-sederu” jest nie tylko Pawłowy zapis z 1 Kor 12–14, 
ale i Łukaszowy z Dz 20, 6–12: św. Paweł przybywszy do Troady zebrał 
Kościół na „łamanie chleba” czyli mszę świętą, w czasie której przedłużył 
do północy 1. część, tj. głoszenie słowa (por. 20, 7: lo,goj), a następnie „po-
łamawszy chleb i spożywszy, i długo nauczawszy (o`milh,saj) aż do świtu, 
odszedł” (20, 11). Owo „głoszenie homilii” miało miejsce po spożywaniu 
i — jak można się domyślić w tej pospiesznej relacji Łukaszowej — po za-
kończeniu modlitw 4. części rytu. Jest ono jednym z darów Ducha Święte-
go, obecnych w „czasie łaski”⁹⁰ po mszy świętej, zgodnie z objaśnieniami 
danymi przez apostoła w 1 Kor 12–14, by przede wszystkim dbać o „zbu-
dowanie Kościoła”, a nie o popisywanie się nadzwyczajnymi uniesieniami.

Obecność nauczycieli i proroków jako sług charyzmatycznych darów 
Ducha w czasie Eucharystii i po niej potwierdza też fragment z Dz 13, 1–3: 
po sprawowaniu Eucharystii Kościół trwał na poście i modlitwie przed 
Panem i otrzymał od Ducha Świętego nakaz co do Pawła i Barnaby, aby 
wyprawić ich w pierwszą podróż misyjną. Zwyczaj modlitwy i postu oraz 
składania ofi ar przed Panem w oczekiwaniu na wyrocznię znany jest ze 
Starego Przymierza (por. Sdz 20, 26–28).

Z upływem lat i wieków trwanie na modlitwie po mszy świętej zani-
kło, ze szkodą dla pobożności wiernych, dla ich otwarcia na dary Boga, 
których On chce udzielać właśnie w tym „czasie łaski”. Zarówno pierwsze 

⁸⁸ Był to świt czwartego dnia marszu z Egiptu — por. W. Kosek, Pierwotny ryt Pas-
chy..., dz. cyt., s. 22. 

⁸⁹ Por. O. H. Langkammer, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie 
z języków oryginalnych. Pierwszy i Drugi List do Koryntian, Lublin 1998, s. 80: „Naj-
pierw wieczerza religijno-towarzyska, później Eucharystia chleba i wina, a ewen-
tualnie po niej — charyzmatyczne modły”.

⁹⁰ Por. W. Kosek, Kairos Komunii świętej jako czas interwencji Boga w «potrzebę we-
wnętrzną» człowieka, „Karmel” 75 (2002) 2, 43–49.
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wieki chrześcijaństwa jak i świadectwo wielu świętych oraz wezwania 
licznych papieży xx wieku potwierdzają zbawienne skutki wytrwałej mo-
dlitwy po przyjęciu komunii świętej i po mszy świętej⁹¹.

5. Dopowiedzenie odnośnie funkcji znaków liturgicznych
Zrozumienie rytu Paschy i Eucharystii jest niepełne, jeśli nie zauważy się, 
że Bóg, główny Autor liturgii, każdemu znakowi liturgicznemu nadaje 
jedną z dwu funkcji: 

1. przypominanie i objaśnianie wydarzenia zbawczego, 
2. uobecnianie wydarzenia zbawcze, czyli czynienie nas uczestnikami 

tego wydarzenia.
Warto podać przykłady szczególnie ważne w Passze i w Eucharystii.
Istotnym przykładem tych dwu różnych funkcji w Passze jest różnica 

znaków w pierwszej i trzeciej części rytu:
1. przypominanie (w 1. części Paschy): przewodniczący przełamuje 

przaśnik środkowy i uzyskaną większą część zachowuje jako Afi -
koman; przewodniczący opowiada o przejściu przez Morze Czer-
wone — te znaki przypominają i objaśniają przejście przez Morze 
Czerwone, ale jeszcze nie czynią uczestników Paschy obecnymi 
w miejscu i czasie przejścia.

2. uobecnianie (w 3. części Paschy): przewodniczący łamie Afi koman 
na cząstki i rozdaje, a następnie wszyscy spożywają Afi koman — 
ten znak czyni ich obecnymi wraz z ich Ojcami w przejściu z Bo-
giem przez rozcięte morze. Znak ten zatem czyni ich uczestnikami 
aktu zawarcia przymierza Paschy/Exodusu — w przejściu przez Ot-
chłań Morza Czerwonego. Mówi o tym objaśnienie Hillela, zawarte 
w „Hagadzie paschalnej”⁹²: „W każdym wieku Izraelita powinien się 
tak uważać, jak gdyby sam został wyswobodzony z niewoli egip-
skiej. […] Nie samych tylko ojców naszych wybawił Najświętszy, 
niech będzie pochwalony, lecz i nas wraz z nimi wybawił”.

Istotnym przykładem tych dwu różnych funkcji w Eucharystii jest róż-
nica znaków w pierwszej i trzeciej części rytu:
⁹¹ Por. M. Starowieyski (red.), Eucharystia pierwszych chrześcijan. Ojcowie Kościo-

ła nauczają o Eucharystii, Kraków 1997, s. 203–205, 211–212, 239–241, 305–306; 
R. Rak (red.), Eucharystia w wypowiedziach papieży i innych dokumentach Stolicy 
Apostolskiej xx w., Londyn 1987, s. 60–62, 85, 100–101, 108, 153.

⁹² Por. Hagada — reprint, dz. cyt., s. 33.
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1. przypominanie (w pierwszej części mszy świętej): czytanie z Pisma 
świętego o śmierci Jezusa przypomina o tym Wydarzeniu, objaśnia je. 

2. uobecnianie (w trzeciej części mszy świętej): konsekracja i komu-
nia święta — czyni nas realnie obecnymi przy śmierci Jezusa, w cza-
sie i miejscu Jego śmierci. Znak ten więc czyni nas uczestnikami 
aktu zawarcia przymierza Nowej Paschy / Nowego Exodusu — aktu 
dokonanego w przejściu całego nowego ludu z Jezusem przez ot-
chłań-śmierć.

Rozróżnienie to pozwala poprawnie odczytać złożony z wielu znaków 
liturgicznych ryt Paschy i ryt Eucharystii. Ponadto relacja analogiczna 
i typologiczna pomiędzy obu rytami stanowi biblijny dowód na prawdzi-
wość niezachwianej wiary Kościoła katolickiego w realne, choć niepo-
strzegalne zmysłowo, fi zyczne, cielesne przenoszenie uczestników liturgii 
eucharystycznej w miejsce i czas śmierci Jezusa na krzyżu na Golgocie⁹³. 

⁹³ Por. Papież Jan Paweł ii, Encyklika Ecclesia de Eucharistia, 29: o posłudze cele-
bransa: „posługa ta jest niezbędna dla ważnego zjednoczenia konsekracji eucha-
rystycznej z ofi arą Krzyża i z Ostatnią Wieczerzą”; R. Rak, Wychowanie do życia 
eucharystycznego, [w:] S. Świerzawski, Msza Święta, dz. cyt., s. 137. Autor podkre-
śla: „Protestanci wyznają wiarę w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, ale […] 
ich uroczystość «Wieczerzy» staje się tylko samym wspomnieniem […] Jeszcze 
większą tajemnicą jest to, że my, chrześcijanie, możemy w zbawczym Dziele Jezusa 
Chrystusa uczestniczyć tak, jak gdybyśmy się znajdowali w Wieczerniku, razem 
biorąc udział w uczcie paschalnej, jak gdybyśmy stali pod krzyżem i byli świadkami 
chwalebnego Zmartwychwstania Chrystusa”. Trzeba zauważyć, że każda msza 
święta przenosi nas do Wieczernika, w którym Jezus sprawuje czteroczęściową 
Nową Paschę, a zatem w ramach części trzeciej (w czasie konsekracji i komunii 
świętej) jesteśmy wraz z apostołami przenoszeni w czasie w przód (w relacji do 
czasu, gdy Jezus jest w Wieczerniku) na Golgotę i tam stajemy się prawdziwie 
świadkami i uczestnikami Jego zbawczej Śmierci, współuczestnikami boleści Jego 
Matki Maryi. Z kolei wówczas, gdy po komunii świętej następuje część czwarta 
i gdy trwamy w cichej adoracji czy śpiewamy pieśń uwielbienia, to rzeczywiście 
jesteśmy wraz z apostołami w Wieczerniku, gdzie oni wraz z Jezusem śpiewają 
paschalne hymny (por. Mt 26, 30; Mk 14, 26), a jednocześnie jesteśmy świadkami 
chwalebnego Zmartwychwstania Jezusa (znów przeniesieni wraz z apostołami 
w czasie w przód w relacji do czasu Ostatniej Wieczerzy, przeniesieni do czasu 
Zmartwychwstania Pana).
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Zakończenie

Msza święta ma taką samą czteroczęściową strukturę jak Pascha. Obie 
struktury są strukturami odnowienia przymierza, w których nieodwo-
łalnym aktem zawarcia przymierza jest taki sam co do formy znak litur-
giczny: spożywanie przez wszystkich uczestników liturgii z tego samego 
przaśnego chleba (Afi koman a Ciało Chrystusa), picie z tego samego 
kielicha (wino a Krew Chrystusa). Forma znaków części skrajnych jest 
także identyczna: słowo nauczania pierwszej części; modlitwy uwielbienia 
czwartej części. Jedynie druga część jako koinonija, to znaczy jako etap 
przeznaczony na przyjmowanie przez liturgiczną wspólnotę prawa przy-
mierza od Boga, w tych dwu rytach realizowana jest w odmiennej formie: 
w Passze poprzez znak spożywania baranka z przaśnym chlebem i gorz-
kimi ziołami (w Starym Przymierzu prawem przymierza jest spożywanie 
baranka-Paschy), zaś w Eucharystii poprzez znak modlitwy miłości za 
braci (w Nowym Przymierzu prawem przymierza jest miłowanie).

Jak czteroetapowe wyjście z Egiptu objęte jest klamrą przygotowanie 
— zwieńczenie, tak klamrą dla Paschy i dla Eucharystii jest „przed-seder” 
i „po-seder”: na początku jest to osobiste przygotowanie się uczestników 
liturgii do wejścia w jej powagę, zaś na końcu jest to trwanie na modli-
twie, otwierającej liturgiczną wspólnotę na Boga, silniejszego kontrahenta 
przymierza, udzielającego swych Boskich darów.

W niniejszym artykule na mocy biblijnej analogii i typologii, łączą-
cej ryt Paschy i ryt Eucharystii, zostało dopełnione to, co we wcześniej-
szych badaniach odczytano odnośnie związków pierwotnego rytu Paschy 
Pierwszego Przymierza ze strukturą pierwszych osiemnastu rozdziałów 
Księgi Wyjścia jako traktatu przymierza. Tak bowiem jak Nowe Przy-
mierze pozwala w pełni zrozumieć głębię Starego Przymierza, tak i ryt 
„Paschy Nowej” Nowego Przymierza pozwala pełniej zrozumieć ryt Pas-
chy Starego Przymierza.

Pośród czterech głównych części obu rytów szczególne znaczenie ma 
część trzecia, a w niej identyczny co do formy znak łamania przaśnego 
chleba przez przewodniczącego świętej liturgii, rozdzielania go wszyst-
kim uczestnikom i spożywania go. Tak jak łamany i spożywany prza-
śny Afi koman wprowadza uczestników Paschy w miejsce i czas zawarcia 
przymierza Paschy / Exodusu (w przejściu Boga i całego Izraela pomiędzy 
rozciętymi wodami Morza Sitowia aż na brzeg nowego życia), analogicz-
nie i znak łamanego Chleba-Ciała Jezusa wprowadza uczestników Eu-
charystii w miejsce i czas zawarcia przymierza Paschy Nowej / Exodusu 
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Nowego (w przejściu Boga Wcielonego, Jezusa, i całego Nowego Izraela 
pomiędzy mrokami Otchłani-Śmierci aż na brzeg nowego życia). 

W Nowym i Wiecznym Przymierzu, zapowiedzianym przez Proroka 
Jeremiasza (31, 31 n), wszystko otrzymuje nową jakość, nowy blask. Nowe 
Przymierze zostało zawarte wszak już nie w materialnych wodach Mo-
rza Sitowia, lecz w „Czerwonym Morzu” ludzkiej Krwi Wcielonego Boga, 
Jezusa-Mesjasza⁹⁴, wciąż oczekiwanego przez Izrael w każdego roku spra-
wowanej Passze.

Poniższe zestawienie pomaga jeszcze raz dostrzec ukazane w artykule 
analogie i typologię ryt Paschy — ryt Eucharystii:

4 czci mszy witej A 4 czci paschy
4 czci paschy:

1. Hagada paschalna, Psalm 113–114 (Hallel cz. 1), homilia
2. Uczta z baranka, a potem świecka uczta 
3. Łamanie Afi komanu i spożywanie go. Dziękczynienie za pokarm
4. Pieśń na cześć Boga jako Króla Izraela — Hallel (cz. 2.)

4 czci mszy witej:
1. Czytania, psalm i homilia
2. Modlitwa wiernych (usunięto ucztę, bo pijaństwo m.in. Koryntian)
3. Konsekracja („łamanie Chleba”) i spożywanie komunii świętej
4. Pieśń uwielbienia po komunii świętej 

Dz 2, 42: Trwali oni:
(1) w nauce apostołów, (2) we wspólnocie, (3) w łamaniu chleba, (4) 

w modlitwach

4 czci paschy A 4 czci exodusu:
4 czci paschy:

1. Hagada paschalna, Psalm 113–114 (Hallel cz. 1), homilia
2. Uczta z baranka, a potem świecka uczta 
3. Łamanie Afi komanu i spożywanie go. Dziękczynienie za pokarm
4. Pieśń na cześć Boga jako Króla Izraela — Hallel cz. 2

⁹⁴ Por. Papieska Komisja Biblijna, Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrze-
ścijańskiej, tłum. R. Rubinkiewicz, Kielce 2002, nr ii. B. 5.: „Przymierze”, s. 79, 84; 
T. Jelonek, Biblia księgą Kościoła, część ii, Kraków 1983, s. 38. O znaczeniu «ludz-
kiej krwi» Jezusa zobacz: R. Bogacz, Dzieło zbawienia w ludzkiej krwi Jezusa..., dz. 
cyt., passim.
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4 czci exodusu:
1. Bóg objawia się Mojżeszowi. Plagi
2. Uczta paschalna z baranka z gorzkimi ziołami i przaśnym chlebem
3. Przejście Izraela do otchłani wód morza i przez otchłań
4. Pieśń na cześć Boga jako króla Izraela

Streszczenie

„Łamanie chleba” w 1 Kor 11, 24 a łamanie paschalnego Afi komanu 
w „Hagadzie na Pesach” i traktacie „Pesachim”

W niniejszym artykule ukazano „łamanie chleba” (por. 1 Kor 11, 24) 
jako centralny znak liturgiczny Eucharystii, typicznie zapowiedziany 
przez analogiczny znak, jakim w Pierwszym Przymierzu jest łamanie 
Afi komanu w corocznej Passze. Pokazano, że oba znaki sprawiają, że 
uczestnicy liturgii stają się uczestnikami aktu zawarcia przymierza, do-
konanego w czasie przejścia Otchłani: Śmierci w Eucharystii, wód Morza 
Sitowia w Passze.

Dla zrozumienia obu znaków w ich liturgicznym kontekście konieczne 
okazało się porównanie rytu Paschy i rytu Eucharystii. W konsekwen-
cji pokazano ich czteroelementowe struktury jako zbudowane na tej sa-
mej czteroelementowej starożytnej (xvi–xii stulecie przed Chrystusem) 
strukturze ceremonii odnowienia przymierza. Zastosowano tu wyniki 
analiz rytu Paschy, które były opublikowane jako praca doktorska w 2008 
roku: ten ryt jest ukryty w Wj 1–18 jako jego struktura literacka. Z kolei 
ryt Eucharystii ukazano w świetle nauki św. Pawła, a w tym szczególnie 
Pierwszego Listu do Koryntian, oraz w świetle Dz 2, 42, gdzie — według 
biblistów — ryt ten jest ukryty. 

Pokazano szczegółowo analogię istniejącą między poszczególnymi 
częściami rytu Paschy i Eucharystii oraz identyczność liturgicznej for-
my pierwszej, trzeciej i czwartej ich części, odpowiednio: 1. nauczanie, 
3. współuczestnictwo w jednym przaśnym chlebie (Afi komanie / Cie-
le Chrystusa) i  jednym kielichu (wina / Krwi Chrystusa), 4. modlitwy 
uwielbienia.

Ponieważ druga część (wspólnota) rytu, kiedy to liturgiczna wspólno-
ta otrzymuje prawo przymierza od Boga, jest realizowana w odmiennej 
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formie w każdym z tych dwu rytów, dlatego ukazano historyczną drogę 
przechodzenia formy drugiej części Paschy (spożywanie baranka) w for-
mę drugiej części Eucharystii (modlitwy miłości za braci).

Jak czteroetapowe wyjście z Egiptu jest objęte klamrą „przygotowy-
wanie –spełnienie”, tak samo istnieje klamra „przed-seder — po-seder” 
dla Paschy i dla Eucharystii: na początku jest czas, kiedy to wspólnota 
przygotowuje się, aby wejść w powagę liturgii; na końcu jest czas modlitw, 
kiedy to liturgiczna wspólnota przyjmuje duchowe dary od Boga.

Słowa kluczowe:
Jezus, Eucharystia, msza święta, komunia święta, Dz 2, 42, koinonija, 

Mojżesz, Pascha, Pesachim, Miszna, Hagada, Afi koman, Cafun, Birkat 
hammazon, judaizm, traktat, przymierze, klauzula, prawo, celebracja, 
ryt, liturgia, Biblia, Księga Wyjścia, cztery kielichy, modlitwa, ojcowie, 
Kościół, Didache, egzegeza, struktura literacka, gatunek, exodus, kultura, 
historia, kairos.

Summary

Th e breaking of the bread in 1 Cor 11:24 and the breaking of the paschal 
Afi koman in „Th e Passover Haggadah” and in Tractate „Pesachim”

In this article, it is shown “the breaking of the bread” (cf. 1 Cor 11:24) 
as the central liturgical sign of the Eucharist, typologically foretold by 
the analogous sign of the First Covenant: the breaking of the paschal 
Afi koman in the yearly Passover. It is shown that the both signs cause the 
participants of the liturgy to become participants of the act of making the 
covenant which was performed by the passage of the Abyss: the Abyss-
Death in the Eucharist, the Abyss of waters of the Red Sea in the Passover. 

To understand the both signs in their liturgical context, it was nec-
essary to compare the whole rite of the Passover and the whole rite of 
the Eucharist. It was shown consequently, that their four-element struc-
tures are built on the same four-element ancient (xvi–xii century before 
Christ) structure of the ceremony of the covenant renovation. It was ap-
plied here the result of analyses of the Passover rite, which was published 
as the doctoral thesis in 2008: this rite is hidden in Exod 1–18 as his liter-
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ary structure. Th e rite of the Eucharist, in turn, was shown in the light 
of the saint Paul’s teachings, especially of the First Letter to Corinthians, 
and in the light of Acts 2:42, where — according to Biblicists — this rite 
is hidden.

It is shown in detail the analogy between respective parts of the rite of 
Passover and of the Eucharist, and the identity of liturgical form of the 
fi rst, third and fourth part, respectively: 1. teaching, 3. partaking of the 
one unleavened bread (i.e. Afi koman / the Body of Christ) and of the one 
cup (i.e. wine / Blood of Christ), 4. worship prayers.

Because the second part (fellowship), when the liturgical community 
receives the covenant law from God, is accomplished in diff erent form in 
these two rites, the way of transformation of the form of the second part 
of Passover (the lamb consumption) into the form of the second part of 
the Eucharist (prayers of love for brothers ) is shown also.

As four-stage exit from Egypt is embraced by the clamp “preparation 
— fulfi llment”, so there is the clamp “before-seder — after-seder” for 
Passover and for the Eucharist: at the beginning there is the time when 
the liturgy participants prepare themselves to enter into the solemnity 
of the liturgy; at the end there is the time of prayer when the liturgical 
community receives spiritual gifts of God.

Keywords:
Jesus, Eucharist, the Holy Mass, Holy Communion, Acts 2:42, Moses, 

Passover, Pesachim, Mishnah, Haggada for Pesach, fellowship, breaking 
of Afi koman, Tzafun, Hidden Piece, Birkat hammazon, Judaism, treaty, 
alliance, covenant, stipulation, law, celebration, rite, liturgy, Bible, Book 
of Exodus, four cups, prayer, Fathers, Church, Didache, exegesis, literary 
structure, class of literature, exodus, culture, history, kairos.
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Židovské podobenstvá a ich 
význam pre náboženské

Židovské podobenstvá sa z väčšej časti hovoria o Bohu a sú hlboko za-
korenené v historickom a kultúrnom pozadí Hebrejskej biblie. Skutoč-
nosť Boha sa tak zjavuje v slovách a obrazoch jednotlivých týchto po-
dobenstiev. Ježiš a rabíni starovekých čias učia o Bohu tak, že používajú 
konkrétne ilustrácie, ktoré vnikajú prostredníctvom predstavivosti cez 
ucho poslucháča až do jeho srdca. Židovskí učitelia preto vyvinuli klasic-
kú formu podobenstva, ktoré vychádza z ich náboženského a kultúrneho 
dedičstva ako aj z osobnej skúsenosti¹ a ktorá je zachytená v názorných 
príbehoch z každodenného života. Realita Boha Jahveho sa zjavuje vo 
vyslovených slovách a obrazoch podobenstva². Ľudská myseľ pri počúva-
ní podobenstva predstavuje preto jej najvyšší intelektuálny stupeň, kde 
sa prostredníctvom syntézy prostredníctvom vypočutých jednoduchých 
narácii vytvorí spoločný zmysel náboženskej viery a ľudskej skúsenosti. 
Na druhej strane je však autorom podobenstva jasné, že Boh je väčší ako 
ľudské porozumenie a jeho nekonečná veľkoleposť tak môže byť zachytená 
v práve názorných príbehoch z reálneho života³. 

„Keďže cieľom podobenstva je jasne a zrozumiteľne poučiť príjemcu vo ve-
ciach viery alebo oboznámiť ho so všeobecne platnými pravdami, je tento 
náročný obsah analogicky stvárnený jednoduchým a prijateľným spôsobom 
s ohľadom na predpokladanú širokú škálu vlastností a schopností percipienta 
dešifrovať ho v procese prirodzenej interpretácie. Preto text podobenstva 
je rozsahom krátky, má jednoduchú kompozíciu vybudovanú na princípe 

¹ M. Petro, Dekalóg a jeho miesto v katechéze, [in:] Školská a mimoškolská katechéza 
v európskej edukačnej štruktúre, Prešov 2008.

² J. lešinský, Múdrosť Izraela, Košice 2008. s. 75–79.
³ Ch. Dohmen, G. Stemberger, Hermeneutika židovské Bible a Starého zákona. Pra-

ha: Vyšehrad, 2007. s. 207–222.
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prirovnania. Prirovnanie podobenstva využíva spôsob metonymie. Autor 
prenáša pomenovanie istého javu na iný jav, ale na rozdiel od „klasickej“ 
metonymie neexistuje medzi explicitne vyjadrenou formou a  implicitne 
mieneným obsahom komunikátu vnútorná súvislosť. Ide o špecifi cký druh 
rozvinutého prirovnania, v ktorom sa spoločenský jav prirovnáva (pripo-
dobňuje) ku konkrétnemu predmetu, pričom v tomto svojskom prirovna-
ní je slovne vyjadrená iba prvá časť prirovnania (comparandum), zatiaľ čo 
stredný člen (spojka ako) a tretí člen (comparatum) prirovnania chýbajú, 
životná múdrosť alebo poučenie v závere nie sú vyslovené a príjemca ich 
odkrýva v procese percepcie pomocou analógie, asociácie a interpretácie. 
Pri asociačnom posune vo vedomí percipienta zohráva dôležitú úlohu bib-
lický makrotext so svojou dominantnou referenciou, ktorou je Boh, Božská 
prozreteľnosť a vzťah Boh — človek“⁴.

Významové pole termínov hebr. „mašál“ a gréc. „parabolé“ 
Hebrejský termín označujúci podobenstvo je „mašál.“⁵ Samotný pojem 
predstavuje širokú oblasť chápaných významov:

– Termín vychádza zo základných významov podobnosti alebo po-
doby a môže zároveň pokrývať akýkoľvek typ ilustrácie, napríklad 
môže tiež vychádzať z veľmi známeho príslovia a smerovať k vytvo-
renému naratívnemu príbehu.

– Pojem sa taktiež môže odvolávať na ďalšie literárne žánre ako je 
príslovie, hádanku, anekdotu, bájku alebo alegóriu. Podobenstvo 
označované hebrejsky ako „mašál“ tak defi nuje to čo je „neznáme“ 
používaním toho, čo je poslucháčovi alebo čitateľovi známe. Mašál 
vychádza najprv z reálnej situácie poslucháča, teda začína tam, kde 
sa poslucháč nachádza, avšak ho zároveň posúva ďalej, aby našiel 
v ňom novú oblasť ukrývaného významu a porozumenia skutoč-
nosti.

K etymológii termínu mášal patrí aj veľmi starý význam koreň slova, 
idúci až za hebrejský termín mašál, ktorý sa odvoláva na slovo tieň, ktorý 

⁴ E. Zvalená, Žánrová charakteristika podobenstva, s. 101–102. ‹www.pulib.sk/el-
pub2/fhpv/Kesselova1/pdf_doc/14.pdf› [10.03.2012]

⁵ „mášal (z hebr. mašal = byť podobný, bibl. term. — Hebrejské slovo, ktoré sa v od-
bornej biblickej literatúre bežne používa na označenie starozákonného príslo-
via alebo krátkeho výroku podobnému prísloviu alebo podobenstvu“. J. Heriban, 
Príručný lexikón biblických vied, Rím 1992, s. 675.
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sa v slovenskom jazyku viac rozumie ako slovo odlesk. Použitý termín tieň 
vychádza z bežnej skutočnosti, keď každá osvetlená realita vrhá svoju ur-
čitú podobu tieňu, v ktorej sú evidentné jej obrysy. Ďalšou skutočnosťou 
je to, že obrysy každej reality môžu byť rôzne podľa uhla dopadajúceho 
svetla. Vnímajúc bežnú skúsenosť starovekého človeka, ktorého počas 
celého dna sprevádza slnko a pracuje s ohňom v hodnejší obraz ako je 
vytvárajúci tieň ani nemohol byť použitý. V jednom staršom semitskom 
prísloví a hovorí, kráľ je tieňom alebo podobnosťou Boha a bežný člo-
vek je následne podobný kráľovi. J. Heintz zdôraznil tento bod v diskusii 
na tému starobylých prísloví, keď porovnával súvislosť kráľa s Bohom. J. 
Heintz je presvedčený, že porovnanie — mášal je práve založené na tejto 
staršej tradícii. Samotné porovnanie sa udialo v ofi ciálnom adresovaní 
kráľovi Aššurbanipalovi medzi rokom 680–627 pr. Kr. To má ďalekosiah-
le následky pre význam podobenstiev v starovekom semitskom myslení. 
Ako sa v semitských prísloviach hovorí: „(Ľudský) kráľ je tieň Boha, a muž 
(človek) je tieň (ľudského) kráľa.“ Tak sám kráľ predstavuje dokonalá po-
dobnosť Boha⁶.

Podobenstvo tak poskytuje určitú informáciu z ktorej vyplýva pouče-
nie. Zdôrazňuje podobnosť medzi božským majestátom a ľudským krá-
ľovstvom. Ľudský kráľ je „dokonalá podoba“ alebo tieň Boha. Heintz po-
znamenáva: Tento dôležitý text i keď ťažko interpretovateľný, predstavuje 
zaujímavú citáciu archaického príslovia týkajúceho sa témy, ktorá kvali-
fi kuje kráľa ako „obraz boha.“ Rabínske a evanjeliové podobenstvá nám 
predovšetkým hovoria o Bohu. Sú spojené s obrazom Boha, ktorý tvorí 
„podstatu tieňa“. Prostredníctvom porovnávacieho jazyka, podobenstvo 
učí poslucháča o Božskom charaktere tak, že ukazuje aký Boh je. Poslu-
cháč sa pohybuje od toho, čo je známe v jeho skúsenosti k neznámemu 
bodu v ľudskom chápaní. Boh je viac krát predstavený ako štedrý hospo-
dár alebo súcitný otec. Obraz podobenstva sa stáva tieňom — odlesku 
objektu⁷.

Gréckym termínom sa príslovie označuje ako „parabolé.“ Pôvodne ten-
to termín odkazuje na to, čo je ukryté alebo dané do úzadia. S termínom 
sa stretávame vo fi lozofi i, keď ho už Aristoteles rozoberá vo svojej Réto-
rike. Neskoršie „parabolé“ má význam ako porovnanie alebo analógia. 

⁶ H. B. Young, Th e Parables. Jewish Tradition and Christian Interpretation, Massa-
chusetts 1998, s. 3–5.

⁷ H. B. Young, Th e Parables. Jewish Tradition and Christian Interpretation, Massa-
chusetts 1998, s. 3–5.
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To znamená, že predstavený obraz ilustrácie určitého príbehu je pred-
ložený k porovnaniu pôvodnej skutočnosti s vytvoreným a vymysleným 
vyobrazením vo vypovedaných alebo ohlasovaných slovách. Jednoznač-
ne sa aj v tomto prípade výsledné porozumenie skutočnosti odvoláva na 
príslovie alebo na nejaký vzorový príbeh. Dnes sa pod týmto gréckym 
termínom označuje⁸:

– Prirovnanie: „Prirovnanie je postavenie dvoch objektov vedľa seba 
pomocou výrazov, ktoré oznamujú podobnosť (podobné k..., ako...). 
Príklad: „ten vojak je ako lev“; prvý termín sa volá ilustrovaný a dru-
hý je ilustrujúci.“ ... „Parabola je pokračujúce prirovnanie. V para-
bole je veľmi rozvinutý ilustrujúci termín s cieľom umožniť lepšie 
pochopenie ilustrovaného termínu. Niekedy ale nie všetky detaily 
ilustrujúceho termínu možno aplikovať na ilustrovaný termín, ale 
iba celok ilustrujúceho termínu“⁹.

– Podobenstvo: „Literárny útvar podávajúci nejaké poučenie rozprá-
vaním analogického príbehu alebo udalosti najčastejšie zo života 
človeka. Je to rozvinuté prirovnanie, od ktorého sa však líši tým, že 
podáva len jednu stránku analógie. Cieľom podobenstva je podať 
nejakú všeobecne platnú pravdu alebo poučenie majúce didaktizu-
júcu, mravoučnú pointu, ktorá vyplýva analogicky až z celkového 
zmyslu podobenstva. Pre podobenstvo je príznačné, že vyzýva po-
slucháča, aby sa nad ním zamyslel a porovnal s ním svoj život“¹⁰.

Predsa myšlienka podobnosti, z ktorej vychádzajú obidva termíny nie 
je celkom jasná ani v gréckom termíne „parabolé“, tak ani v predstavenom 
hebrejskom termíne „mašál.“ Čo sa však môže s určitosťou povedať, že 
obidva termíny „parabolé“ a „mašál“ ukazujú podobnosť medzi obrazmi 
vytvorenej ilustrácie a zobrazovaného objektu. 

Samotný literárny žáner naratívnych podobenstiev sa však zdá byť ne-
závislý na termínoch, ktoré boli vybrané na ich pomenovanie. Židovskí 
rabíni a iní učitelia v staroveku vytvorili tieto obrazy a ich príbehy sa stali 
známymi ako podobenstvá. Židovskí učitelia tak z existujúcej reality vy-
vinuli klasickú formu podobenstva, ktorá vychádza z ich náboženského 
dedičstva a z kultúrnej skúsenosti. Celá ich metóda učenia založená na 
rozprávaní sa zároveň prostredníctvom rozprávania a použitých ilustrá-
cií vyvrcholila termíne „podobenstvo“. Z ich literárne literárnej stránky 

⁸ J. Heriban, Príručný lexikón biblických vied, Rím 1992, s. 771.
⁹ A. Tyrol, Všeobecný úvod do biblického štúdia, s. 78. ‹http://www.kbd.sk/index.

php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=55› [10.03.2012]
¹⁰ J. Heriban, Príručný lexikón biblických vied, Rím 1992, s. 825.
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podobenstvá predstavujú určité malé drámy, ktorých cieľom je odovzdať 
správu zobrazujúcu podobnosť medzi zdrojom slovného obrazu a jeho 
novým opísaním v metafore¹¹.

Najstaršie prvky podobenstva, ktoré používa Nový zákon sa nemô-
žu hľadať v Grécku — u gréckych rečníkov, ale musia sa hľadať v Izraeli 
u starozákonných prorokoch a židovských otcoch národa. U izraelských 
prorokoch sa prostredníctvom podobenstva hovorí o Bohu. Táto idea je 
hlboko zakorenená v historickom a kultúrnom pozadí Hebrejskej biblie. 
Biblické výroky o Bohu a Božích činoch vo svete sú v starozákonných tex-
toch vyjadrené v jazyku obrazov, ktorý sa pohybuje v rytmických formách 
hebrejskej poézie ako to ukazujú nasledujúce príklady¹²: 

– Boh je nielen mocný, ale je tým, kto: „usmrcuje a dáva život, on 
privádza až do podsvetia a vracia späť.“ (1 Sam 2, 6)¹³.

– Boh nie je len oslobodzuje ľudí, ale vedie ich z domu otroctva „sil-
nou rukou a vystretým ramenom.“ (Dt 5, 15)¹⁴.

– Hebrejská biblia taktiež zobrazuje Boha, ktorý stanovuje základy 
zeme a uzatvára v more vchodmi (Job 38, 4.8)¹⁵;

– alebo ktorý sa usiluje o neverný ľud s túžbou odmietnutého milenca 
(Ozeáš 2)¹⁶. 

– Taktiež pamätá na ľud s láskou matky (Iz 49, 14-15)¹⁷. 
Na týchto príkladoch je ukázané, že biblický Boh hovorí skrze obrazy, 

ktoré sa dotýkajú skrytých hlbín ľudskej skúsenosti a pokrývajú aj celé 
rozpätie ľudských emócií. Preto aj Božie spásne dielo záchrany Izraelského 
národa je nanovo defi nované prostredníctvom v týchto živých obrazoch. 
Blízky východ často krát v myslení ľudí má tendenciu si predstaviť Boha 

¹¹ G. Štemberger, Klasické židovství, Praha 2011, s. 89–90.
¹² J. Leščinský, Proroci Izraela, Košice 2010. s. 81–82.
¹³ „Pán usmrcuje aj oživuje, posiela do pekiel a volá aj späť“ (1 Sam 2, 6).
¹⁴ „Pamätaj, že si bol otrokom v egyptskej krajine a že ťa Pán, tvoj Boh vyviedol 

odtiaľ mocnou pravicou a zdvihnutým ramenom: preto ti Pán, tvoj Boh, prikázal 
zachovávať sobotňajší deň“ (Dt 5, 15).

¹⁵ „Keď som zem zakladal, kde si vtedy bol, nože mi to povedz, akže pravdu znáš! Kto-
že bránami to more uzavrel, keď sa prúdom vzdulo, zo dna vyvrelo“ (Job 38, 4.8).

¹⁶ „Žalujte si matku, žalujte, lebo nie je mojou manželkou a ja nie som jej manželom. 
Nech si odstráni z tváre znaky smilstva a spomedzi pŕs znaky cudzoložstva v ten 
deň — hovorí Pán — bude ma volať: „Môj manžel!“ a nebude ma viac volať: „Môj 
Bál!“ (Ozeáš 2).

¹⁷ „Ale Sion povedal: „Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol.“ Či zabudne žena na 
svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja 
nezabudnem na teba“ (Iz 49, 14–15).
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v rôznych dynamických metaforách. Boh je známy skrze svoje mocné činy 
a tak podobenstvá opisujú Boha v podobných obrazov¹⁸. 

Podobenstvá sú odleskom alebo tieňom hlavného obsahu. Realita podo-
benstva odhaľuje prirodzenú spojitosť a súvislosť medzi svetom, v ktorom 
žijeme a duchovnou dimenziou. Teologické predpoklady podobenstiev 
podporujú opisné prvky skutočnosti a aj samotná jej dramatická prezentá-
cia. Dráma a vznikajúce napätie je zároveň oživovaná novým významom 
kvôli náboženskej dôležitosti podobenstva. Poslucháč tak zachytáva zá-
blesky, respektíve vidí tieň Božieho charakteru. V odlesku — v tieni sa 
postupne objavuje a spoznáva jasný obrys mnohých prvkov reality, ktorá 
ho privádza k Bohu ako posledná skutočnosť — objekt pre odlesk — tieň, 
ktorý poslucháč spoznáva v slovných obrazoch podobenstva. 

D. Stern, jeden z najväčších odborníkov na rabínske podobenstvá, „ma-
šál predstavuje ako najväčšie úsilie prezentácie Boha v rabínskej litera-
túre. Rabíni hovorili o Bohu v podobenstvách. Tento ich tvorivý proces 
vdychuje život jednoduchým príbehom o kráľoch, hospodároch alebo ot-
cov, ktorí sa zobrazujú niektoré aspekty Božieho charakteru. Interpretujú 
a vysvetľujú otázky ak je napríklad: Ako si môže niekto predstaviť, keď 
sa povie že Boh je všemohúci? V očiach D. Sterna, rabínske podobenstvá 
predstavujú najväčšie úsilie odhaliť jeho povahu. Vodcovia spoločenstva 
a starí rabíni sa pokúsili prostredníctvom podobenstiev komunikovať 
Boží charakter a snažili sa pochopiť Božiu vôľu tým, že rozprávali príbe-
hy o každodennom živote¹⁹. Tento typ jazyka je príznačný pre neskoršie 
rabínske „mešalim“, ktorý sa taktiež označuje ako podobenstvá. V nich 
evidentne rozpoznali blízky vzťah medzi prírodnou sférou a spôsobmi 
ako priblížiť charakter Boha²⁰. 

Tak to je to aj s Ježišom Nazaretským a jeho židovskými podobenstva-
mi. Profesor Hunter vysvetľuje, že Ježiš dobre poznal tento prostriedok 
komunikácie prostredníctvom podobenstiev. Odvážne tvrdí, že Ježiš pr-
výkrát počul ľudí hovoriť v podobenstvách v synagóge v Nazarete. Ná-
sledne aj sám používa podobenstvo, aby vysvetlil svoje posolstvo o Bohu 
a Boží vzťah ku každej ľudskej bytosti. 

¹⁸ H. B. Young,  Th e Parables. Jewish Tradition and Christian Interpretation, Massa-
chusetts 1998, s. 5.

¹⁹ P. Tirpák, Rodinná výchova, Prešov 2010, s. 25–38.
²⁰ H. B. Young, Th e Parables. Jewish Tradition and Christian Interpretation, Massa-

chusetts 1998, s. 3–5.
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Podobenstvo ako „evangelion“ rabbiho Ježiša Nazaretského
Ježiš v synoptických evanjeliách veľmi rád používa takéto „miniatúrne 
hry“ na adresovanie svojej informácie — správy alebo posolstva. Jeho po-
dobenstvá prostredníctvom slov a obrazov vytvárajú drámu, ktorá nano-
vo opisuje jasnými termínmi novú zobrazovanú skutočnosť. Tak dochá-
dza k podobnosti medzi skutočnosťou a ilustráciou a vytvára sa výchovné 
porovnanie. Ježišove evanjeliové podobenstvá sú navyše plné každoden-
ných skutočností spolu s vedomím pôsobiaceho Boha. V podobenstvách 
sa zvyčajne odohráva nejaká zápletka alebo dramatická narácia ústiaca 
do nejakého prekvapenia, činu nesmierneho významu alebo neočakáva-
nou zmenou udalostí. Fázy každodenného života sa stávajú základnou 
scénou pre videnie sveta z Božej perspektívy. Priblížením Boha a jeho 
pôsobenia vo vzťahu k človeku a svetu sa pre všetkých počúvajúcich a čí-
tajúcich otvorene ponúkajú na zamyslenie, podobenstvá, ktoré vytvárajú 
novú dimenziu. Boh tak vstupuje do sveta človeka s výzvou a apelom na 
jeho náboženské presvedčenie a následne konanie v podobe zodpoveda-
júceho skutku. Poslucháč takto získava pohľad na Boží charakter a svoju 
duchovnú oblasť života. Podobenstvá používajú bohatú obraznosť jazyka, 
aby nevedome oslovili poslucháča²¹. Za začiatku podobenstva sa počúva-
júcemu všetko zdá byť známe. Potom sa však objaví zmena v posune deja 
príbehu. Každé podobenstvo obsahuje vždy zaujímavý respektíve trans-
formovaný a prekvapujúci zvrat. Vedomie Boha a jeho spôsob videnia 
sveta vstúpi do bežnej reality poslucháča, aby sa mu oznámilo a priblížilo 
božské posolstvo. Podobenstvá sú známe svojím prekvapujúcim zvratom 
a prostredníctvom svojho pozadia umožňuje každému človeku pochopiť 
Božiu vôľu. Zafarbenie príbehu je autorom alebo rečníkom upravené pre 
jeho zvláštne účely. Táto metodika rozprávania príbehu je prítomná aj 
v rabínskych, ale aj v podobenstvách, ktoré sú umiestnené v evanjeliách. 
Spolu tak zdieľajú veľa spoločných motívov, ktoré následne vyžadujú od-
poveď každého poslucháča²².

Jedna tretina zaznamenaných výrokov Ježiša Nazaretského v synop-
tických evanjeliách sa nachádza v podobenstvách. Človek musí pochopiť 
podobenstvá, aby spoznal Ježiša Nazaretského. Aj keď sú dnes mnohé 
štúdie evanjeliových podobenstiev vo vzájomnom rozpore, stále existujú 

²¹ M. Slodičková, Liturgická formácia prostredníctvom prostriedkov spoločenskej 
komunikácie, [in:] Katecheze a pastorace: Formování identity v mediálním světě. 
Katechetika — Historie — Teologie V, Ostrava 2008.

²² P. Pokorný, Hermeneutika jako teorie porozumění, Praha 2005, s 60, 63.
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spoločné a pozitívne prvky, ktoré sú nepostradateľné na pochopenie uče-
nia rabbiho Ježiša z Nazareta²³.

„Obsahovo a myšlienkovo náročná spoločenská alebo teologicko-fi lozofi cká 
problematika je kvôli lepšej zrozumiteľnosti znázornená referenčnou sku-
točnosťou prezentovanou vo forme jednoduchého príbehu zo života člo-
veka (podobenstvo o zlých vinohradníkoch, podobenstvo o dvoch synoch, 
podobenstvo o márnotratnom synovi, podobenstvo o boháčovi a Lazáro-
vi) alebo prostredníctvom obrazu v podobe prírodného javu (podobenstvo 
o horčičnom zrnku, podobenstvo o poklade v poli, podobenstvo o perle). 
V podobenstve potom paralelne existujú dve referenčné skutočnosti. Jedna 
obrazná, vyjadrená príbehom alebo javom, druhá spoločenská alebo nábo-
ženská, ktorá je poučná a nevyslovená“²⁴.

Je teda jasné, že Ježiš bol žid pre to aj jeho podobenstvá predstavujú 
formu judaizmu charakteristickú pre jeho dobu²⁵. Tieto prvky by sa dali 
zhrnúť do nasledujúcich bodov:

– Semitizmy synoptických evanjelií odhaľujú bohaté dedičstvo židov 
a judaizmu obdobia existencie Jeruzalemského chrámu.

– Grécke prvky biblických textov tiež ukazujú na redakčný proces 
a reinterpretáciu podobenstiev vzhľadom na nové pozadie idúce 
za pôsobenie Ježiša Nazaretského v spojitosťou a životom prvotnej 
cirkvi.

– Kresťanský výklad podobenstiev na konci prvého a začiatku dru-
hého storočia vniesli nový význam do evanjelií.

– Problém môže predstavovať ak obsah správy sa reinterpretuje v no-
vom kontexte a môže dôjsť k skresleniu autentického významu. 
Vzniknuté alegórie a učenie môže narušiť význam parabolických 
správ, ktoré počulo pôvodné publikum. Pretože každý interpret 
podobenstiev je obmedzený časom a miestom, ako aj rôznymi ná-
boženskými a kultúrnymi orientáciami. Je preto nevyhnutné his-
toricky skúmať a získavať viac informácií o Ježišovi Nazaretskom 
a jeho metódach výučby. Ježišova židovská kultúra a jeho oddanosť 
Tóre pre poslucháčov otvára oveľa hlbší zmysel podobenstiev. Ne-

²³ H. B. Young, Th e Parables. Jewish Tradition and Christian Interpretation, Massa-
chusetts 1998, s. 5–23.

²⁴ E. Zvalená, Žánrová charakteristika podobenstva, s. 101–102, ‹www.pulib.sk/el-
pub2/fhpv/Kesselova1/pdf_doc/14.pdf› [10.03.2012].

²⁵ F. Trstenský, Kumrán a jeho zvitky, Svit 2009. 
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vyhnutnosťou je aj poznanie starovekého Judaizmu, ktorý stojí za 
pozadím rabbiho Ježiša a jeho podobenstvá²⁶.

Evanjeliá objasňujú ešte jednu dôležitú a charakteristickú vec, že rabbi 
Ježiš z Nazareta mal rád vyučovanie v podobenstvách. Okrem toho, prí-
behy Boha a ľudí, ktoré Ježiš použil na ilustráciu jeho posolstva vyzývajú k 
rozhodnutiu od každého, kto ho počúval. Podobenstvá preto predstavujú 
staroveké umelecké diela v odbore komunikácie²⁷. Jednotlivé rozprávania 
vo forme podobenstiev svojim opisom ukazujú na hlboké židovské kore-
ne Ježišovho vyučovania v láske. Ako Ježiš, tak aj mnohé prúdy myslenia 
v starovekom judaizme zdôrazňovali lásku k posledným skupinám spo-
ločnosti. Mnohí židovskí učitelia z tejto doby boli silne zovretí v náručí 
Ježišovho prikázania: „Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov.“ 
(Mt 5, 44) „Vďaka zrozumiteľnosti, jasnosti a hĺbke myšlienky sa podo-
benstvo stalo obľúbeným žánrom náboženskej komunikácie. Podobenstvo 
vo svojej pôvodnej biblickej podobe, ako aj v modifi kovanej ústnej alebo 
písomnej podobe sa transformuje do náboženských komunikačných ak-
tov verejnej alebo súkromnej proveniencie. Parametre novozákonného 
podobenstva prenikli aj do ostatných komunikačných sfér, takže dnes sa 
s ním môžeme stretnúť v umeleckej literatúre, v politických i agitačných 
prejavoch“²⁸. Podobenstvo židovskej tradície odhaľuje božský charakter 
zasadený do reálneho sveta. Podobenstvá sú naplnené podobnosťou Boha, 
metaforickým jazykom opisujúcim každodenného života. Sám autor²⁹ 
však musí byť vychovaný vidieť podobnosť Boha používať na to literárny 
žáner podobenstva³⁰.

²⁶ H. B. Young, Th e Parables. Jewish Tradition and Christian Interpretation, Massa-
chusetts 1998, s. 20–38.

²⁷ F. Trstenský, Prostredie Nového zákona, Sociálna situácia v 1.stor. po Kr, ‹http://
www.kapitula.sk/trstensky/?load=11413941273006319› [12.03.2012].

²⁸ E. Zvalená, Žánrová charakteristika podobenstva, s. 101–102, ‹http://www.pulib.
sk/elpub2/fhpv/Kesselova1/pdf_doc/14.pdf› [10.03.2012].

²⁹ J. Koprivňáková, Od „masky“ k individualite Človek ako osoba a osobnosť v dejin-
nom utváraní, [in:] Th eologos, Prešov 2011, č. 1.

³⁰ H. B. Young, Th e Parables. Jewish Tradition and Christian Interpretation, Massa-
chusetts 1998, s. 5–38.
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Streszczenie

Żydowskie przypowieści a ich sens religijny

Żydowskie przypowieści w znacznej mierze mówią o Bogu, a są głębo-
ko zakorzenione w historycznym oraz kulturowym tle Biblii hebrajskiej. 
Rzeczywistość Boga objawia się w słowach i obrazach poszczególnych 
przypowieści. Jezus i rabini starożytności ucząc o Bogu wykorzystują 
konkretne ilustracje, które przenikają poprzez wyobraźnię słuchacza do 
jego serca. Żydowscy nauczyciele stworzyli bowiem klasyczną formę przy-
powieści, która pochodzi z ich dziedzictwa religijnego oraz kulturowa-
go jak i z ich osobistego doświadczenia, które zostało ujęte w historiach 
z życia codziennego.
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ks. Jacek Uliasz
Instytut Teologiczny archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego

Cyrus, wybraniec Boga

Na początku wypada postawić jedno pytanie. Czy oczekiwania mesjań-
skie są obecne wyłącznie w historii Izraela? Czy nie odnajdzie się ich 
także w innych religiach starożytności? A jeśli tak, to czy można pytać 
o podobieństwa, a nawet zależności i związki między nimi? Czy dotyczą 
one nadejścia kogoś, kto jako posłaniec Boga, czy bogów, ma wykonać 
szczególne zadanie, o charakterze lokalnym, a może nawet uniwersal-
nym? Skoro takie analogie i wzajemne wpływy faktycznie istnieją choć-
by w obszarze przeżywania pewnych wspólnych dla ludzkości wydarzeń 
historycznych, to dlaczego miałyby nie istnieć w aspekcie mesjanizmu?

Konieczne jest również pewne założenie. Pragnienie wybawienia jest 
jedną z podstawowych, jeśli nie wręcz podstawową potrzebą człowieka. 
Można stwierdzić, że już sama intuicja polegająca na przekonaniu, że 
ratunek nadejdzie, że nadejdzie wybawiciel, jest jak ziarno prawdy, jak 
ziarno Słowa¹. Takie przeświadczenie obecne jest choćby w micie prome-
tejskim. Archetypy wybawienia znaleźć można w historii całej ludzkości². 
Oczekiwanie na wybawienie jest podstawowym ziarnem, nieodzowną 
częścią prawdy historii człowieka. Ludzkość czekała i czeka przecież na 
wybawienie od najbardziej gnębiących ją bolączek: zła, grzechu, cierpienia 
i śmierci. To oczekiwanie, jakkolwiek przeżywane i rozumiane, odnaj-
duje swoje spełnienie w mesjanizmie. Jest ono tak pierwotne, że nie ma 
nic dziwnego w pojawianiu się archetypicznych mesjańskich przekonań 
w takich czy innych formach religijnych, także poza Izraelem.

Bóg działa w całym świecie, z pewnością także pośród innych narodów, 
i pozwala im przeżywać ziarna zbawczych znaków³. Narody i ludy w hi-
¹ Por. di 12.
² „Teologia współczesna ma badać, czy i w jaki sposób także postacie i pozytywne 

elementy innych religii mieszczą się w Bożym planie zbawczym […] ‘nie można 
ich pojmować jako równoległe i uzupełniające się’” (di 14).

³ „zbawcze działanie, jakie Jezus Chrystus prowadzi ze swoim Duchem i przez Nie-
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storii ludzkości posiadają, bowiem w swych religijnych doświadczeniach 
to, co jest intuicją zbawienia. Chociaż mają one zupełnie inny charakter 
i nie spełniają roli przekazu, tak jak to ma miejsce w narodzie, który został 
wybrany, aby donieść Boży plan zbawienia do momentu wypełnienia się 
czasów⁴ w Nowym Testamencie⁵. Realizacja zbawienia ludzkości, zamie-
rzonego dzieła odkupienia człowieka, ma swoją pedagogię i dynamikę. 
Tworzy ją nić dzieł Bożych ukazywanych przez Stary Testament, ale jest 
ona dostrzegalna także w historii poza głównym nurtem biblijnym przez 
cienie, intuicje i te wszystkie ziarna słowa, które nie przynoszą oczeki-
wanego owocu, ale zachęcają do szukania zbawczej prawdy. Jahwe jest 
Panem historii.

Kontekst
O Persji (Parszua, Parsa, Persyda), już w ix w. przed Chr. wspomina-
ją asyryjskie kroniki i skalne inskrypcje. Historia tych ziem jest bogata 
i skomplikowana. Panowały tutaj ludy aryjskie, po nich Medowie, wresz-
cie, Persowie, z Cyrusem ii Wielkim i Dariuszem i na czele⁶.

Kraina ta, gdzie dzisiaj rozciąga się współczesny Iran, jest bardzo po-
dobna do tej sprzed wieków. Wzdłuż dróg, między miastami i osiedlami, 
ciągną się przestrzenie fantastycznie erodujących skalnych zwietrzelin, 
czyniąc z całych połaci górskich zmieniający się kolorystycznie i geolo-
gicznie pejzaż⁷. Wokół majestatycznych i przyrodniczo różnorodnych 
Gór Zagros, gdzie do dzisiaj rozbijają swe namioty nomadyczne grupy 

go, rozciąga się na całą ludzkość ponad widzialnymi granicami Kościoła […] ‘To 
także Duch zasiewa ziarna Słowa, obecne w obrzędach i w kulturach, i otwiera 
je ku dojrzałości w Chrystusie’ (Jan Paweł ii, Redemptoris missio 28) […] ‘Ludzie 
zatem mogą wejść w komunię z Bogiem wyłącznie za pośrednictwem Chrystusa, 
pod działaniem Ducha (Jan Paweł ii, Redemptoris missio 5)’” (di 12).

⁴ Por. Hbr 1, 1–2.
⁵ Por. ko 2 i 4.
⁶ Por. Atlas dawnych cywilizacji, aa.vv., Wrocław 2001, s. 207–212.223–224.249–

256.265–268. 275–280. 
⁷ Aż dziw, jak na tym terenie może rozwijać się tak wspaniale hodowla pszczół, 

bo w tak górskim i pustynnym krajobrazie trudno dostrzec, skąd zbierają nek-
tar. Skalne twory kryją wiele tajemnic, a pośród nich jedna zupełnie wyjątkowa, 
a odkryta u końca xix w., zwiedzana na łódkach, wodna jaskinia Ali Sadr, jedna 
z najdłuższych i najwspanialszych na świecie, z labiryntem komór, sal i korytarzy, 
wypełnionych okazałymi stalaktytami i stalagmitami.
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plemion, w stronę prowincji Keramshah upstrzonej kwitnącymi makami, 
z sadami obfi tymi w granaty i melony, prowadzi zielona dolina Abbaszmot 
zapełniona willami i kolorowymi ogrodami. 

U jej końca, na przełęczy, którędy kiedyś przebiegała droga perskich 
wojsk⁸, w miejscu zwanym Księgą Skarbów, wysoko, aby były widoczne jak 
drogowskazy, umieszczone na prostokątnych skalnych polach, są wyryte 
tajemnicze inskrypcje, w trzech językach: elamickim, starobabilońskim 
i półalfabetyczno-klinowym języku perskim, autorstwa następców Cyru-
sa, królów Dariusza i Kserksesa⁹. Charakterystycznym dla tych tekstów, 
brzmiącymi jak preambuła konstytucji, jest swoiste wyznanie wiary wo-
bec boga Ahura-Mazdy, traktowanego, jako jedyny. Kserkses stwierdza 
uroczyście i w wyraźnie monoteistycznym ujęciu, że ten jeden bóg, który 
stworzył samego króla i cały świat, jest przyczyną jego osobistego szczę-
ścia.

⁸ Podobnie w malowniczej dolinie Abbas-Abad i Ganj-Nameh podziwia się skalne 
inskrypcje królów Dariusza i Kserksesa, a w samym Keramshah muzeum Moaven 
ol-Molk (z xix w.); w Tagh-e Butan, słynną skałę Bisutun, na której król Dariusz 
kazał wyryć opisy sławiące jego 19 zwycięstw; nieopodal Persepolis, w Naqsh-e 
Rajab i Naqsh-e Rustam budzą zadumę i podziw wykute w skale grobowce wład-
ców z dynastii Achemenidów, Kserksesa, Dariusza i i Artakserksesa, a także reliefy 
skalne, jeden pochodzący aż z ii tys. przed Chr. i drugi z czasów Sasanidów (iii–iv 
w. po Chr.).

⁹ Zabytki w Iranie, urzędowo muzułmańskim kraju, opisane są najczęściej w dwóch 
językach, arabskim i angielskim. W tekście pierwszym datacja związana jest, co 
oczywiste, z życiem Mahometa, natomiast w tym drugim, umieszczone są literki: 
„bc” lub „ac” (sic! — można by rzec, że to mała ewangelizacja). Ceny biletów 
wstępu do tychże obiektów są dla obcokrajowców kilkakrotnie wyższe niż dla 
obywateli Iranu — klimatyczna taksa (?). Jednocześnie wiele z zabytków nie jest 
opatrzonych zabezpieczeniami, czy napisami „don’t touch”. Jest tak choćby w wy-
padku słynnego kamiennego lwa w Ekbatanie. Wiek obiektu liczy się na ok. 2,5 
tys. lat! Stoi on jednak w miejskim parku bez żadnych barierek, a na grzbiet tego 
starożytnego monumentu, przy obojętności opiekunów, swobodnie wchodzą dla 
zabawy irańskie dzieci. Choć tak antycznych zabytków w Iranie nie brakuje, to 
jednak lew z Hamadanu jest przecież wyjątkowy i jedyny.
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Osoba i historia
Badacze nie mają zupełnej pewności, co do czasu, w którym Cyrus¹⁰ za-
panował nad całym Elamem. Persom i Elamitom towarzyszyła wspólna 
wielowiekowa historia. Cyrus będąc władcą Anszanu, czyli południowej 
części krainy, opanował północną jej część, Suzjanę, ze stolicą w Suzie 
będącej pod panowaniem Elamitów. Tym samym zjednoczył Elam naj-
później do 540 r. przed Chr., bowiem w roku następnym został zdobyty 
Babilon. Dla Elamitów Cyrus nie był władcą obcym, a jego dynastia była 
kulturowo elamicka. Dlatego wydawał się restaurować dawne wspólne 
królestwo Anszanu i Suzy¹¹. 

Cyrus ii zwany Wielkim, w pewnym sensie pozostaje postacią zagadko-
wą, ponieważ do naszych czasów dotarły informacje, które mieszają ele-
menty historycznie potwierdzone i legendy. Do zachowania źródeł przy-
służyli się najbardziej greccy pisarze opisujący wiele podań z dzieciństwa 
Cyrusa. Wydaje się jednak być potwierdzoną informacja Herodota, który 
twierdzi, że Cyrus był synem Persa Kambezysa i, syna Cyrusa i, i księż-
niczki Mandane, córki króla Medii Astyagesa¹².

¹⁰ Według Mikołaja z Damaszku, który podaje za greckim pisarzem Ktezjaszem, 
ojcem Cyrusa był Atradates, bandyta, a matką Argoste, która hodowała kozy. 
Cyrus swoją karierę miał zawdzięczać wpływom pewnego arystokraty o imieniu 
Artembares, który go wychowywał w dzieciństwie. Odziedziczył po nim pozycję 
i to tak dalece, że posiadał tak duże wpływy na dworze Medów, że zapewnił wła-
dzę swemu ojcu w Persji, jednocześnie myśląc nad powstaniem przeciw Medom. 
Wielu stwierdza, iż te historie powtarzają legendę o Sargonie, królu Akadu, znaną 
z klinowych tabliczek starszych o ok. 1 700 lat.

¹¹ Świadczy o tym także tytulatura na tzw. Cylindrze Cyrusa, gdzie nazywany jest 
królem Anszanu, natomiast w niektórych kronikach babilońskich królem Elamu.

¹² Herodot w swych Dziejach i Wojnach perskich ukazuje legendarną wersję dojścia 
Cyrusa do władzy. Zawiera ona swoiste przetworzenie wątków historycznych, 
w których konfl ikt między Persami i Medami staje się fabułą rodzinno-mitolo-
gicznej tragedii. Astygates, dominujący wtedy nad Persami, miał mieć sen, w któ-
rym ujrzał, że z łona jego córki, Mandane, wypływa mocz, który zalewa całą Azję. 
Interpretując to, jako proroctwo, o wnuku, który strąci go z tronu, Astygates wydał 
córkę za niższego stanem Persa imieniem Kambyzes. Ponieważ jednak sen powtó-
rzył się (tym razem z łona Mandane wyrasta winna latorośl, która oplata całą Azję), 
Astygates rozkazuje zaufanemu Harpagosowi zgładzić dziecko Mandane, gdy tylko 
się narodzi. Ten jednak, zamiast usłuchać rozkazu władcy, oddaje je pasterzowi, 
który wychowuje chłopca jak własnego syna. Po latach Astyages rozpoznaje Cy-
rusa, gdy ten, jako dziesięcioletni chłopiec obrany zostaje w dziecięcej zabawie 
na króla pozostałych dzieci. Ponieważ jednak został zapewniony przez perskich 
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Choć trudno jest coś pewnego powiedzieć na temat działań Cyrusa 
przed 550 r. przed Chr.¹³, to jedno jest istotne: zjednoczywszy plemiona 
perskie pokonał swojego zwierzchnika Astyagesa, ostatniego króla Me-
dów i tym samym połączył tereny całego Parszua na wschód od Tygrysu 
w jedno państwo. Przy stopniowo powiększającej się nieprzyjaźni po-
między Cyrusem a Astyagesem, wojna między Medami a Persami mogła 
trwać już od 553 r. przed Chr. W 550 r. przed Chr. Cyrus panuje jako wielki 
król, król Anszan, król Medii, król Babilonu, król Sumeru i Akkadu, król 
czterech stron świata¹⁴. O tym opowiada także jedno z nielicznych źródeł, 
Kronika króla babilońskiego Nabonida: 

W szóstym roku jego panowania (550/549 p.n. Chr.) król Medii Isztuwe-
gu [Astyages] zebrał wojsko, by wydać bitwę królowi Anszanu Cyrusowi. 

kapłanów-magów o tym, że dziecko nie jest dla niego zagrożeniem, pozwolił mu 
powrócić do rodziców. Nawet uznał, że Cyrus może jedynie królować „na niby”, 
i przyjął go do pałacu. Harpagosa zaś, który nie wypełnił powierzonego zadania, 
karze, uśmiercając mu syna. Po upływie lat, gdy umiera Kambezys i, Harpagos 
podburza Cyrusa do buntu i staje na czele jego armii. Tak spełnia się sen. Mimo 
postawienia na nogi medyjskiej armii, wnuk pokonuje swego dziadka, i staje na 
czele nowego państwa, w którym Persowie panują nad Medami.

¹³ Łacińskie imię Cyrus, oznacza pasterza (hebr. Kores, elam. Kurasz lub Kurusz, gr. 
Kyros; Kyrios). Założyciel perskiego mocarstwa (ok. 590–529 przed Chr.), zwany 
także starszym, pochodził z dynastii Achemenidów. Dwaj antyczni pisarze, He-
rodot i Ksenofont, mający szczególne znaczenie dla interpretacji dziejów Persji, 
ukazują Cyrusa, nie tylko jako założyciela imperium, ale twórcę perskiej państwo-
wości, dzięki któremu Persowie byli w stanie roztoczyć swą władzę nad innymi 
terytoriami. Według nich przed Cyrusem byli oni jedynie słabo zorganizowaną 
i zapóźnioną kulturowo i cywilizacyjnie grupą koczowników. Niektórzy jednak 
znów, uważają, że to Medowie nie utworzyli nigdy rozbudowanego administra-
cyjnie imperium, a Astyages miałby być tylko tymczasowym wodzem zebranych 
na wojnę z Persami plemion. Cyrus poddając sobie Medię uczynił z niej prowin-
cję swego państwa, w którym Medowie zachowali jednak wysoki status, a nawet 
weszli do administracji nowego państwa, co dawało im wpływy równe Persom. 
Równocześnie buntowali się mocno w samej Medii i sąsiadujących regionach, 
szczególnie po śmierci syna Cyrusa, Kambyzesa ii.

¹⁴ Można stwierdzić, że podania o Cyrusie, są wynikiem trafi ających do ludowych 
opowieści tradycji bliskowschodnich, których celem było wysławianie własnego 
bohatera mającego dokonywać wielkich dzieł. Powodem do takiego przedstawiania 
Cyrusa była z pewnością także perska propaganda, która chciała ukazać Cyrusa 
jako wnuka Astyagesa i tym samym uzasadnić jego usprawiedliwione pretensje do 
tronu Medów, por. H. Schaudig, Die Inschriften Nabonids von Babylon und Kyros‘ 
des Grossem, Münster: 2001, s. 550–556.
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W czasie bitwy przeszło wojsko Medów na stronę Cyrusa i wydało Isztu-
wegu w jego ręce. Następnie Cyrus zajął pałac królewski i zagarnął łupy 
w srebrze i złocie i innych kosztownościach i zawiózł je do kraju Anszan.

Klęska Astyagesa, który został oddany w ręce Persów przez własną ar-
mię, choć to on sam rozpoczął wojnę, była całkowita. Decydująca bitwa, 
o czym donosi grecki geograf Strabon, miała miejsce nieopodal leżącej 
w południowej części kraju przyszłej stolicy Cyrusa, Pasardagy. Nowy 
król później z niej właśnie rządził, chociaż po pokonaniu Astyagesa nie 
tylko nie zniszczył jego stolicy Ekbatany, ale wykorzystywał ją jako stra-
tegiczną, północną stolicę. 

Siłą rozpędu kolejnymi krainami, jakie zajął były Partia i Hyrkania. 
Potem Urartu, czyli biblijny Ararat, o czym donosi Kronika Nabonida 
(ii.16) następująco: 

W miesiącu Nisan Cyrus (ii), król Parsu (Persis), zebrał swoją armię i prze-
kroczył Tygrys poniżej Arbail (Arbeli). W miesiącu Iyyar [wymaszerował] 
do U[rartu]. Pokonał jego króla, zabrał jego własność (i) rozmieścił swój 
własny garnizon (tam).

Wydarzenia te odbyły się w 547/546 roku przed Chr. Ararat był krainą 
w obecnej Armenii i północno-zachodnim Iranie. Konkurował z potężną 
Asyrią i to z sukcesami. Wywierał poważny wpływ na kulturę całego re-
gionu, najprawdopodobniej również Medów, którzy, według pewnej gru-
py badaczy, mieli opanować Urartu w okresie od upadku Asyrii w 612 r. 
przed Chr., do zdobycia Medii przez Cyrusa. Możliwe jednak, że Urartu 
było sprzymierzeńcem wojennych podbojów Medów, o czym mówiłaby 
Jr 51, 27, wspominając o klęsce koalicji, która opanowała Babilon: Urartyj-
czycy, Mannejczycy, Scytowie i królowie Medów, oraz ich gubernatorzy 
i urzędnicy. Tym samym upadek Urartu związany byłby z Cyrusowym 
podbojem, co również tłumaczy wpływ kultury Araratu na Persję, wyra-
żający się w późniejszej sztuce.

Kolejnym państwem, które padło pod naporem Cyrusa była Lidia¹⁵. 
Lidyjczycy, ze swoim królem Krezusem na czele, prawdopodobnie zaata-
kowali pierwsi w 547 r. przed Chr.¹⁶, chcąc wykorzystać zamieszanie mię-

¹⁵ Konfl ikt Cyrusa z Lidią znany jest z relacji historyków greckich, przede wszystkim 
od Herodota. Pochodząc z Halikarnasu, miasta Azji Mniejszej, najprawdopodob-
niej znał opisywane wydarzenia już z dzieciństwa, chociaż nie wydaje się być 
zawsze wiarygodny. 

¹⁶ Lidia zajmowała zachodnią część Azji Mniejszej i była rządzona przez Krezusa, 
władcę słynnego z posiadanego wielkiego bogactwa. Herodot w swoich Dziejach 
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dzy Astyagesem a Cyrusem. Atak miał więc charakter prewencyjny. Gdy 
Lidyjczycy opanowali Petrię w Kapadocji i zniewolili jej ludność, Cyrus 
wyruszył i zwyciężył w bitwie pod tym miastem. Nie kontynuował jed-
nak kampanii wobec Lidii, co Krezus zrozumiał jako rezygnację Cyrusa 
i dlatego wycofawszy się do stolicy w Sardes rozpuścił swoje wojska przed 
zimą. Ten błąd wykorzystali Persowie, szybko uderzyli na Lidię w grudniu 
547 r. przed Chr. i pod murami Sardes pokonali Krezusa. 

Tym samym Cyrus zapanował niepodzielnie na początku 546 r. przed 
Chr. nad Małą Azją. W dalszej konsekwencji przy pomocy swych wodzów 
Mazaresa i Harpagosa, podbijał greckie miasta zależne wcześniej od Li-
dii, zdobył Anatolię i greckie poleis w Jonii. Wydarzenia te były przyczy-
ną późniejszych wojen grecko-perskich, które zdominowały większość 
v w. przed Chr. Zapanowawszy nad Armenią i Kapadocją, ok. 545 przed 
Chr. ruszył na wschodni Iran oraz Arię, Drangianę, Baktrię, Sogdianę, 
Arachozję, Margianę i Gedrozję, czyli terytoria dzisiejszego Afganistanu 
i Pakistanu. 

Umocniwszy tym samym północne i wschodnie granice swojego pań-
stwa w latach 546–540 przed Chr., zwrócił się na zachód. Cyrus ruszył 
przeciw nowobabilońskiemu imperium w 539 r. przed Chr. i wtedy też 
pokonał Nabonida, syna Belszarusara, biblijnego Baltazara, w bitwie pod 
Opis. Potem zwyciężył pod Sippar. A gdy Cyrus znalazł wsparcie wśród 
pewnych warstw społeczności babilońskiej niezadowolonych z władzy 
Nabonida, posłał do Babilonu Ubgaru, gubernatora Gutium, prawdopo-
dobnie Babilończyka, który zdołał przekonać mieszkańców miasta, aby 
otworzyli bramy przed Cyrusem i wydali mu Nabonida. Ci natomiast to 
uczynili i według babilońskiego ceremoniału przyjęli triumfalny wjazd 
Cyrusa do stolicy w październiku 539 r. przed Chr. Tym samym nowy 
władca utworzył największą monarchię ówczesnego świata, a państwo 
Achemenidów stało się mocarstwem od Indii, aż po Morze Śródziem-
ne. Wydając dekret, zapisany na słynnym glinianym Cylindrze, którym 
usankcjonował podbój Babilonii, uczynił się jej pełnoprawnym władcą 
wspieranym przez babilońskiego boga Marduka, gwarantując jedno-
cześnie ochronę jego świątyni przed zniszczeniem i profanacją. Cyrus 
obiecywał dbać o dobro kraju i wypełniać obowiązki wobec jego bóstw 

stwierdza, że wojnę z Persami wywołał sam Krezus, który nie docenił Cyrusa 
i uderzył na niego, opacznie rozumiejąc przepowiednię mówiącą, że jeśli wyprawi 
się na Persów to „zniweczy wielkie państwo”. Liczył także na pomoc Laocedeń-
czyków. Po przegranej staje się według Herodota doradcą Cyrusa, i jego następcy 
Kambyzesa ii, por. Herodot, Dzieje, Warszawa, 1959, s. 70–82, 107–129.
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i obywateli. Wszystkie obietnice respektowania religii, kultury i społecz-
nych tradycji były obliczone na skłonienie do współpracy babilońskich 
elit. Jednoczesnym skutkiem tego podboju stało się włączenie w poczet 
perskich wpływów także ziem wcześniej zależnych od Babilonii, m.in. 
Palestyny, która potem stała się potrzebna, jako baza do planowanego 
podboju Egiptu¹⁷.

Cyrus stał się władcą łączącym w  jedno imperium wiele narodów 
i państw. W ciągu mniej niż 25 lat podbił większość krajów Bliskiego 
Wschodu, z wyjątkiem Egiptu i plemion Wyżyny Irańskiej. Przybrał tytuł 
wielkiego króla: króla Babilonu, króla Sumeru i Akadu, króla całego świa-
ta, króla królów. Kreując się na władcę tolerancyjnego i sprawiedliwego 
odznaczał się w administrowaniu tak wielkim terenem strategiczną mą-
drością, o czym zaświadcza tzw. Cylinder Cyrusa. Pozwalał on bowiem na 
kult lokalnych bóstw i przejawiał szacunek wobec kultury mieszkańców 
opanowanych krain.

Potem nadal narzucał swą władzę ku Indiom i Azji Centralnej, o czym 
wiemy jedynie z greckich przekazów. Gdy prowadził kampanie wojenne 
w północno-wschodniej części kraju przeciw koczowniczym plemionom 
Scytów, zginął w 539 lub 540 r. przed Chr. w bitwie przeciw królowej irań-
skich plemion Massagetów Tomyris, nad rzeką Jaksarteks, nieopodal Je-
ziora Aralskiego. O śmierci Cyrusa dowiedzieć się można dzięki zapisom 
Herodota i Ktezjasza. Herodot jest zdania, że w śmierć ojca zamieszany 
był jego syn Kambyzes ii (Kambudżija)¹⁸, który przejąwszy władzę, pro-
wadził podboje zaczęte przez ojca.

Cyrusa pochowano w grobowcu, w kształcie charakterystycznej pi-
ramidy, w swej stolicy, Pasargady, gdzie do dzisiaj można go podziwiać, 
jak i pozostałości jego pałacu. Arrian i Strabon podają, że Cyrusa złożo-
no w złotej trumnie, ale niestety całą zawartość grobu, królewskie szaty, 
kosztowności, broń i inne przedmioty, plądrowali rabusie czasów póź-
niejszych, także nowożytnych. Sam grobowiec przetrwał do dziś, mimo, 
że próbowały zniszczyć go również zawieruchy historii, szczególnie tej 
islamskiej, chcącej zatrzeć pamiątki po wielkiej Persji¹⁹.

Państwo perskie, gdy rozpoczynała nim władanie dynastia Seleucydów, 
pochodząca od greckiego generała Aleksandra Macedońskiego Seleukosa, 

¹⁷ Por. W. J. Harrington, Klucz do Biblii, Warszawa 1982, s. 103–107.
¹⁸ Cyrus miał jeszcze młodszego syna Bardiję oraz trzy córki, jedną o imieniu Atossa.
¹⁹ Jak wspominają aktualne przekazy ustne, okolicznym mieszkańcom Passargady 

udało się przekonać najeźdźców, że grobowiec ten zawiera szczątki Batszeby, matki 
króla Salomona.
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rozciągało się od Egiptu po Cyrenajkę. Ostatecznie Persja ugięła się przed 
Arabami dopiero w poł. vii w. po Chr. Jednak, choć imperium Acheme-
nidów, czyli pierwsze państwo perskie przetrwało niemal 250 lat, to dzie-
dzictwo Cyrusa było trwalsze. Na jego gruzach odrodziło się Imperium 
spokrewnionych z Persami Partów²⁰, a 500 lat później perska dynastia Sa-
sanidów, która tworząc ii perskie imperium przetrwała 500 lat, jako acha-
menidzka spuścizna. Wojny między Grecją a Persją nie były zmaganiem 
między odwagą obywateli cywilizowanych i demokratycznych Aten czy 
Macedonii z dzikimi Persami Cyrusa czy Dariusza. Grecy poprzez swo-
je poczynania okazali się bezlitośni, a ich państwo bezwzględne wobec 
stawiających opór. Aleksander wykorzystał moment słabości perskiego 
państwa i je podbił, co spowodowało zniszczenie pierwszego Imperium 
Achemenidów Cyrusa i Dariusza²¹. 

Co nie mówiłyby legendy, to historia jest jednoznaczna. Cyrus wspinał 
się ku swemu sukcesowi od samego dołu, a sam sukces był nieporówny-
walnie wielki wobec dotychczasowych. Podbijając w czasie swego pano-
wania wszystkie istniejące wówczas krainy dał podstawę pod następne 
podboje. Stało się to za czasów Dariusza. Będąc wcześniej jednym z gu-
bernatorów-satrapów rządzących w północno-wschodniej części państwa, 
ożenił się z córkami Cyrusa, a dla utrzymania władzy ujarzmiał w bitwach 

²⁰ Siłę greckich wpływów w kulturze można ocenić nieopodal Persepolis po 9-ciu 
greckich kolumnach w świątyni Anahity (jaśniejąca, piękna, bogini słodkich wód 
i dobrego pożycia) z ii w. po Chr, czyli świątyni ognia, najbardziej znanej bogini 
czasów partyjskich (iii w. przed Chr. — iii w. po Chr.).

²¹ Jednak imperium Aleksandra Macedońskiego nie przetrwało nawet 100 lat i nie 
przeżyło jego twórcy. Niektórzy nazywając je efemerydą chcą pokazać, że był to 
domek z kart. Grecy niszczyli wszystko, co zastali po Achemenidach. Grabili, palili, 
zabijali, a Aleksander nie stworzył niczego trwałego i niczego nie wybudował. Po 
Macedończykach pozostały gruzy Pasargady i Persepolis, jednego z najpiękniej-
szych miast starożytności, którego ruiny nawet dzisiaj zdumiewają wspaniałością 
i ogromem. Kiedy we wschodniej Persji usadowili się pomacedońscy Seleucydzi, 
to ich panowanie i tak skończyło się po 70–80-ciu latach, gdy zostali odrzuceni 
przez partyjskich Arsacydów. Najdłużej dynastie poaleksandryjskie utrzymały 
się w Egipcie, ale to już nie była zasługa Aleksandra. Mało tego, po nim, w nie-
których częściach Iranu, Pakistanu, Afganistanu czy Indii, funkcjonują do dzisiaj 
przekleństwa. Natomiast, jako świadectwo mądrej, czy jak kto woli przebiegłej 
polityki Cyrusa, pozostał słynny tolerancyjny edykt, Cylinder Cyrusa, który nie-
którzy nazywają nawet pierwszą w historii deklaracją praw człowieka. Zasadnicze 
różnice między Aleksandrem a Cyrusem, ukazują tego drugiego, jako człowieka 
ze wszech miar wyjątkowego w ówczesnym świecie.
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zbuntowane prowincje²². Rozciągnął Imperium od Egiptu i Bosforu, aż po 
Jezioro Aralskie, stepy Kazachstanu, góry Tien-Szan i rzekę Indus, o czym 
świadczą listy prowincji perskich zwartych w jego skalnych inskrypcjach. 
Wybudował pałac w Persepolis, które stało się stolicą Imperium²³. Monar-
chia Cyrusa i Dariusza stała się największym w świecie Imperium, czyli 
pierwszym państwem perskich Achemenidów²⁴.

Cylinder Cyrusa, czyli sposób na realizację władzy
Warto zaznaczyć, że sami Grecy, mimo, że mogli mieć i mieli uzasad-
niony negatywny stosunek do Persów, to jednak ukazywali wizerunek 
Cyrusa z pełnym podziwem wobec niego. Nie musi to wcale zdumiewać, 
nawet wtedy, gdy weźmie się pod uwagę sposób, w jaki sposób zajmował 

²² Dariusz i Wielki skutecznie kontynuował nie tylko podboje Cyrusa, ale i jego po-
litykę organizacji perskiego państwa. Do 520 roku stworzył olbrzymie państwo, 
które sięgało aż po Dniestr. Podbił Scytów i Traków, zawładnął terenami aż po 
Chiny.

²³ Sądził szybko i dobrze, a karał nawet kłamstwa. Kazał sadzić drzewa, a handel 
rozwijał się tak, że pistacje i winogrona sprzedawano daleko poza krajem. Tron 
Dariusza objął jego syn, Kserkses. Rozbudował stolicę z wielkim rozmachem: ulice, 
bramy, pałace, sale, szeregi kolumn, posągów, reliefów. Plutarch jest zdania, że 
pijany Aleksander został podjudzony przez Heterę i podpalił Persepolis. Jednak 
istnieje również wersja zemsty, którą zaspokoił chęć greckiego odwetu, ponieważ 
pamiętano jak wiek przedtem Kserkses spalił Panteon. O czasach persko-greckich 
wojen wyznaczających koniec wielkiego państwa Achemenidów, oraz w tym i cza-
su, gdy Antioch wtargnął do Persepolis (por. 2 Mch 9, 2) z zamiarem zniszczenia 
świątyni, a tłumy go wyparły, mówić mogłaby dzisiaj 7-io metrowa warstwa gruzu.

²⁴ Por. J. Wolski, Iran — siedziba imperiów w starożytności (I. Achemenidzi), Kraków 
1986, s. 12–14; J. Bright, Historia Izraela, Warszawa 1994, s. 365–375; R. J. van der 
Spek,  Did Cyrus the Great introduce a new policy towards subdued nations? Cyrus 
in Assyrian perspective, Amsterdam 1982, s. 273–285; T. B. Arnold, P. Michałowski, 
Achaemenid Period Historical Texts Concerning Mezopotamia, [w:] Th e Ancient 
Near East: Historical Sources in Translation, W. M. Chavelas (red.), London 2006, 
s. 426–430; J. Wiesehöfer, Kyros, der Schah und 2500 Jahre Menschenrechte. Histo-
rische Mythenbildung zur Zeit der Pahlavi-Dynastie, [w:] Mythen, Geschichte(n), 
Identitäten (Der Kampf um die Vergangenheit), S. Conermann (red.), Schenefeld-
-Hamburg 1999, s. 55–68; J. Wiesehöfer, Ancient Persia: From 550 bc to 650 ad, 
London 2001, s. 44–45.82; J. M. Roberts, Prehistoria i pierwsze cywilizacje, t.  i, 
Warszawa 1999, s. 176–178; por także S. Imhoff , A. MacShamhráin, R. Killeen, 
Historia Świata, Warszawa, 2001.
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greckie miasta w Azji Mniejszej. Gdy spotykał się z oporem, karał bez-
względnie, czego doświadczyły tamtejsze poleis spacyfi kowane przez Ma-
zaresa i Harpagosa. Grecki przekaz ukazuje Cyrusa jako władcę dobrego 
i cnotliwego, dlatego niewiele wiadomo o złych stronach jego władania. 
Możliwe, że sława Cyrusa była także efektem pewnej propagandy i świa-
domej polityki, z celem zjednania sobie elit na zdobywanych terenach. Re-
spektowanie tradycji kulturowych i religijnych wśród podbijanych ludów 
stało się elementem ofi cjalnej propagandy i ideologii monarszej²⁵. Mimo 
to, jeśli nawet jego władza miała jedynie charakter przemyślanej świado-
mie polityki, której efekt był policzony na długie władanie, to przynosiła 
ona zamierzony cel i wdzięczność podbijanych ludów. 

Jakim był właściwie Cyrus, czy mądrym władcą, czy raczej przebie-
głym politykiem, który umiał obliczyć sposób postępowania na oczeki-
wane cele? Cyrusowa koncepcja federacyjnego ustroju polegała na tym, 
iż wszystkie części Imperium, choć podporządkowane władzy centralnej, 
zachowywały swoją kulturową i religijną tożsamość²⁶. Zaświadcza o tym 
Cylinder Cyrusa, zwany także Cylindrem Cyrusa Wielkiego. Ten klinowy 
zapis na glinianym zwoju, o cylindrycznym kształcie, na którym Cyrus ii 
Wielki, król perski, nakazał wyryć swoją proklamację polityczną po zdo-
byciu Babilonii²⁷ jest swoista deklaracją Cyrusa potwierdzającą wolę od-
²⁵ Ksenofont w swej Cyropedii pokazał Cyrusa jako przykład idealnego władcy; na-

tomiast Amélie Kuhrt, znana badaczka Bliskiego Wschodu, charakteryzuje go 
następującymi słowami: „Zamiast młodego, idealistycznego wyzwoliciela, z nową 
wizją władania światem, możemy rozpocząć zdefi niowanie króla, jako dziedzi-
ca już całkiem znaczącego królestwa, który stosuje brutalne i pojednawcze gesty 
w obliczony i efektywny sposób”; por. A. Kuhrt, Cyrus the Great of Persia: Images 
and Realities, Winona Lake 2007, s. 70–72, 83–97, 174–175.

²⁶ Cyrus na podbijanych terytoriach mianował satrapów, swoich namiestników, po-
siadających władzę cywilną i wojskową. Satrapie wzorowane były na rozwiąza-
niach medyjskich. W Imperium funkcjonowały z urzędu 3 języki: perski, elamicki 
i nowobabiloński, i w tych językach sporządzane były ofi cjalne dokumenty.

²⁷ Ten archeologiczny obiekt odkrył w 1879 r. Hormuzd Rassam w fundamentach 
Esagili, świątyni Marduka w Babilonie. Bezsprzecznie znajduje się on wśród słyn-
nych archeologicznych dokumentów potwierdzających historyczne podłoże Biblii. 
Obok tego obiektu zaliczyć do nich trzeba również: Kamień moabicki, odnaleziony 
w 1868 roku w Dibonie (Jordania), potwierdzający ataki Moabitów na Izrael (por. 
2 Krl 1 i 3), Listy z Lachisz, odkryte w latach 1932–1938, około 38 km na północ od 
Berszeby, ukazujące atak Nebuchodonozora na Jerozolimę w 586 roku przed Chr., 
oraz Zwoje znad Morza Martwego, odkryte w 1948 r., a datowane na lata 150–170 
przed Chr., które zawierają całe księgi lub fragmenty Ksiąg Starego Testamentu 
(oprócz Księgi Estery), i wreszcie Kamień z Rozetty, odkryty w 1799 roku w Egipcie 
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budowania świątyń bogów ludów trzymanych w niewoli babilońskiego 
państwa. 

Tekst spisany na Cylindrze składa się z  dwu fragmentów, znanych 
jako „A” (linie 1–35, wielkości 23x8cm) oraz „B” (linie 36–45, wielkości 
8, 6×5, 6 cm), a podzielić go można na sześć części²⁸:

1. linie 1–19: opis zła czynionego przez króla Nabonida, zamiar od-
nalezienia przez boga Marduka nowego i godniejszego władcy oraz 
wybór Cyrusa;

2. linie 20–21: królewski protokół i genealogiczny wywód;
3. linie 22–34: opis nastania pokoju, przywrócenia kultu bóstw oraz 

pozwolenie na powrót do ich świątyń²⁹; 
4. linie 34–35: prośba Cyrusa do Marduka o opiekę nad sobą i swym 

synem Kambyzesem;
5. linie 36–37: słowa potwierdzające prosperitę w Imperium;
6. linie 38–45: tekst o fundacji nowych budowli w Babilonie.
Fragment najbardziej interesujący, brzmi następująco: 
[Nabonid], co dzień czynił zło przeciw jego miastu [Babilon]... On zaś [Mar-
duk] rozglądał się i patrzył po wszystkich krainach szukając prawego władcy, 
który prowadzałby [Marduka] [w dorocznej procesji]. I wyrzekł imię Cyrusa, 
króla Anszan, obwieszczając go władcą całego świata […]

przez wojska napoleońskie, zapisany w trzech językach, pismem hieroglifi cznym, 
demotycznym oraz po grecku, co przyczyniło się do odkrycia tajemnicy hierogli-
fów.

²⁸ Obecnie obie części znajdują się w British Museum, choć część „B” przez pewien 
czas była składowana w Uniwersytecie w Yale; por. T. C. Mitchell, Th e Bible in the 
British Museum (Interpreting the Evidence), London 1988, s. 83–85; por. H. C. Raw-
linson, Notes on a newly-discovered clay cylinder of Cyrus the Great, [w:] Journal of 
the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland 12(1880), s. 70–97; R. Rumia-
nek, Interpretacja edyktu Cyrusa, [w:] Warszawskie Studia Teologiczne xix (2006), 
s. 153–160; C. B. F. Walker, A recently identifi ed fragment of the Cyrus Cylinder, [w:] 
Journal of the British Institute of Persian Studies 10(1972), s. 158–159.

²⁹ Wersety 22 i 23 są narracją dla Biblii hebrajskiej, zostały umieszczone w 2 Krn 
36, 22 i powtórzone w Ezd 1, 1–3, gdzie „pierwszy rok panowania Cyrusa”, to naj-
prawdopodobniej 539 roku przed Chr. Persowie wkroczyli do Babilonu 12 paź-
dziernika, a 29 października sam Cyrus wjechał triumfalnie i przyjąwszy tytuł: 
Król Babilonu, król Sumeru i Akadu, król czterech krańców świata, wydał swój 
cylindryczny dekret i złożył go w fundamentach ścian świątyni Marduka jako 
edykt fundacyjny.
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Jam jest Cyrus, król świata, wielki król, prawowity król, król Babilonu, król 
Sumeru i Akkadu, król czterech krańców [świata], syn Kambyzesa [I], wiel-
kiego króla, króla Anszan, prawnuk Cyrusa, wielkiego króla, króla Anszan, 
potomek Teispesa, wielkiego króla, króla Anszan, z rodziny, która zawsze 
królowała, którego rządy kochają Bel [Marduk] i Nebo, których serca chce 
jako król zadowolić […]
Nie zezwoliłem nikomu nękać [żadnego miejsca] w Sumerze, ani w Akkadzie. 
Pożądałem pokoju w Babilonie i wszystkich jego świętych miastach. Dla 
mieszkańców Babilonu zniosłem pracę przymusową. Do Niniwy, Aszur 
i Suzy, Akkadu, Esznunny, Zamian, Me-Turnu i Der, aż po ziemie Gutejów, 
przywróciłem tym świętym miastom na drugiej stronie Tygrysu sanktu-
aria, które leżały w ruinie od długiego czasu, posągi, które ongi w nich żyły 
i ustanowiłem im stałe sanktuaria. Zebrałem też wszystkich ich [byłych] 
mieszkańców i przywróciłem im”.

Cylinder Cyrusa jest podstawowym świadectwem polityki tolerancyj-
nej Persów wobec podbitych narodów, różniącej się zasadniczo od poli-
tyki administracji asyryjskiej i neobabilońskiej. Zamiast tępienia i nisz-
czenia rdzennych kultur podbitych narodów, Persowie pozostawiali im 
narodową tożsamość i pewien zakres lokalnej autonomii, obecny choćby 
w wolności religijnej³⁰. Jeńcom pozwalano na powrót do ojczyzny i za-
chęcano do służenia dla imperium perskiego pod władzą królewskich 
namiestników, będących w wielu przypadkach ich rodakami. Persowie 
liczyli, że tym sposobem zapewnią trwałość Imperium i zapobiegną bun-
tom, z czym ciągle mieli problem wcześniej Asyryjczycy i Babilończycy³¹. 

Chociaż gliniany zwój Cyrusa nie wspomina bezpośrednio o Izraelu, 
ale gdy poleca naprawić uszkodzone świątynie i odbudowę zniszczonych 
miejsc kultu oraz zwrot świętych posągów przetrzymywanych w Babi-
lonie jako zakładników, widać skutek tych wydarzeń w biblijnych świa-
dectwach historii Izraela. Taką rolę edyktu króla perskiego potwierdza-
ją również cegły opieczętowane imieniem Cyrusa, a odnalezione dzięki 
archeologicznym wykopaliskom w świątyni w Uruk, których używano 
podczas jej odnawiania.

³⁰ Perska tolerancja odnajduje swe podłoże w zoroastryzmie, który był obecny na 
dworze perskim, choć wśród ludności perskiej wyznawane były animizm, fety-
szyzm i kult sił przyrody, gdzie światło, ziemia, powietrze i woda były elementami, 
od których zależne jest życie.

³¹ Persowie nie przymykali oczu na wykroczenia lokalnych władców łamiących usta-
lone reguły lub krytykujących władzę. Przykładem tego jest hamowanie odbudowy 
świątyni jerozolimskiej za Zorobabela, kiedy także Żydzi ociągali się z powrotem 
do Jerozolimy zachęcani i przynaglani przez proroków Aggeusza i Zachariasza.
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Mesjanizm własny czy obcy?
Po zdobyciu Babilonu, w 539 r. przed Chr. i wydaniu edyktu tolerancyj-
nego na Cylindrze Cyrus ogłosił w 538 r. przed Chr. w Ekbatanie³² dekret 
także dla Żydów o możliwości powrotu do kraju i odbudowy w Jerozolimie 
świątyni oraz sprawowaniu w niej kultu i tym samym o zwrocie sprzę-
tów świątynnych Żydom³³. Wiadomo, że Cyrus, nie niszcząc podbijanych 
państw, nie paląc ich miast i nie urządzając rzezi podbitych ludów oraz 
przyjmując w poszczególnych krainach atrybuty lokalnego króla, unikał 
ich niechęci, a nawet zjednywał sobie ich przychylność i sympatię. Dlatego 
możliwe, że i tym razem kierowały nim pewne powody strategiczne, aby 
obłaskawiając Żydów mieć sojuszniczą siłę na granicy egipskiej. Jednakże 
dla Żydów, którzy dzięki rozporządzeniu Cyrusa mogli wrócić z niewoli 
babilońskiej i odbudować świątynię w Jerozolimie, była to chwila wyjątko-
wa. Wiedzieli jednak, że to nie tyle Cyrus, pozwala narodowi wybranemu 
na powrót do Jerozolimy — to sam Bóg, który kieruje historią. Jahwe może 
posłużyć się nawet obcym władcą, czego już doznali w osobach Ramze-
sa ii czy Nabuchodonozora, dlatego tym razem „pobudził Pan ducha Cy-
rusa” (Ezd 1, 1), króla perskiego, którego Izajasz nazywa pasterzem Jahwe, 
„w pierwszym roku jego panowania” (2 Krn 36, 22), którego Izajasz nazywa 
pasterzem Jahwe³⁴. A ten obwieścił na piśmie, w całym swym państwie: 
³² Ekbatana, położone w górach Zagros na wys. ok. 1800 m n.p.m. u stóp góry Al-

mand, jest jednym z najstarszych miast świata. To dzisiejszy Hamadan, czyli mia-
sto z bramą na zachód, letnia rezydencja Achemenidów. Okolica, w której tempe-
ratura przekracza często 50ºC, z pustynnym krajobrazem pasących się, choć nie 
wiadomo dokładnie na czym, osiołkami oraz osadami wyróżniającymi się małymi 
kopułami meczetów podobnymi do astronomicznych obserwatoriów. W Hama-
danie przebywał wiele lat, aż do swej śmierci w 1037 r., perski fi lozof Ebne Ali 
Cino, czyli Avicenna (x/xi w.), uczony i lekarz, nad którego mauzoleum dominuje 
dzisiaj seldżucka kopuła. Przypominał Arystotelesa, łączył religię muzułmańską 
z fi lozofi ą grecką. W Ekbatanie jest jeszcze jedna osobliwość, szczególne miejsce 
dla wielu Żydów, czyli grobowiec Mardocheusza i Estery, żydowskiej żony króla 
perskiego Kserksesa, który pozwolił się tam osiedlić Izraelitom za swego panowa-
nia. Dlatego jeszcze w latach 70-tych xx w. mieszkało ich tutaj 4 tys. Dzisiaj gmina 
żydowska liczy niewiele ponad 20 osób, będących w efekcie strażnikami grobu 
Mardocheusza i Estery.

³³ Por. Ezd 1, 1–11; 6, 3–5; katalog wygnańców, którzy wrócili za czasów panowania 
Cyrusa podaje Ezd 2, 1–70 i Neh 7, 6–72.

³⁴ Por. Iz 45, 1–4; Iz 44, 28; Józef Flawiusz w Antiquitates 11, i, 2 stwierdza, że Cyrus 
gdy przeczytał Iz 44, 28 „zadziwił się potęgą boską i od razu zapragnął wypełnić 
ku swej chwale to, co zostało zapisane”. 
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„Wszystkie państwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbu-
dować Mu dom w Jerozolimie, w Judzie” (2 Krn 36, 23)³⁵. 

Tytułu sługa Jahwe Biblia używa już przed niewolą babilońską. Jest 
to określenie, które w pełnej pokorze ukazuje wybitne postaci historii 
zbawienia³⁶. Tytuł ten przysługuje także całemu narodowi Izraelskiemu 
przebywającemu w niewoli³⁷. Jest również zastosowany wobec Nabucho-
donozora³⁸, który spełnia specjalną rolę w historii zbawienia będąc narzę-
dziem kary wobec niewiernego Izraela. Jahwe w ciągu wieków stale podej-
mował próby wyzwolenia Izraela. Wtedy, gdy wyzwalał Izrael z Egiptu³⁹, 
i wtedy, gdy posyłał inne ludy, aby najeżdżając na wybraną winnicę stały 
się powodem jej nawrócenia. Tytuł sługi Jahwe nie mógł być zastosowa-
ny wobec faraona, ponieważ ten w rękach Boga stał się jedynie dowodem 
Bożej wszechmocy, tak wielkiej, że nawet wtedy, gdy Pan uczynił jego 
serce upartym, to Jahwe pokazał swą wielkość. Egipt i  faraon stali się 
uosobieniem zła, które Pan pokonał i ukazał Izraelowi swą moc, okolicz-
nością w planach Bożych. Inaczej Nabuchodonozor, który był posłanym 
dla spełnienia swojej roli, dla spełnienia Bożych zamiarów w określonym 
czasie. Ewidentnie sługą Jahwe jest natomiast Mojżesz⁴⁰, który jako spe-
cjalnie posłany przez Boga wyprowadza i ratuje Izraela ze zła, w jakie 
popadł w wyniku zapomnienia o Jahwe: „Ja jestem Pan, Bóg twój, który 
cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli” (Wj 20, 2)⁴¹.

Podobnym grzechem odstępstwa od Jahwe charakteryzuje się w Izraelu 
czas panowania królów, na których Jahwe zgodził się niechętnie⁴². Pra-
gnienie Żydów, aby być jak inne narody oraz ich żądanie skierowane do 
Samuela, aby ustanowić im króla, było przejawem wzgardy wobec Jahwe 
jako jedynego Pana o Króla oraz Jego Opatrzności⁴³. Królowie „czynili 

³⁵ Por. Z. Małecki, Król perski Cyrus i jego rola w historii Izraela, [w:] Sources chrétien-
nes 4 (1997), s. 189–197.

³⁶ Np. Abrahama (por. Rdz 26, 24); Jakuba (por. Rdz 32, 10); Mojżesza (por. Wj 14, 31; 
Lb 11, 11), Jozuego (por. Sdz 2, 8), Dawida (wielokrotnie, por. 2 Sm 7, 5; 1 Krl 11, 32), 
Salomona (por. 1 Krl 1, 19; 3, 6). 

³⁷ Por. Iz 41, 8–9; 42, 19; 44, 1; 45, 4; Jr 30, 10.
³⁸ Por. Jr 25, 9.
³⁹ Por. Iz 43, 16–19.
⁴⁰ Por. Pwt 34, 5; Joz 1, 1–2.7.13; por. B. Poniży, Reinterpretacja wyjścia Izraelitów 

z Egiptu w ujęciu Księgi Mądrości, Poznań 1988, s. 125–130.
⁴¹ Por. L. Stachowiak, Prorocy „więksi”, [w:] Wstęp do Starego Testamentu, St. Łach 

(red.), Poznań-Warszawa 1973, s. 446.
⁴² Por. 1 Sm 8, 5–7.
⁴³ Por. 1 Sm 8, 1–22.
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to, co złe w oczach Pana”, dlatego zesłał karę i „sprowadził wtedy Pan 
przeciw nim króla chaldejskiego” (2 Krn 36, 17). Dlatego, historia tocząca 
się w ramach panowania królów, kończy się tragicznym fi nałem babi-
lońskiej niewoli i zniszczenia świątyni przez Nabuchodonozora⁴⁴, także 
końcem niezależności politycznej i królestwa władców żydowskich, ale 
przede wszystkim prawdziwego kultu i narażenia się kolejny raz na utratę 
tożsamości i idolatrię w spotkaniu z pogańskimi bóstwami.

Ten tok historii, w której dla zbawienia człowieka interweniuje sam 
Bóg, najlepiej śledzą prorocy Izraela. To oni dokonują właściwego odczy-
tania sensu wydarzeń i dostrzegają plan realizacji Bożych obietnic. Jeśli 
nawet do tej pory wielkie postacie starotestamentalnej historii, także kró-
lowie Izraela, pełniły rolę powołanych sług Bożych, to jednak żadna z nich 
nie została nazwana pomazańcem Jahwe. Tymczasem, co niezmiernie 
interesujące, realizuje ją obcy władca, perski król Cyrus, wybraniec Boga 
i wyzwoliciel Reszty Izraela⁴⁵. Dzieje się tak, aby spełniło się słowo Pań-
skie wypowiedziane z ust Jeremiasza zapowiadające wypędzenie Izraela 
do niewoli babilońskiej⁴⁶, ale jednocześnie wybawienie i powrót do ojczy-
zny po 70-ciu latach⁴⁷. Tak więc po zniszczeniu Babilonu przez potężne 
ludy i wielkich królów⁴⁸, wypełni się Jeremiaszowe proroctwo w dekrecie 

⁴⁴ Por. 2 Krn 36, 11–21.
⁴⁵ Por. Iz 4, 2–3; Jr 23, 3.
⁴⁶ Por. Jr 25, 11–12.
⁴⁷ Z powrotem z niewoli wiązały się pewne problemy. Powracających nie było znów 

tak wielu, ponieważ Żydzi ewidentnie mieli lepsze warunki w Babilonii. Ponadto 
powstał problem małżeństw mieszanych (por. Ezd 10, 10), których było niemało, 
dlatego też dla trwałości tkanki żydowskiej wspólnoty Ezdrasz nakazywał oddalić 
obce żony. To wszystko osłabiało entuzjazm odbudowy państwa. Po pewnym cza-
sie, o czym wspomina Ezd 5, 11–6, 5, nastąpiło ponownie ustalenie, w jakiej sytuacji 
prawnej i praktycznej jest odbudowa świątyni. Gdy król Dariusz nakazał szukać 
odpowiedzi, odnaleziono w bibliotece, czy skarbcu, w Ekbatanie (por. Ezd 6, 2), 
zwój dekretu Cyrusa, stwierdzający nie tylko prawo do odbudowy świątyni, ale 
również nakaz zwrotu zagrabionej przez Nabuchodonozora własności świątynnej 
i prawo do sprawowania kultu. Kolejną sprawą, którą Izraelici chcieli zrealizować 
była odbudowa murów świątynnych leżących w gruzach (por. Neh 1, 3), o czym 
dekret Cyrusa jednak nie wspominał. Ze względu na te żydowskie roszczenia Ar-
takserkses i (por. Ezd 4, 7–23) i prawdopodobnie także Kserkses (por. Ezd 4, 6), 
wstrzymali pozwolenie na odbudowę świątyni. Aby zagwarantować pokój w re-
jonie mianowano Nehemiasza, żydowskiego urzędnika z dworu perskiego, praw-
dopodobnie z Suzy, na namiestnika Judei.

⁴⁸ Por. Jr 29, 10–14; 51, 44–50; Dn 5, 30–6, 1; Iz 47, 5.
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Cyrusa⁴⁹. Właśnie w tym proroctwie, zgodnie z przyczynami podanymi 
w rozdz. 5 i 6, Nabuchodonozor występując jako obcy, a  jednocześnie 
jako narzędzie sprawowania kary Bożej, nazywany jest (Bożym) moim 
sługą⁵⁰, jednakże jeszcze nie tym spoza Izraela, który miałby być nazwany 
pomazańcem. Nazywanie Cyrusa pomazańcem Bożym, stało się czymś 
zupełnie wyjątkowym w przekonaniach samych Żydów. Po raz pierwszy 
dostrzegli w nie-Izraelicie nie tylko narzędzie Opatrzności wykonujące 
zadanie, do którego Jahwe powołuje ze względu na wybawienie narodu. 
Ale w kimś, kto nie należał do narodu wybranego, w Cyrusie, dostrzegli 
namaszczonego, czyli mesjasza. Tym samym poszerzyli swoje rozumie-
nie mesjanizmu, które zamykali wcześniej do własnego narodu, choćby 
w osobie króla-władcy, który pochodził spośród nich.

Cyrus dokonał czegoś zasadniczego nie tylko dla innych narodów, ale 
przede wszystkim dla nich, którzy mieli do spełnienia specjalną, wybra-
ną rolę w zbawczych dziejach. Wtedy, gdy wszystko to, co ukonstytu-
ował Jahwe przez wyjście z Egiptu i sługę swego Mojżesza wydawało się 
stracone, pojawia się możliwość restauracji. Dlatego to, co się stało było 
czymś zupełnie wyjątkowym. Jedynie sam Jahwe mógł pozwolić już nie 
na ucieczkę przed złem, ale na legalny i spokojny powrót do swojej obie-
canej ziemi, a co więcej, również na odbudowanie świątyni. Pozwolił od-
naleźć Prawo i czytać je, a wreszcie składać znów ofi ary. Odrodziła się 
tym samym religia monoteistyczna narodu wybranego, narażonego na 
fałszywe kulty Babilonu, odrodziło się to, co po ludzku sądząc, skazane 
były w niewoli na wymarcie. Dlatego ten, który jest sprawcą powrotu i re-
stauracji wierzącego Izraela jest z pewnością namaszczonym i posłanym 
przez Jahwe. Dlatego otrzymuje tytuł Jego pomazańca⁵¹. Jego zadaniem 
w zrządzeniach Bożych stało się pokonanie wrogów Izraela, a jego zwy-
cięstwa uczą, że jedynym Bogiem jest Jahwe⁵². Biblia określa go nie tylko 
jako mój pasterz albo mój sługa, którego ducha pobudził Bóg. Izrael pa-
trzył na poczynania Cyrusa jak na zrządzenie Boże, a na niego samego jak 

⁴⁹ Por. S. Potocki, Wybrane zagadnienia z historii zbawienia Starego Testamentu, 
Przemyśl 1999, s. 193–195; por. także, P.-É. Bonnard, P. Grelot, Mesjasz, [w:] Słownik 
teologii biblijnej, X. Léon-Dufour (red.), Poznań 1990, s. 468.

⁵⁰ Por. Jr 25, 9.
⁵¹ Por. Iz 45, 1; por. także 2 Krn 36, 22–23; Ezd 1, 1; 3, 7; 4, 3.
⁵² Por. Iz 41, 2.25; 45, 1–12; 46, 11; por. L. Stachowiak, Prorocy „więksi”, [w:] Wstęp 

do Starego Testamentu, St. Łach (red.), Poznań-Warszawa 1973, s. 445; por. tak-
że E. Jenni, Die Rolle des Kyros bei Deuterojesaja, [w:] Th eologische Zeitschrift 
10/1954, s. 241–256.
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na posłańca Bożego, nazywając go jako jedynego nie-Żyda pomazańcem, 
mesjaszem Pańskim, bo to, co się Żydom przydarzyło po latach niewoli, 
przekraczało ich najśmielsze oczekiwania, a raczej nawet ich brak⁵³. 

W historii zbawienia Cyrus staje się wybitnym przykładem władcy spo-
za narodu wybranego, który wypełnił w sensie pozytywnym wolę Bożą. 
Tym samym przysłużył się narodowi wybranemu w  kontynuowaniu 
i trwaniu Starego Przymierza. Bez Cyrusowej decyzji Izrael nie wróciliby 
do ojczyzny, nie odbudowałby świątyni, nie byłoby składanych ofi ar, nie 
zostałoby odczytane na nowo słowo Boże, nie odnowione byłoby Przy-
mierze, w konsekwencji nie odrestaurowana byłaby religia Prawa Starego 
Testamentu. To wszystko uległoby zapomnieniu i unicestwieniu. Stała się 
rzecz na miarę interwencji Bożej. Bóg pokazał znów swą moc wobec Izra-
ela, moc, która ma charakter zbawczy, choć, co bardzo ważne, pochodzi 
spoza narodu wybranego. Jahwe sam wybiera narzędzie, jest Panem drogi 
zbawienia. Potrafi  ocalić historię zbawienia nawet wtedy, gdy człowieko-
wi wydaje się, że ona się już skończyła. To, co czyni Cyrus namaszczony 
przez Jahwe jako wyzwoliciel, a co zapowiadali jedynie prorocy, stało się 
dla Żydów punktem zwrotnym ich historii⁵⁴. 

Należy dodać, iż Żydzi musieli dokonać pewnego jakościowego kroku 
w myśleniu na temat historii zbawienia. Poszerzyli rozumienie mesjani-
zmu w stronę pewnej uniwersalizacji tego pojęcia. Cyrus, władca kraju, 
w którym byli w niewoli, to już nie faraon, który ich ściga, aby zagro-
dzić im drogę do wolności, to nie narzędzie wykonujące wolę Bożą mimo 
swych złych zamiarów: „Pan uczynił upartym serce faraona” (Wj 11, 10), 
ani obcy król, jak Nabuchodonozor, będący narzędziem słusznej kary Bo-
żej. To nawet nie własny władca, który pełni, czy nie pełni woli Jahwe. To 
po raz pierwszy obcy król pełniący wolę Bożą dobrowolnie, stający się 
przyczyna wolności nie tylko Izraela, ale i innych narodów. Władca mą-
dry, który widzi bóstwo, boga jedynego, Ahura-Mazdę, jako źródło swych 
zwycięstw. Dlatego pojęcie sługa Jahwe nie może wyczerpać jego roli. Jest 
namaszczonym, pomazańcem, posłanym mesjaszem.

Warto dodać, iż takie przekonanie Izraela o funkcji Cyrusa nie było 
wcale odległe od własnych przekonań Persów. Ich oczekiwanie na na-
dejście wysłannika od boga ma swe odzwierciedlenie w idei namaszcze-

⁵³ Por. A. Filippi (red.), Le chiavi dela Bibbia, Bologna 1976, s. 139–141, 227–229, 
459–469, 855–857.

⁵⁴ Por. J. Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, Warszawa 1979, xi, 8; J. Bright, Historia Izra-
ela, Warszawa 1994, s. 365–375; J. Warzecha, Historia dawnego Izraela, Warszawa 
2005, s. 359–362.
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nia obecnej w zoroastryzmie starożytnej Persji. Jakiego boga czci Cyrus? 
W tekście na Cylindrze przypisuje on zwycięstwo nad Babilonem Mar-
dukowi⁵⁵. Podobieństwo takiego ujęcia widać w Iz 45, 1–5, tym razem 
jednak źródłem zwycięstwa jest Jahwe. Cyrus zapewne nie znał Jahwe⁵⁶ 
ale obydwa stwierdzenia wiąże główna myśl zoroastryzmu, gdzie bóg 
Ahura-Mazda, toczy nieustanną walkę z siłami boga zła, Arymana. Na-
tomiast Marduk i Jahwe mogli być przez Persów uważani jako członko-
wie wspierających szeregi niebiańskich sił światłości, boga Ahura-Mazdę 
i władcę Cyrusa.

Biblijny autor 2 Krn 36,  23 wypowiada podobne twierdzenia jak 
Iz 45, 7–8.18, gdzie nie wspomina o Ahura-Mazdzie, lecz ogłasza Jah-
we Bogiem niebios. Określenie Bóg niebios pojawia się też w papirusie 
z Elefantyny, żydowskim dokumencie z Egiptu datowanym na koniec v w. 
przed Chr. Fakt, że Jahwe został tutaj nazwany Bogiem niebios, nie musi 
odzwierciedlać osobistej wiary Cyrusa. Można bowiem odnaleźć podobne 
stwierdzenia dotyczące innych bogów w perskich dekretach dotyczących 
przywrócenia ich świątyń⁵⁷.

Król jako wysłannik boga, Ahura-Mazda (Pan Mądry) był namaszczony 
i posłany, aby czynić dobro. Mówią o tym reliefy i inskrypcje umieszczone 
na skałach gór Iranu, także w Persepolis⁵⁸. W tych wspaniałych przedsta-

⁵⁵ W Mezopotamii kult Marduka rozkwitł po inwazji Medów pośród politeistycznej 
czci oddawanej także innym bożkom, ale trwał jedynie do wkroczenia przez Per-
sów. Posągi bóstw przybywały rzekami i wodnymi kanałami, następnie niesiono 
je ok. 1200 m drogą procesyjną wnosząc do świątyni. Tam miały naradzać się 
z Mardukiem, którego posąg, według zdania Herodota, był ponoć olbrzymi, a cały 
wykonany ze złota ważył ponoć 2 tony. Skoro świątynia była centrum świata, to 
wszystko, co się w niej dokonywało decydowało o jego losach. W ten sposób teo-
logia odzwierciedlała także rzeczywistość polityczną. Marduk miał wieczną wła-
dzę, a król babiloński sprawował ją na ziemi i miał za zadanie zapewnić porządek 
w świecie.

⁵⁶ Por. Iz 45, 4.
⁵⁷ Por. Komentarz Historyczno-Kulturowy do Biblii Hebrajskiej, J. H. Walton, 

V. H. Matthews, M. W. Chavalas, Warszawa 2005; por. także E. Zaniszewski, Dzieło 
Kronikarskie, [w:] Wstęp do Starego Testamentu, L. Stachowiak (red.), Poznań 1990, 
s. 278–281.

⁵⁸ W Persepolis zaobserwować można zmiany w piśmiennictwie, od staroperskiego, 
czyli achamenidzkiego pisma klinowego, poprzez okresy średnioperski, sasanicki 
i pahlawicki ze zmianami (od najazdu arabskiego język perski zapisywano alfabe-
tem aramejskim), aż po arabski (pismo arabskie przyjęło się z drobnymi zmiana-
mi).
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wieniach kolejni perscy władcy ukazywani są jako ci, którzy otrzymują 
inwestyturę, ale jednocześnie są porównywalni z bogiem Ahura-Maz-
da. Podpowiada to ich ustawienie naprzeciw siebie, równy wzrost króla 
i boga oraz podobieństwo szat. Imponujące reliefy i płaskorzeźby religijne 
z Persepolis przedstawiają Ahura-Mazdę siedzącego w kręgu universum 
oraz rozpostarte w trzech kierunkach od jego postaci orle skrzydła sym-
bolizujące władzę nad myślami, słowami i czynami⁵⁹. W płaskorzeźbie 
lwa uosabiającego boską siłę wiosny i lata, który pokonuje byka będącego 
symbolem zimy i zła, można dostrzec podobieństwo między Ahura-Maz-
dą a królami perskimi, co ukazują przedstawienia z Cyrusem bądź Dariu-
szem, którzy nożem zabiją byka. Tym samym władca to król-pomazaniec, 
który decyduje o rzeczywistości, z nim nadchodzi wiosna. 

Reliefy i inskrypcje skalne posiadają swój monoteistyczny charakter, 
bowiem Ahura-Mazda jest bogiem jedynym, stwórcą i od niego zależy 
wszystko. Czyż człowiek pierwotnie nie był monoteistą? Czyż historia 
ludzkości to nie ciągłe powracanie, głównie po omacku, do domu Ojca? 
Stąd nie jest dziwnym obecność pewnych pierwiastków, ziaren podob-
nych do pierwotnej intuicji, polegających na odszukiwaniu obrazu jedy-
nego Boga, choćby jedynie z dzieł stworzonych, z objawienia naturalne-
go⁶⁰, obrazu Boga, od którego zależy stworzenie i wybawienie ludzkości. 
Ahura-Mazda posiadał te cechy, które posiadał i Jahwe, dlatego Izraeli-
ci zauważyli Boże działanie w dziele Cyrusa i przypisali słusznie Jahwe 
przyczynę końca niewoli babilońskiej⁶¹.

Jeśli nawet sam Cyrus nie uznawał Jahwe za swego boga⁶², to jednak 
pozytywne nastawienie Izraela do Persów wynika przede wszystkim z to-
lerancyjnych założeń ich polityki⁶³, oraz przywilejów potwierdzonych 
później przez Dariusza⁶⁴. Odbudowa świątyni w Jerozolimie trwała przez 
całe panowanie Cyrusa i Dariusza, chociaż z 18-letnią przerwą w restaura-

⁵⁹ Taki charakter ma właśnie etyka zoroastryzmu i modlitwy kierowane do Ahura-
Mazdy o ustrzeżenie człowieka od złych myśli, słów i uczynków.

⁶⁰ Por. Mdr 13, 1–2.
⁶¹ Por. G. Odasso, Biblia i religie, Kraków 2005, s. 95–108.
⁶² To, czy Achemenidzi byli wyznawcami Zoroastra naukowcy oceniają rozmaicie. 

Ahura-Mazda bóg tej religii był bliski Jahwe. Jego postaci nie rzeźbiono, ale przed-
stawiano za pomocą symboli. Ahura-Mazda był bogiem wielkim, bogiem niebios, 
bogiem nieba i ziemi, stąd podobieństwa te mogły rodzić sympatie Żydów do Cy-
rusa; por. Z. Ziółkowski, Najtrudniejsze stronice Biblii, Warszawa 1989, s. 272–276.

⁶³ Por. Ezd 6, 3–5.
⁶⁴ Por. Ezd 4, 5
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cji, którą wznowiono za Dariusza⁶⁵. Przerwa wyniknęła z powodu rozpo-
czętej przez Żydów odbudowy murów miasta, na co nie pozwalał dekret 
Cyrusa, a co mogło wróżyć chęć późniejszego oporu⁶⁶.

Interesującym jest w całej tej historii przede wszystkim fakt, iż to sami 
Żydzi dostrzegli działanie Boże poza swoim narodem. Szerszy sposób 
widzenia historii zbawienia jest czymś odmiennym od dotychczasowego. 
Nie byłoby niczym wyjątkowym widzenie wybawiciela-pomazańca w oso-
bie każdorazowego króla Izraela czy izraelskiego proroka. Tym razem jest 
nim ktoś spoza narodu, kto zmusza do bardziej uniwersalnego widzenia 
mesjanizmu. Można by rzec, iż jeśli niewola egipska przydała się Izraelo-
wi dla uratowania samego monoteizmu, to niewola babilońska pozwoliła 
na właściwsze interpretowanie mesjańskich oczekiwań. Dlatego osoba 
Cyrusa pozwoliła w sposób szczególny na poszerzenie religijnej idei me-
sjanizmu. Choć w Izraelu jeszcze tak mocno upolityczniona, to pozwoliła 
na kolejny krok, ku uniwersalizacji postaci mesjasza: jeśli przyjdzie, to nie 
tylko do Izraela. W ten sposób naród wybrany wchodzi w kolejny etap 
historii zbawienia, w którym niezbędną pomoc znów stanowią prorocy⁶⁷.

Intuicje mesjańskie starożytnej Persji 
i współczesnego Iranu
1. Bogiem starożytnych władców Persji był od początku Ahura-Mazda, 
a w mazdaizmie nie potrzebowano proroka jako pośrednika. Rolę tę peł-
nił sam król, stąd reforma nie uznanego, a pochodzącego z Indii proroka 
Zaratustry (gr. Zoroaster) z vii/viii w. przed Chr., która doprowadziła 
do powstania zoroastryzmu⁶⁸, została potraktowana jako zagrożenie dla 

⁶⁵ Por. Ezd 6, 6n.
⁶⁶ Por. Ezd 4, 12; V.A. Horowitz, Restoring the Temple: Why and when?, [w:] Th e 

Jewish Quarterly Review 93(3/4)2003, s. 581–591.
⁶⁷ Por. A. Świderkówna, Rozmowy o Biblii, Warszawa 2000, s. 134–157; por. także 

E. Zaniszewski, Dzieło Kronikarskie, [w:] Wstęp do Starego Testamentu, L. Sta-
chowiak (red.), Poznań 1990, s. 206–217; R. Rumianek, Prorocy okresu niewoli ba-
bilońskiej, Warszawa 2004, s. 47n; H. Langkammer, Księgi Ezdrasza-Nehemiasza. 
Wstęp — przekład z oryginału — komentarz — Ekskursy, (p st, v, 2), Poznań 1971, 
s. 299.

⁶⁸ W dzisiejszym Iranie szczególną jest wizyta w Jazd, mieście położonym na skraju 
pustyni, jednym z najstarszych w Iranie, a jednocześnie jednym z głównych cen-
trów zoroastryzmu. Można tutaj zwiedzić meczet z xiv w., z najwyższymi w Iranie 
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wcześniejszego mazdaizmu⁶⁹. Polegała bowiem na wprowadzeniu pośred-
nictwa między bogiem a ludźmi omijającego władcą. Aktualnie Irańczy-
cy-Persowie z nostalgią wspominają mazdaizm i zoroastryzm traktując 
je w gruncie rzeczy jako rodzimą religię, a Awesta, z której czerpią wciąż 
jest dla nich księgą świętą, mimo powszechnie obecnego Koranu⁷⁰. Dla-
tego w religijności starożytnej Persji dominuje wyraźnie dualizm dobra 
i zła, także w świecie materialnym. Obecne jest również wierzenie, że na 
końcu czasów pojawi się posłaniec-mesjasz, który spowoduje ostateczne 
zwycięstwo dobra nad złem. W walce ma pomóc bogu Ahura-Mazda 
człowiek. W hinduizmie takie oczekiwanie związane jest z ostatnim, 12-
tym „wcieleniem” boga Wisznu.

2. Gdy w 651 r. zginął ostatni sasanicki władca, a Arabowie weszli do 
Persji, zoroastryzm wytrzymał jednak nawałę islamsko-arabską. Potem 
także mongolską w xiii w. Obecny jest w indyjskim Bombaju, a wyznawcy 
tej religii mieszkają wciąż w Iranie, gdzie jest konstytucyjnie potwier-
dzona obok szyizmu, judaizmu⁷¹ i chrześcijaństwa. Nie uznają poligamii 

minaretami, gliniane Stare Miasto (Amerdżachmad) wpisane na listę unesco, ale 
przede wszystkim Świątynię Ognia, gdzie pali się wieczny ogień, i posępne Wieże 
Milczenia, gdzie wyznawcy zoroastryzmu składali ciała zmarłych na oczyszczenie 
przez pożarcie przez sępy, a potem także przez skwar słońca. Obok Wież do dzisiaj 
czynny jest cmentarz wyznawców zoroastryzmu, jednakże od lat 90-tych zakazane 
jest już składanie w Wieżach ciał zmarłych.

⁶⁹ Zoroaster jako reformator religijny prezentował monoteistyczną koncepcję reli-
gii z dualistycznym ujęciem świata, gdzie obok Pana Mądrego jest obecny także 
Zły Duch, który odmówił udziału w dziele stworzenia. W walce między dobrem 
i złem zwycięży ten pierwszy. Zoroaster staje się twórcą narodowo-państwowej 
religii nie-islamskiego Iranu. Według niego kapłani, czyli magowie zniekształcili 
religię. Zajmował się kontemplacją, a wystąpił ze swoimi poglądami w wieku 30 lat. 
Potępiał kult złych mocy (dewów), zakazywał składania krwawych ofi ar (czy były 
ofi ary z ludzi?), głosił chwałę Ahura-Mazdy. Nowa religia stopniowo rozszerzała 
się, ale jej ekspansji przeszkodziła śmierć Zoroastra, który zginął w walce. Pobożna 
tradycja ukazuje go w sposób legendarny i mówi o nim jako o posłanym proroku, 
który zginął przy ołtarzu ognia.

⁷⁰ Pierwotny islam uznając tzw. ludy księgi, szanował także Awestę. Do Persji docho-
dziły do głosu zawsze inne wpływy, jak choćby przeniesiony z Rzymu kult Mitry, 
ezoteryzm, kult Anahity czy kult sił przyrody.

⁷¹ Żydów, którym odmawiano wjazdu do Iranu, jeszcze na pocz. xxi w. było w pań-
stwie 25 tys. ale oskarżano ich o szpiegostwo na rzecz Iraku i skazywano. Od 
końca wojny w 1988 r., od kiedy to przez kilka lat wracali jeńcy wojenni, mówi 
się o przyjaźni i poprawnych stosunkach z Irakiem. Republika Iranu nie uznaje 
państwa Izrael, a jedynie okupowaną Palestynę.
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i mówią sami o sobie: ludzie dobrej wiary. Z tej rodzimej religii Persji 
czerpie manicheizm i inne sekty. Wyznawców nie jest wielu, to mieszkają 
nie tylko w Jazd, bowiem są nimi również członkowie nacjonalistycznie 
nastawionej inteligencji irańskiej, zwolennicy dawnej monarchii szacha 
Rezy Pahlawi.

To właśnie za jego panowania, mimo mocnego irańskiego szyizmu, 
dały się zaobserwować tendencje do odrodzenia zoroastryzmu, może 
także do pewnej faszyzacji kraju. Czas zaczęto liczyć od Cyrusa, i w 1971 
r. za panowania Rezy Pahlavi odbyły się z wielkim przepychem w słyn-
nym achemenidzkim Persepolis uroczystości 2,5 tys. lat państwa perskie-
go. Szach podjął próbę restauracji dawnej świetności, powrotu do myśli 
o wielkiej Persji. W tym planie mieścił się także wbrew wpływom islam-
skich duchownych, powrót do zoroastryzmu. Reza planował nawet swój 
pochówek w Paszargad, ale ostatecznie rewolucja islamska nie pozwoliła 
na to i pochowano go w Kaur, gdzie znajduje się znany triumfalny łuk, 
zwany bramą Koranu.

Na czas pamiętnych pan-persjańskich uroczystości powstania Impe-
rium wybudowano słynną Wieżę Pamięci Królów, która stała się symbo-
lem Teheranu i całego Iranu. Po Rewolucji Irańskiej w 1979 r. zmieniono 
jej nazwę, na Azadi, co oznacza wolność⁷². W centrum wieży⁷³ znajduje 
się muzeum z około 50-cioma eksponatami wybranymi spośród najlep-
szych i najcenniejszych w Iranie, gdzie każdy z nich reprezentuje odrębny 
okres w historii. Znaleźć tam można emaliowane i złote przedmioty oraz 
ozdobną ceramikę. Jednakże honorowe miejsce zajmuje kopia Cylindra 
Cyrusa, którego tekst, jako politycznej deklaracji Cyrusa został przetłu-
maczony na arabski i zapisany złotymi literami na ścianie jednego z kory-
tarzy. Po przeciwnej stronie dla pewnej równowagi umieszczono punkty 
islamskiej białej rewolucji.
⁷² Znajduje się ona w centrum placu o tej samej nazwie, a wraz z fontannami oraz 

muzeami, tworzy kompleks kulturalny nazwany także Azadi, zajmujący obszar 
50 tys. m². Jego budowa fi nansowana była przez grupę składającą się z pięciuset 
irańskich przedsiębiorców, a uroczyste otwarcie odbyło się 16 października 1971.

⁷³ Wieża w swej architekturze odwołuje się do sasanidzkiej i islamskiej sztuki. Za-
wiera także elementy bahaizmu, co pokazuje 9 pasów na każdej stronie wieży oraz 
9 okien na dłuższym jej boku (bahaizm obecnie jest uznany w Iranie za sektę, 
i dlatego autor projektu wieży Hossein Amanat stał się obiektem prześladowań 
islamskiego rządu). Wieża ma 50 m wysokości i w całości pokryta jest 8 tys. bloków 
białego marmuru. Wnętrza mają surowy klimat, ściany są czarne, a oświetlenie 
stonowane. Prace wykonano pod nadzorem najlepszego irańskiego kamieniarza, 
Ghaff ara Davarpanaha Varnosfaderani. 
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3. Islam w swej istocie jest religią prawa, swoistym naśladownictwem 
Starego Testamentu. Jednakże już u swych początków islam naznaczony 
jest podziałami. Tradycja sunnicka związana jest z pośrednictwem Ko-
ranu wobec Allacha, natomiast szyicka z pośrednictwem Allego, męża 
Fatimy, zięcia Mahometa, i pośrednictwem jego potomków. W tej specy-
fi cznej strukturze irańskiego islamu 85–90 stanowią szyici. 

Islam jest również od swych początków synkretyczny. Przenikały do 
niego różne elementy. Przykładowo do islamskiego szyizmu⁷⁴ wniknę-
ły elementy chrześcijaństwa, platonizmu i zoroastryzmu, w tym samym 
również elementy mistyczne i ezoteryczne oraz aryjska skłonność do spe-
kulacji i fi lozofi i, co w sumie było obce samym Arabom. Niezmiernie 
ciekawym jest w tym kontekście sufi zm⁷⁵, który powstał jako ruch sprze-
ciwu wobec potęgi Omajadów i z czasem przyjął elementy neoplatonizmu 
i starych religii perskich⁷⁶.

Z pewnością na nurty w irańskim islamie o charakterze mesjanistycz-
nym oraz na samo oczekiwanie na przyjście kogoś, kto spełni szczególną 
rolę, wpłynęło widzenie mesjanizmu pochodzące z zoroastryzmu sta-
rożytnej Persji, ale najbardziej wyraźnie w ix w., gdy z chrześcijaństwa 
została zapożyczona idea oczekiwania. Związane jest ono z nadejściem 
⁷⁴ Sam szyizm także się dzielił: izmaelici wierzą jedynie w 7-iu imamów. Pośród in-

nych grup najbardziej znani są druzowie, asasini (pierwsi terroryści wykonujący 
akcję na rozkaz starca z gór), skrajni alijlekijah (Ali jest bogiem), ezoteryczny ba-
bizm (ruch społeczny), bahaizm, której twórcą jest uczeń Baha Ulla (np. świątynia 
lotosu w Indiach jest bahaistyczna, choć jej związki z islamem są nikłe).

⁷⁵ Pewne pierwiastki zoroastryzmu dostrzec można w sufi zmie, ruchu ascetycznym 
występującym wewnątrz i na samym początku islamu. Powstał w vii-viii w. (na-
zwa od ix w.), a z czasem jednak został zakazany, i potraktowany jako ruch niepra-
womyślny. Chociaż najbardziej kojarzą się z nim praktyki tańczących derwiszów, 
to jednak jego znaczenie polega na wpływie, jaki wywarł na fi lozofi ę i literaturę 
perską. Powstanie zakonu tańczących derwiszów (maulantowie) w xiii w. zwią-
zane jest z ucieczką przed muzułmanami Dżalal ad-Din Rumi wraz z rodziną do 
Konya w dzisiejszej Turcji. Jego ojcem był sufi cki pisarz mający dar wypowiadania 
proroctw. Muzyka derwiszów, jednostajna i w gruncie rzeczy dość monotonna, 
o własnym, dość oryginalnym zapisie nutowym, ma wprowadzać w trans. Według 
Hegla maulana jest analogiczna do zoroastryzmu, bowiem w obu dominuje walka 
między sprzecznymi siłami: dobra i zła.

⁷⁶ Początkowo charakteryzował się pewną obojętnością wobec rytualnych nakazów 
islamu, a potem wypracował własne obrzędy na drodze prawdziwego poznania, 
ku kontemplacji i ekstazie dla wewnętrznego widzenia Boga. Ponieważ islam w tej 
postaci był chętnie przyjmowany przez lud, sufi ci przetrwali do dziś w islamie, od 
Maroka do Iranu, zakładając swoje szkoły duchowości.
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12-tego imama, kogoś wyjątkowego, kto ma się zjawić w krytycznym mo-
mencie⁷⁷. Irański islam stwierdza, że mesjasz jest na razie ukryty, a jego 
pojawienie się poprzedzi dwunastu imamów. Właśnie ten ostatni, Mu-
hammad al-Mahdi al-Muntazar, miał zaginąć w tajemniczych okoliczno-
ściach w 874 r. po Chr., w meczecie zbudowanym na wzór wieży Babel, 
w irackim Samarra. To zniknięcie, nazwane zostało tzw. mniejszą nie-
obecnością i stawało się okazją do roszczeń wysuwanych przez niektórych 
władców do cech oczekiwanego imama. Z tego względu powstawało wiele 
podań o pojawieniu się mesjasza w jakiejś ważnej chwili. Przykładem staje 
się interpretowanie powrotu ajatollaha Chomeiniego, przywódcy irań-
skiej rewolucji z 1979 roku⁷⁸, u którego dostrzegano cechy dwunastego 
imama, a przynajmniej jego reprezentanta. Dlatego z czasem, a szcze-
gólnie w kontekście miejsca jego pochówku w Qom, mieście, które jest 
kuźnią kadr i wykształcenia współczesnych imamów w Iranie, zaczęto go 
nazywać imamem Chomeinim, a później po prostu imamem.

Mesjanizm zrealizowany
Mesjasz, słowo pochodzenia aramejsko-hebrajskiego (aram. mesziha, 
hebr. masziah), i podobnie jak grecki termin christos, oznacza namasz-
czonego, czyli kogoś, komu poprzez uroczyste pomazanie olejem, powie-
rzone zostaje jakieś specjalne zadanie-misja do wykonania. 

W  historii narodu wybranego dopatrywanie się cech mesjańskich 
i widzenie nadejścia osoby mesjasza — jak już wspomniano — odnaleźć 
można w wielu postaciach znanych z kart biblijnych. W realizacji tej idei 
⁷⁷ Imam początkowo był kimś, kto kierował jedynie modlitwą, później rosła jego rola 

jako Bożego pośrednika.
⁷⁸ Ajatollah to tytuł znany w teologii i prawie irańskim: znak od Boga, Jego werset. 

Chomeini uczęszczał do słynnej muzułmańskiej szkoły w Qom, miał zdolności 
oratorskie. Twierdził, że religia i państwo są ze sobą złączone. Sprzeciw wobec 
Rezy wyrażał przez to, że odmawiał powstania, gdy cesarz wchodził. Prześlado-
wała go myśl o zemście: jego ojca zabili bowiem jeźdźcy szacha. Chomeini opu-
ścił Iran i udał się do Francji w 1978 r., gdzie zyskiwał zwolenników i skąd nadal 
nawoływał do rewolucji. Jej hasłem stały się jego słowa: „nie ze Wschodem, nie 
z Zachodem, ale własną drogą”. Tymczasem, gdy sytuacja się zaostrzyła, a Reza 
Pahlavi zapewnił nietykalność doradcom amerykańskim w Iranie, wtedy na pokła-
dzie samolotu Air France 1 lutego 1979 roku do Teheranu przyleciał Chomeini i po 
dramatycznych wydarzeniach wokół ambasady usa, proklamowano już 1 kwietnia 
republikę islamską Iranu.
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archetypami mesjasza stawali się królowie w ogólności, Saul, czy szcze-
gólnie Dawid i jego ród. Namaszczonymi byli prorocy, chociaż w nieco in-
nym znaczeniu niż arcykapłani czy kapłani. Pomazaniec Jahwe widziany 
jest w modlitwie wierzących Izraelitów, w całej eschatologii oczekiwania 
na przyjście i panowanie mesjasza⁷⁹. To ostatnie pojmowane było często 
w charakterze bardziej politycznym i ziemskim, niż ostatecznym i nie-
bieskim. Dlatego starotestamentalne oczekiwanie na Mesjasza nie miało 
jednolitego charakteru, ponieważ idea mesjańska była wielowarstwowa 
i wielowątkowa. Grupy i partie żydowskie czekając na mesjasza różnie go 
sobie wyobrażały, zasadniczo jednak z zabarwieniem narodowym i po-
litycznym. Kulminacja oczekiwań nastąpiła właśnie za czasów okupacji 
rzymskiej, czyli za czasów Jezusa⁸⁰.

Tym samym należy stwierdzić, że myśl mesjańska odnajdywała stop-
niowo swoje właściwe miejsce w Izraelu: od ogólnego, powiązanego wy-
łącznie z  Izraelem oczekiwania mesjanistycznego⁸¹, przez mesjanizm 
dynastyczny łączony z  rodem Dawida, wreszcie mesjanizm osobowy 
związany z cierpiącym sługą Jahwe, aż po postać chwalebnego Syna Czło-
wieczego czasów ostatecznych, i wreszcie po samą jej realizację w Ewan-
gelii o Królestwie Bożym głoszonej przez Jezusa Chrystusa.

W pewnym niezmiernie istotnym momencie historii narodu wybra-
nego pomazańcem Bożym staje się także obcy, król perski Cyrus. Jego 
królewskość predestynowała go do spełnienia opatrznościowego zada-

⁷⁹ W Starym Testamencie odnosi się do ludzi, którzy przez namaszczenie poświęceni 
byli Bogu. Już Rdz 3, 15 zapowiada perspektywę przyjścia wybawienia, a wyrocznia 
Balaama z Lb 24, 17 mówi o wschodzącej gwieździe z Jakuba. Mesjańskie cechy nie 
wyczerpują się w samym Dawidzie, bowiem każdorazowy król Izraela pełni rolę 
pomazańca Bożego. Podobnie arcykapłani (por. Kpł 4, 3), kapłani (por. 2 Mch 1, 10), 
prorocy (por. Ps 105,  15), czy patriarchowie, Abraham czy Mojżesz, czy także 
tajemnicza postać historii zbawienia, jak choćby Melchizedek (por. Rdz 14, 18; 
Ps 11, 4; Hbr 7, 1–21); Manfred Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 
1989, 169–171.

⁸⁰ Por. S. Wypych, Wprowadzenie w myśl i wezwanie Ksiąg biblijnych (Pięcioksiąg), 
Warszawa 1987, s. 162–163.

⁸¹ Oczekiwanie to tkwi już w historii Abrahama, który jest wybrany do pełnienia 
wyjątkowej roli w historii zbawienia. Nie jest niczym sprzecznym widzenie idei 
mesjańskiego oczekiwania u ludów i narodów, które przecież tkwią korzeniami 
w historii ludzkości i przenoszą w swych tradycjach archetypy zawierające zasad-
nicze ziarna prawdy. Niewątpliwie ziarnem tym, jest tak pierwotne i konieczne 
jak oczekiwanie na wybawienie.
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nia wobec wielu narodów, w tym także Izraelitów⁸². Jednak ani on, ani 
tym bardziej żadna z tych postaci nie wyczerpuje obrazów Sługi Jahwe 
ukazanych w czterech Pieśniach z Iz 42–53⁸³. Sługa Pański przekracza 
łącznie miarę zadań wszystkich tych posłańców Jahwe, jak również miarę 
ich cierpień.

Od tego momentu idea mesjanizmu ogarnia całość rozwijającego się 
rozumienia osoby mesjasza. Tak samo króla jak kapłana, a jeszcze bar-
dziej jako realizację eschatologicznego Królestwa Bożego. Dlatego dopiero 
przyjście Jezusa godzi i jednoczy w sobie wszystkie starotestamentalne 
tendencje, a wraz z nimi oczekiwanie najważniejsze: nadejście Królestwa 
Bożego. W nim tamte stają się dopiero tak naprawdę zrozumiałe jako za-
powiedzi oraz sensowne, znajdując właściwą dla siebie rolę i proporcje⁸⁴.

Ostatecznie mesjanizm rozumiany jako przywrócenie doczesnej świet-
ności Izraela pozostaje w sprzeciwie wobec wizji fundacji Królestwa Boże-
go oraz widzenia zbawienia uniwersalnego w osobie Sługi Jahwe jako Oso-
bie Syna Człowieczego. Tym samym przyjście Jezusa pozwala właściwie 
spojrzeć na mesjańskość. Ma ona bowiem charakter uniwersalny, a nie 
cząstkowy czy partykularny. Dlatego tytułowanie Jezusa z Nazaretu Me-
sjaszem, dzieli ostatecznie Żydów, a tytuły Mesjasz i Król używane wobec 
Niego w obliczu Jego Męki, stają się przedmiotem drwin, i wprost nie do 
przyjęcia dla strażników starotestamentalnych interpretacji mesjanizmu. 

W ten sposób bardziej zrozumiała staje się postawa samego Jezusa 
wyrażająca się przez tzw. sekret mesjański. Jezus wprost nie przypisywał 
sobie tytułu Mesjasza, a był przecież namaszczony Duchem Świętym. 
Jednak wyraźnie zaakceptował go w trzech ważnych dla interpretacji Jego 
Osoby sytuacjach: w wyznaniu Piotra⁸⁵, czyli wobec uczniów, w procesie 
przed wysoką Radą⁸⁶, czyli wobec głównych przedstawicieli narodu izra-
elskiego, oraz w rozmowie z Samarytanką⁸⁷, czyli wobec tych, co są spoza 
Izraela. Innymi słowy Jego mesjańskie posłannictwo staje się jawnym tak-
że przed wydarzeniami wielkanocnymi wobec tych, którzy reprezentują 
wszystkie strefy głoszenia Ewangelii. Po wydarzeniach paschalnych gmi-

⁸² Por. Iz 45, 1.
⁸³ Nie wyczerpują ich również osoby Jozjasza, Jechoniasza, Sedecjasza, albo całego 

Izraela, czy nawet jego Reszty; por. także A. Strus, Śpiewajcie nam Pieśni Syjonu, 
[w:] Pieśni Izraela, J. Frankowski (red.), Warszawa 1988, s. 100–104.

⁸⁴ Por. W. J. Harrington, Klucz do Biblii, Warszawa 1982, s. 232–236.
⁸⁵ Por. Mt 16, 13–20.
⁸⁶ Por. Mt 27, 11–14.
⁸⁷ Por. J 4, 25n.
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na chrześcijańska odnosi do Niego tytuły mesjańskie i stosuje racje teolo-
giczne oraz apologetyczne, wykazując Żydom, iż w osobie Jezusa nadszedł 
oczekiwany Mesjasz. Jednocześnie można zauważyć, że oba Przymierza: 
Starego i Nowego Testamentu dopiero w Jego Osobie odnajdują swą cią-
głość. Wiara Kościoła posiada właśnie swój fundament na wyznaniu, że 
Jezus jest Mesjaszem: jest naszym Panem, Jezusem Chrystusem⁸⁸. Dlatego 
Chrystus to wprost imię własne namaszczonego Jezusa z Nazaretu, Syna 
Dawida, którego zgodnie z Jego autentyczną misją Syna Człowieczego, 
chrześcijanie⁸⁹ rozpoznali jako Mesjasza i ogłosili, że jest On Tym, który 
miał przyjść⁹⁰.

Rozwój mesjanizmu w historii zbawienia ukazuje pedagogię Bożą, któ-
ra ujawniała się w historii Izraela szczególnie przez zapowiedzi proroków, 
jak i w misji szczególnych postaci. Zapowiadany tym samym był Ten, 
Który ma z pewnością przyjść, jednak bez określenia konkretnego czasu 
chronos. Zapowiedzi określają jedynie jego kairos, dlatego nierozłączną 
z ideą Mesjasza jest eschatologia. W Izraelu dochodzi do ciągłego roz-
woju myśli mesjańskiej, albo raczej do takiego kierowania historią przez 
Boga, aby zrealizowany został plan zbawienia ludzkości. Jednym z etapów 
tego rozwoju Bożego objawienia historycznego, i to jakościowo istotnym 
i ważnym, jest postać i rola Cyrusa, króla perskiego.

Innymi słowy, oczekiwanie mesjańskie obecne w Starym Testamencie 
to wybrana i zaplanowana antycypacja Tego, Który ma przyjść: Marana 
tha!. Mesjasz, to słowo opisujące ścisły związek oczekiwań narodu izrael-
skiego z Osobą Jezusa Chrystusa⁹¹, a dla chrześcijan od czasów apostol-

⁸⁸ Por. Dz 15, 26.
⁸⁹ Por. P.-É. Bonnard, P. Grelot, Mesjasz, [w:] Słownik teologii biblijnej, X. Léon-Du-

four (red.), Poznań 1990, s. 467–472.
⁹⁰ Por. Mt 11, 3; Łk 7, 20–23; por. M. Rusecki, Mesjańska świadomość Jezusa, [w:] Lek-

sykon teologii fundamentalnej, Rusecki M. (red.), Lublin-Kraków 2002, s. 780–786; 
por. R. Tomczak, Tytuły chrystologiczne, [w:] Leksykon teologii fundamentalnej, 
Rusecki M. (red.), Lublin-Kraków 2002, s. 1280–1281; por także S. Łach, M. Filipiak 
(red.), Mesjasz w biblijnej historii zbawienia, Lublin 1974.

⁹¹ Zupełnie na marginesie tych rozważań można zapytać o  aktualną obecność 
oczekiwania na nadejście mesjasza wśród współczesnych Żydów. Czy współcze-
sny Izrael jeszcze na coś, czy na kogoś czeka? Czy Mesjasz jeszcze miałby po coś 
przyjść? I co przynieść? Jeśli jakieś wybawienie, to, od czego i ku czemu? Wyba-
wienie polityczne? To raczej za mało. A może miałby przynosić obietnicę życia 
wiecznego? Ale to naród wybrany już przecież przerabiał i… Jakie miałoby mieć 
to znaczenie dla innych narodów: czy miałby być mesjaszem uniwersalnym? Nie 
wchodząc w szczegóły można wyraźnie stwierdzić, że ze względu na stosunek 
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skich, określenie to jest imieniem własnym Tego, Który jest Panem. Zakres 
znaczeniowy pojęcia Mesjasz nie kryje w Starym Testamencie i w juda-
izmie takiej treści jak Chrystus w Nowym Testamencie. Jednakże wyrasta 
ze starożytnej przeszłości Izraela, a można się przekonać, że odnajduje 
także swoje odniesienie w innych starożytnych religiach świata. Dlatego 
właśnie Cyrus, w którym widoczne są istotne cechy mesjańskie, staje się 
ważną postacią w szeregu mesjańskich archetypów oczekiwania na wy-
bawienie. Jest ciekawym przykładem spotkania oczekiwań mesjanizmu 
izraelskiego i oczekiwań starożytnych ludów w Imperium Achemenidów. 
Ich uniwersalnym fi nałem i spełnieniem jest zrealizowana i wypełniona 
misja Mesjasza w Jezusie Chrystusie, czyli Tym, który został ukrzyżowa-
ny, którego „uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem” (Dz 2, 36)⁹².

do Osoby Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, judaizm jest już innym tworem niż 
starotestamentalna religia Mojżeszowa. Nie tylko ze względu na brak lub wręcz 
inne podłoże spoistości Żydów związanych z talmudyczno-rabinistyczną myślą 
religijną judaizmu. Istotnym w religii Starego Testamentu było przecież oczekiwa-
nie i widzenie konieczności nadejścia osoby Mesjasza. Idea ta uległa zasadniczej 
zmianie, a nawet zaniknęła, co paradoksalnie spowodowane zostało przyjściem 
Mesjasza, przyjściem Jezusa Chrystusa.

⁹² O wyznawcach różnych religii w świetle Rz 2 oraz o znaczeniu mowy św. Pawła 
na Areopagu w Dz 17, 23b, por. G. Odasso, Biblia i religie, Kraków 2005, s. 153–
166.267–282; o tym, że „wiele razy i na różne sposoby” (Hbr 1, 1), por. J. Dupuis, 
Chrześcijaństwo i religie (od konfrontacji do dialogu), Kraków 2003, s. 167–195.225–
264; defi niowanie pośrednictwa Jezusowego jako jedynego, a innych jako uczest-
niczące jest błędem, polegającym na tym, że mesjańskich zapowiedzi Starego Te-
stamentu, czy tym bardziej ziaren mesjańskich starożytności, a nawet współcze-
sności (a takich jest i dzisiaj wiele), nie można traktować jako istotnych zbawczo; 
te starotestamentalne pełnią rolę antycypacji, a te drugie, intuitywne, świadczą 
o powszechności pragnień i poszukiwań zbawczych.
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Stanislav Vojtko
Riaditeľ Inštitútu rodiny Jána Pavla II. v Bratislave

Pavlov model evanjelizácie ako vzor 
pre odovzdávanie biblického posolstva 
v súčasných areopágoch

Dňa 11.10.2012 bude pápež Benedikt xvi. otvárať Rok viery a súčasne ce-
locirkevnú Biskupskú synodu o novej evanjelizácii. 

Prečo táto téma? Možno i preto, lebo kresťanstvo v Európe začínajú 
vytláčať na okraj rôzne myšlienkové prúdy: na jednej strane ide o prúd 
sekularizácie a liberalizácie, a na druhej strane sú to islam a náboženstvá 
Ďalekého východu. Kardinál Tomko 29.01.2012 komentoval pre Vatikán-
sky rozhlas štatistické údaje o kresťanstve za rok 2011. Citoval A Report 
on the Size and Distribution of the World ś Christian Population¹ z usa: 
„Počet všetkých obyvateľov našej zemegule len pred nedávnom dosiahol 
sedem miliárd. Kresťanov je asi 30 všetkých obyvateľov planéty. Tvoria 
najrozšírenejšie náboženstvo. Medzi nimi najpočetnejšiu ucelenú sku-
pinu tvoria katolíci, ktorých je jedna miliarda 190 miliónov, čiže 17, 4 
všetkého obyvateľstva. Za kresťanmi nasledujú prívrženci islamu čiže 
mohamedáni, ktorí rýchlo vzrastajú. Za nimi počtom prichádzajú hin-
duisti, budhisti, konfucionisti a šintoisti. Zvláštnu rolu hrá nepočetné 
židovské náboženstvo... Celkový obraz náboženského stavu svetového 
obyvateľstva je teda pestrý... Ale všetkým kresťanom, ktorí veria v Ježiša 
Krista ako Bohočloveka, rezonuje pri pohľade na vyše dvojtretinovú 
väčšinu ľudstva, ktoré ho ešte vierou nepozná, jeho posledný príkaz pre 
vlastných prívržencov: ´Učte všetky národy,  ...Veriaci kresťan považuje 
tento misijný príkaz za záväzný a aktuálny“.²

¹ ‹http://www.pewforum.org/Christian/Global-Christianity-exec.aspx›.
² ‹http://www.radiovaticana.org/slovak/tomka.html›.
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Možno aj preto zvolil pápež spomínanú tému Biskupskej synody, lebo 
mnohí kresťania nevedia, ako prinášať biblické posolstvo ľudom dnešnej 
doby do súčasných kultúr. 

A toto bol aj dôvod pre vznik mojej prednášky: Pavlov model evanje-
lizácie — vzor pre odovzdávanie biblického posolstva v súčasných are-
opágoch. 

Pavol v aténskom areopágu (Sk 17, 22–34) 
Evanjelista Lukáš opisuje Pavlov pobyt v Aténach s mnohými detailmi. 
Zameriava sa predovšetkým na kultúrne faktory. V Pavlovom čase Atény 
už neboli vo vrcholnom rozkvete, ale vďaka významu z predchádzajúcich 
storočí ich stále pokladali za centrum umenia a vzdelanosti a za stredisko 
vtedajších fi lozofi ckých škôl. 

Pavlov pobyt v Aténach môžeme rozdeliť do dvoch okruhov: 
1. Pavlova príprava na vystúpenie v areopágu. 
2. Pavol ohlasuje v areopágu univerzálnu veľkodušnosť a spája priro-

dzenú pohanskú religiozitu i grécku vzdelanosť s biblickým posol-
stvom. 

1. Pavlova príprava na vystúpenie v areopágu

Lukáš oznamuje, že pokiaľ Pavol čakal v Aténach na príchod Sílasa a Ti-
moteja z Berey,  prechádzal sa po mesta a búril sa v duchu, keď videl me-
sto oddané modlárstvu (Sk 17, 16). Navštívil synagógu a hovoril so Židmi, 
s ktorými ho spájala viera, oddaná zbožnosť i etnická a kultúrna blízkosť. 
No okrem toho sa pokúša priblížiť aj k helenistickej kultúre. Preto zostu-
puje na aténske verejné námestie, kde diskutuje s predstaviteľmi rôznych 
fi lozofi ckých prúdov. Rozpráva sa s epikurejcami, ktorí kládli dôraz na 
radosť z pôžitku ako určujúci prvok činnosti, a so stoikmi, ktorí mali 
panteistický názor na svet a vyzdvihovali vládu človeka nad sebou samým 
v rovine morálky. Oba fi lozofi cké smery boli vtedy najrozšírenejšie fi lozo-
fi cké školy a boli obmenou starovekého materializmu.³

Stretnutie Pavla s predstaviteľmi helenistickej kultúry môžeme považo-
vať za vzácny model pre dialóg medzi Pavlovým judaisticko-kresťanským 
myslením  a gréckou fi lozofi ou. 

³ Porov. F. Trstenský, Život apoštola Pavla, Svit 2011, s. 203.
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Pýtame sa, ako je možné, že Pavol, Žid a farizej, uzatvorený v sebe a vo 
svojej komunite, prekročil tieň svojej radikálnej náboženskej príslušnosti 
a otvoril sa pre kresťanské učenie a neskôr tiež pre to, aby toto učenie 
odovzdával helenistom,  ktorí chcú počúvať?

Čiastočné vysvetlenie môže podať pochopenie Pavlovej antropológie, 
ako ju môžeme vyčítať z jeho spisov a z jeho prístupu k človekovi na mi-
sijných cestách.

– Všeobecne sú známe informácie o tom, že Pavol pochádzal z pravo-
vernej židovskej rodiny, žijúcej v diaspore v cilícijskom Tarze. Z listu 
Filipanom sa dozvedáme o jeho pôvode z Benjamínovho kmeňa, 
vieme, že od detstva bol v rodine vychovávaný v duchu Zákona, 
a potom získal dobré vzdelanie v Jeruzaleme v škole umierneného 
rabína Gamaliela. 

– Popri týchto informáciách vieme, že Tarzus ako rušné prístavné 
mesto bol križovatkou obchodných ciest, ale aj rozličných fi lozofi c-
kých smerov a umenia, ako aj stredisko pestrých informácii zo sve-
ta. Pavol bol teda o súvekej spoločnosti dobre informovaný. Grécka 
fi lozofi a a umenie, ktoré v tom čase už zdôrazňovali komplexnejší 
pohľad na človeka, povzbudzovali Pavlov záujem o ľudský fenomén 
( o to viac, že v Tarze v tom čase existovala fi lozofi cká škola, ktorá 
sa špeciálne venovala antropológii). 

Všetky tieto momenty z koexistencie židovského a helenistického sveta 
v Tarze iste vplývali na rozvoj Pavlovej osobnosti a vytvárali dispozíciu 
a pripravenosť aj na jeho neskoršie vystúpenie v aténskom areopágu.  

2. Pavol ohlasuje univerzálnu veľkodušnosť a spája prirodzenú 
pohanskú religiozitu i grécku vzdelanosť s biblickým posolstvom

Apoštolov prejav na areopágu je v mnohých ohľadoch unikátnou re-
čou. Môžeme ho považovať za jeden z prvých pokusov spojiť prirodze-
nú pohanskú religiozitu a grécku vzdelanosť s kresťanským posolstvom. 
Spôsob, akým Pavol ohlasuje blahozvesť, a jazyk, ktorý pritom používa, 
je dodnes vzorom pre inkulturáciu evanjelia, ale aj pre snahu o dialóg 
medzi vierou a vedou.

No na druhej strane je vzorom aj v tom, že pri akomkoľvek prispôso-
bení sa dobe a kultúre nemôže evanjelizátor zamlčať podstatné prvky 
kresťanskej viery, t.j. že Boh sa kvôli nám stal človekom, zomrel pre naše 
hriechy na kríži a napokon vstal z mŕtvych.
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A teraz konkrétne poznámky k Pavlovej reči:
Treba si uvedomiť, že Pavlovi poslucháči zaiste patrili k aténskym inte-

lektuálom. Počnúc Sokratom (5. stor. pr. Kr.), pokračujúc Platónom a po-
tom Aristotelom (1. stor. pr. Kr.) sa v gréckych fi lozofi ckých kruhoch začal 
postupne presadzovať fi lozofi cký monoteizmus, hoci sa v tom čase ešte 
nepodával v ucelenom myšlienkovom systéme. Pavol teda nemusí Aténča-
nov presviedčať o jedinom Bohu. Skôr im treba poukázať na to, aký Boh 
v skutočnosti je: stvoril svet, stará sa oň, stvoril človeka a je neustále blízko 
pri ňom, pretože vstupuje do jeho života. A v týchto časoch sa osobitne 
zjavil ľuďom skrze Krista.

V Sk 17, 24 vidíme, ako Pavol začína citlivo spájať grécke chápanie sveta 
s biblickým chápaním. No myšlienka o stvorení sveta Bohom sa zároveň 
stáva opozíciou voči zaužívanému princípu stoickej fi lozofi e, ktorá hlása 
koexistenciu Boha a sveta. 

Pavlove vyjadrenia vo veršoch 17, 24-26 o Božom stvoriteľskom diele 
a o stvorení človeka (porov. aj Gn 1, 27-28) sú protikladom k pohanskému 
presvedčeniu, že by Boh býval v chrámoch zhotovených rukou (v. 24). 
Opätovne tu Boha označuje ako prvotný aktívny princíp. 

V  perspektíve spájania fi lozofi ckého a  biblického vyjadrovania na-
chádzame i pozoruhodné slová o vymedzenom čase a hraniciach (v. 26). 
Biblické zdôvodnenie vychádza z dvoch miest Písma z Dt 32, 8 a Dan 8. 
Filozofi cké pozadie gréckeho názoru sa zakladá na známom kolobehu ro-
čných období a poznaní obývateľných častí zeme. Pavol prednáša všetky 
tieto slová ako fi lozofi ckú výzvu, ako podnet na zamyslenie, ktorého pod-
statnou otázkou je „hľadanie Boha“, a to Boha blízkeho človeku (v. 27-28).      

Zlomovým momentom Pavlovho kázania je zmienka o zmŕtvychvsta-
ní, a to zrejme preto, lebo podľa vplyvného platonizmu sa telo pokladalo 
za väzenie duše. Filozofi  v areopágu preto nedokážu prijať reč o zmŕtvy-
chvstaní, ba nechcú si ani vypočuť meno muža, o ktorom Pavol hovorí. 
A tak ako pri iných rečiach v Skutkoch apoštolov — aj pri tejto dochádza 
k rozdeleniu poslucháčov (17, 34).

Pri celkovom hodnotení reči na areopágu musíme obdivovať:
– Výbornú Pavlovu znalosť gréckej fi lozofi e a kultúry a priblíženie sa 

myšlienkovému a pojmovému svetu (aparátu) svojich poslucháčov.
– Pavlovu vernosť pravde. Nezachádza do žiadneho synkretizmu či 

lacného kompromisu, ktorým by relativizoval pravdu. Odvážne 
dokáže zužitkovať pohanskú fi lozofi ckú múdrosť pre vec evanjelia 
a popri tom pomenuje veci tak, že radšej prijme neúspech, ako by 
zamlčoval podstatné fakty kresťanskej viery.
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V tejto súvislosti treba pripomenúť encykliku Jána Pavla ii. Redemp-
toris missio, kde pápež oceňuje Pavlovu schopnosť prispôsobiť sa a ohla-
sovať evanjelium „rečou vhodnou a zrozumiteľnou pre toto prostredie“. 
Zároveň bl. Ján Pavol prezieravo dodáva, že areopágom novej doby sú 
komunikačné prostriedky, ktoré súčasný svet zjednocujú a robia z neho 
„svetovú dedinu“; no poukazuje aj na iné areopágy, na ktoré by sa mala 
orientovať misijná činnosť Cirkvi — boj za mier, ľudské práva, povznese-
nie ženy a dieťaťa, ochrana prírody, vedecký výskum ... Pápež priznáva, 
že tieto novodobé areopágy nie sú ešte dostatočne využívané na evanjeli-
záciu (porov. rm 37). A tu sa vytvára priestor na to, aby sme konštruktívne 
uvažovali o odovzdávaní evanjelia práve v týchto nových podmienkach.

Ako odovzdávať biblické posolstvo v súčasných areopágoch 
Ako sme naznačili v prvej časti tohto príspevku, apoštol Pavol bol rozhľa-
deným a vzdelaným človekom, ktorý dobre poznal nielen svoju židovskú 
kultúru a náboženstvo, ale aj pohanský svet s jeho myslením, kultúrou, 
náboženstvom, spoločenským životom. Dokázal sa dokonca v tomto svete 
sebavedomo pohybovať a otvorene s ním komunikovať (porov. napr. jeho 
dožadovanie sa spravodlivosti v súdnom procese — odvolal sa k cisárovi; 
Sk 25). Toto poznanie bedlivo konfrontoval s hodnotovým aparátom kres-
ťanstva a odporúčal to aj vo svojich listoch („Dajte si pozor, aby vás niekto 
nezviedol fi lozofi ou a prázdnym mámením, založeným na ľudských oby-
čajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi! [...] V ňom ste aj vy naplnení ...“ 
Kol 2, 8-10). A vďaka poznaniu okolitého sveta si veľmi dobre uvedomoval 
riziká, ktoré pohanská civilizácia predstavovala pre pravoverného Žida 
a neskôr pre pravoverného kresťana. Často pred týmito rizikami veľmi 
konkrétne varoval aj čitateľov svojich listoch  (napr. pred modloslužbou,  
nemravnosťou, chamtivosťou, opilstvom atď. porov. 1 Kor, Ef ...).

Takýto obozretný postoj je potrebný aj pre súčasného kresťana. Naše 
prepojenie na súčasný „pohanský“ svet je ešte užšie, ako to bolo v Pavlo-
vých časoch, kedy hranice medzi etnikami a náboženskými skupinami 
boli nepomerne výraznejšie. Dnešná postmoderná doba stiera (a zámerne 
sa snaží stierať) rozdiely medzi ľuďmi, čo však nemožno chápať len v po-
zitívnom zmysle ako znak tolerancie. Vo svojej podstate je táto tendencia 
postmodernej doby snahou o likvidáciu identity; a povedzme to otvorene 
— najmä likvidáciu identity kresťanov.
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Dnešný kresťan je vystavený takým názorom na život, ktoré sú ne-
zlučiteľné s Božím zámerom. Notoricky sú známe štatistické údaje o vše-
obecne rozšírenej neúcte k životu od počatia po prirodzenú smrť: anti-
koncepcia, potraty, eutanázia, kultúra smrti šírená médiami, terorizmus, 
násilie v rozličných podobách, ľahkovážny postoj k otázkam života a smr-
ti, genetické manipulácie, ... Bl. Ján Pavol ii. v encyklike Evangelium vitae 
odhaľuje príčinu tohto stavu veľmi jednoznačne: „Pri hľadaní najhlbších 
koreňov medzi ´kultúrou životá a ´kultúrou smrti´ ... treba sa dostať až 
k jadru drámy, akú prežíva dnešný človek: je ním oslabenie citlivosti na 
Boha i na človeka, typický jav v spoločenskom a kultúrnom kontexte, 
ovládanom sekularizmom, ktorého vplyvy prenikajú až do vnútra kres-
ťanských spoločenstiev a vystavujú ich skúške“ (ev, 21).

Podobne chápanie človeka, ktorého Boh stvoril ako muža a ženu s jas-
ným zámerom vzájomného dopĺňania sa v láske (communio personarum), 
sa v súčasnosti mení. Jedna z teórií začína človeka chápať ako jedinca, 
ktorý má svoj gender závisiaci len od spoločenského tlaku, a nie je priro-
dzeným javom. V extrémnejších skupinách sa dokonca začína hovoriť aj 
o troch pohlaviach či iných antropologických anomáliách.

Na dnešného kresťana útočia také postoje k ľudskej sexualite a k ro-
dinnému životu, ktoré dramaticky protirečia morálke: glorifi kovanie 
sexuálneho pôžitku ako najdôležitejšej ľudskej hodnoty; akceptácia pred-
manželského pohlavného života ako normálneho ľudského správania; to-
lerovanie nevery v manželstve a tolerovanie promiskuity; snaha o zrovno-
právňovanie homosexuálnych partnerstiev; podpora tzv. alternatívnych 
modelov rodiny; celkový úpadok rodinného života a zanedbávanie zdravej 
výchovy detí;⁴ ...

K javom, ktoré negatívne ovplyvňujú vzťah ku kresťanstvu,  patrí však 
aj život tzv. „rádových“ kresťanov. Môže ísť o nedostatok praktickej lás-
ky voči núdznym, uzatváranie sa do geta vlastnej rodiny alebo úzkeho 
cirkevného spoločenstva; môže ísť o sekularizované rodiny, pre ktoré sa 
viera stala iba vianočným či veľkonočným folklórom alebo 60-minútovou 
nedeľnou exhibíciou; môže ísť o hlasne proklamovanú zbožnosť, s ktorou 
nekorešpondujú slová a skutky; môže ísť o duchovné elitárstvo, ktoré sa 

⁴ Hodnotové postoje jednotlivca aj verejnosti k  sexualite a k  rodinnému životu 
zásadne ovplyvňuje správne (t.j. Božie) chápanie ľudskej osoby, manželstva a ro-
diny. Tieto súvisy si do hĺbky všíma teológia manželstva a rodiny. Porov. A. Świer-
czek, Małźeństwo i rodzina w nauczaniu Magisterium Kościoła i w refl eksiji teo-
logów przed Soborem Watikańskim ii. Rys historyczny, [in:] Różne oblicza rodziny, 
Kraków 2010, s. 76–77.
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nedokáže s láskou skloniť k tým, čo padajú alebo čo vyznávajú iné nábo-
ženstvo ... 

Všetky tieto čiastkové javy majú spoločného menovateľa — nedostatoč-
ný záujem alebo schopnosť odovzdávať ľuďom vo svojom okolí Kristovu 
pravdu a lásku. 

Apoštol Pavol takýto problém nemal. Kristova láska ho natoľko za-
siahla, že pochopil jej podstatu: šíriť sa, rozdávať ju iným. Sám hovorí v 2 
Kor 5 o tom, že Kristova láska ho poháňa k tomu, aby aj iným pomáhal stať 
sa novým stvorením. Jeho horlivosť za šírenie blahozvesti bola enormná. 
Kvôli nej prekonal bičovanie, kameňovanie, stroskotania, nebezpečen-
stvá na cestách a na riekach (porov. 2 Kor 11, 24n), horúčosť dňa pri práci, 
väzenie a napokon mučenícku smrť... Timoteja nabáda, aby hlásal slovo 
vhod či nevhod (2 Tim 4, 1–2). Sám seba upozorňuje, že ohlasovanie Kri-
stovej blahozvesti je jeho povinnosťou — „beda mi, keby som nehlásal!“ 
(1 Kor 9, 16)

A cieľom jeho ohlasovania bolo: sprostredkovať oslobodenie od hrie-
chov, ktoré priniesol Kristus svojou smrťou na kríži; dobrý rodinný život 
podľa Kristovho učenia a konečná spása po smrti ... 

Prečo dnešný človek vo všeobecnosti nedokáže s takouto horlivo-
sťou a s týmto cieľom ohlasovať Kristovu blahozvesť? 

– Zrejme aj preto, lebo neprežil obrátenie, osobné stretnutie s Kri-
stom, nezakúsil jeho nepochopiteľnú lásku, ktorá by ho „poháňala“, 
ako o tom píše Pavol v 2 Kor.

– Možno aj preto, lebo — paradoxne — nepozná súčasnú kultúru, 
hoci sa v nej dennodenne pohybuje. Pozná ju len „zvonku“ ako kon-
zument a nekonfrontuje je dostatočne s kresťanským učením; ba 
ani svoju vieru nepozná dobre.

– Ďalším dôvodom môže byť nedostatočné poznanie a pochopenie 
mentality súčasného postmoderného človeka — neantropa, ktorý 
stratil vieru, žije konzumným spôsobom života, no predsa túži po 
niečom vyššom (po „neznámom bohu“), avšak nedostáva sa mu k 
tomu dostatok poznania a najmä — svedectva tých, ktorí týmto 
bohatstvom disponujú.

Ku všetkým týmto problémom nám má čo povedať práve apoštol Pa-
vol aj so svojím vystúpením v areopágu. Pavol je pre súčasné kresťanstvo 
vzorom novej evanjelizácie. Lineamenta k blížiacej sa Biskupskej synode 
o novej evanjelizácii upozorňujú, že pri novej evanjelizácii „nejde o to, 
znovu urobiť niečo, čo bolo urobené zle, alebo nefungovalo, akoby nová 
aktivita znamenala odsúdenie tej predošlej ako neúspešnej. Nová evan-
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jelizácia nie je duplicitou tej prvej, nie je jej jednoduchým zopakovaním, 
ale má byť odvahou vydať sa na nové cesty v zmenených podmienkach, 
v ktorých má dnes Cirkev prežívať ohlasovanie evanjelia“⁵.

Ide teda o to, aby sme spolu s Pavlom vykročili s odvahou do súčasných 
zmenených podmienok. Ich podstatné črty sú: strata zmyslu pre Boha 
a duchovno, a preto aj zmysel pre úctu k človeku; a dominancia tech-
nickej komunikácie pred osobnou. 

Praktické dôsledky tohto postoja:
– Podobne ako Pavol by kresťania, ktorí pochopili potrebu novej 

evanjelizácie, mali mať hlboký osobný vzťahu ku Kristovi. K tomu 
je potrebné prehlbovanie duchovného života prostredníctvom mo-
dlitby, rozjímania nad Svätým písmom a živým sviatostným živo-
tom. Od toho sa odvíja aj osobný vzťah k človeku, schopnosť pozrieť 
sa druhému do očí, načúvať mu, viesť dialóg.

– Kresťan — nový evanjelizátor by mal dobre poznať súčasnú kul-
túru do hĺbky. Teda mal by poznať mentalitu súčasného post-
moderného človeka, ktorý je jej tvorcom ale aj jej konzumentom. 
Základné psychologické poznanie je pre novú evanjelizáciu nevyh-
nutné. Rovnako aj poznanie jazyka súčasnej kultúry a moderných 
komunikačných prostriedkov — avšak bez toho, aby kresťan bol ich 
otrokom. 

Z dlhoročných skúseností vieme, že Cirkev po ii. vatikánskom koncile 
začala aggiornamento, otvorila sa svetu, a preto využívanie moderných 
technológií je v súčasnosti samozrejmosťou tak vo Vatikáne, ako aj v naj-
menších farnostiach. Avšak — parafrázujúc Svätého Otca — problém nie 
je v prostriedkoch; problém je v podstate — vo svedectve⁶.

Apoštol Pavol v areopágu predstavil zaujímavý model evanjelizácie, 
ktorý pretrváva veky a ktorý si každý veriaci môže aplikovať do svojej ro-
diny, pracovného či iného kolektívu, v ktorom sa pohybuje:

– Priblížil sa svojim pohanským poslucháčom. Pripravoval sa na 
stretnutie s nimi. Prežíval bolesť nad ich modlárstvom, keď v pred-

⁵ ‹http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20110305008›
⁶ Práve krátko pred konaním tohto sympózia Biblia w kulturze świata sa aj v Bra-

tislave konalo zaujímavé podujatie — medzinárodná konferencia „Výzvy novej 
kultúry“, na ktorej predseda Pápežskej rady pre spoločenské komunikačné pro-
striedky Mons. Claudio Maria Celli povedal: „Prvým prostriedkom evanjelizácie 
je svedectvo kresťanského života. Problém nespočíva v používaní technológii, ale 
ako hovorí Svätý Otec, je to problém svedectva.” ‹http://www.tkkbs.sk/view.php?ci-
sloclanku=20120224002›.
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chádzajúcich dňoch spoznával mesto. Obdivoval pamiatky a po-
zorne si ich všímal, takže objavil aj „oltár neznámemu bohu“. Túžil 
Aténčanom pomôcť a priviesť ku Kristovi. Rozprával sa so spolu-
bratmi v aténskej synagóge — iste mu v rozhovoroch osvetľovali aj 
situáciu tunajších ľudí. 

– Pavol využil každú situáciu na rozhovory na námestiach. Zrejme 
vedel ľudí osloviť a zaujať. Poznal ich reč, ich myslenie, ich vlaste-
nectvo a kultúru, na ktorú boli určite mimoriadne hrdí. Dokázal 
sa rozprávať s jednoduchými nábožnými ľuďmi, ale aj debatovať so 
vzdelanými epikurejcami a stoikmi. Podstata jeho rečí však sme-
rovala vždy k svedectvu o Ježišovi Kristovi.

– Po niekoľkých menších debatách sa mu dostala príležitosť hovoriť 
na veľkom fóre — areopágu. Využil ju, nezutekal. Aj tu sa snažil 
priblížiť k poslucháčom pozitívnym spôsobom. Hľadal spoločnú reč 
— a našiel ju v oltári neznámemu bohu. Neodsúdil svojich poslu-
cháčov, ale ich ocenil a pomaly ich previedol k ústrednej myšlienke 
svojho ohlasovania.

– Aj keď výsledok Pavlovho hlásania nebol oslnivý, predsa mnohých 
pritiahol ku Kristovi. Stal sa všetkým pre všetkých, aby pritiahol 
aspoň niektorých...

Bl. Ján Pavol ii. nám veľmi často kládol na srdce novú evanjelizáciu vo 
svojich príhovoroch aj dokumentoch. Zdôrazňoval, že nová má byť nie 
svojím obsahom (ten sa nemení, lebo je ním trvalé Kristovo posolstvo), 
ale „nová svojím zápalom, svojimi metódami, svojimi prejavmi“⁷. 

Na záver svojho príspevku považujem za veľmi vhodné opäť citovať 
bl. Jána Pavla ii.: „Dnes sa vyžaduje od všetkých kresťanov, od miestnych 
cirkví a svetovej Cirkvi tá istá odvaha, ktorá viedla misionárov minulosti, 
a tá istá ochota počúvať hlas Ducha“ (rm 30).

Týmito vlastnosťami hojne disponoval aj apoštol Pavol, a práve vďaka 
vnútornému načúvaniu Ducha Svätého a vďaka veľkej odvahe a horlivosti 
za Krista dokázal oslovovať a priťahovať k pravde aj veľké množstvo ľudí 
svojej doby. 

⁷ Príhovor na 19. zhromaždení celam, Port au Prince, 9. marca 1983.
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Abstrakt
Autor podáva analýzu Pavlovho modelu evanjelizácie počas jeho mi-

sijných ciest — so zvláštnym zreteľom na Pavlovo vystúpenie v aténskom 
areopágu. Porovnáva ho so situáciou v súčasnom kresťanskom svete, ako 
ju refl ektujú aj Lineamenta pred pripravovanou biskupskou synodou o no-
vej evanjelizácii (október 2012). Načrtáva aktuálny model odovzdávania 
biblického posolstva v súčasných areopágoch, v ktorých sa pohybujú kre-
sťania 21. storočia.

Kľúčové slová
apoštol Pavol, areopág, evanjelizácia, biblické posolstvo.

Abstract
Th e author presents an analysis of Paul’s model of evangelization du-

ring his missionary journeys - with particular reference to Paul’s speech 
in the Areopagus of Athens. He compares it with the current situation in 
the Christian world, as it is refl ected also in Lineamenta for the Synod of 
Bishops devoted to the new evangelization (October 2012) that is being 
prepared. Th e author outlines an up-to-date model of the transmission 
of the biblical message in modern areopagus, in which the Christians of 
the 21st century are moving.

Keywords
Saint Paul, areopagus, evangelization, Biblical message.
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Zwierzęta nauczycielami mądrości 
— na przykładzie Księgi Przysłów

Księga Przysłów jest swoistą antologią tekstów prezentujących wachlarz 
wskazań dotyczących mądrości praktycznej, czyli zachowań i działań od-
noszących się do życia codziennego, regulujących stosunki społeczne, 
porządkujących zależności międzyludzkie w imię ładu i sprawiedliwości. 
Zaprezentowana tu mądrość praktyczna jest oparta na doświadczeniu 
wynikającym ze znajomości życia i świata¹. Inaczej mówiąc Księga ta od-
powiada na pytanie — Co jest dobre dla człowieka? A dobrem tym jest 
poszukiwanie mądrości². Mądrość przedstawiona jest tutaj w oszczędnej 
formie aforyzmów, krótkich, zwięzłych zdań, ostrych kontrastów i za-
padających w pamięć scen z życia. Dlatego też nie powinno nas dziwić 
to, że przysłowia nawiązują do zjawisk zaobserwowanych w przyrodzie, 
w tym do wyglądu i zachowania się zwierząt zarówno dzikich, jak i udo-
mowionych.

Zwierzęce symbole piękna i brzydoty
Odwołania do świata fauny nie są czymś nowym dla literatury biblijnej, 
a zwłaszcza dla poezji, a zastosowanie ich w przysłowiach świadczy o li-
terackim kunszcie tych krótkich form wypowiedzi. Przykładem tego jest 

¹ Por. G. von Rad, Teologia Starego Testamentu, (tłum. B. Widła), Warszawa 1986, 
s. 327–328.

² Szerzej na ten temat w: S. Potocki, Księga Przysłów. Wstęp — przekład z oryginału 
— komentarz — ekskursy, Poznań 2008, s. 42–45; W. Popielewski, Od sztuki życia 
do bojaźni Pańskiej. Pojecie mądrości w Księdze Przysłów [w:] W. Chrostowski 
(red.), „Żyjemy dla Pana“ (Rz 14, 8) Studia ofi arowane Siostrze Profesor Ewie J. Je-
zierskiej osu, Warszawa 2006, s. 319–329.
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między innymi zawarty w Księdze Przysłów (5, 19) opis przymiotów żony, 
którą porównuje się do łani — prawdopodobnie samicy daniela³ i kozicy, 
którą w świetle danych z zakresu zoogeografi i trzeba identyfi kować z sa-
micą koziorożca⁴: „Przemiła to łania i wdzięczna kozica, jej piersią upajaj 
się zawsze, w miłości jej stale czuj rozkosz! Po cóż, mój synu, upajać się 
obcą i obejmować piersi nieznanej?”⁵ Nasuwa się tu pytanie — czemu 
służy takie zoomorfi czne porównanie? Odpowiedź brzmi — temu, aby 
pouczyć, iż ten, kto nie zauważa piękna swej żony i niedocenia dostar-
czanych przez nią przyjemności i szuka ich u innej kobiety, jest po prostu 
głupcem. Jak widzimy prawda ta została wyrażona językiem obrazowym 
z wykorzystaniem porównania typowego dla wschodniej poezji miłosnej, 
bo odsyłającym myśl czytelnika do piękna dzikich zwierząt, które po-
strzegano jako ucieleśnienie wdzięku, urody, subtelności i delikatności 
(por. Pnp 2, 9.17; 4, 5; 5, 2, gdzie przymioty oblubieńca oddaje się poprzez 
odwołanie się do młodego jelenia i gazeli, a oblubienicy — do gołębicy 
i koźląt gazeli)⁶.

Innym przykładem klasycznego i niezwykle plastycznego przysłowia 
zawartego w Księdze Przysłów (11, 22) są słowa: „Czym w ryju świni złota 
obrączka, tym piękna kobieta, ale bez rozsądku”. Jak widzimy znamienna 
jest dla niego mocna kontrapozycja literacka polegająca na zestawieniu 
obrazu świni (Sus strofa f. domestica) — dla Izraelitów zwierzęcia ry-
tualnie nieczystego⁷ i pięknej, ale próżnej kobiety. Równocześnie jest to 
swoista zagadka, która pozostawia czytelnika w obowiązku szukania roz-
wiązania. Warto tu dodać, ze złoty kolczyk to ozdoba ucha lub nosa ko-
biety, podkreślająca jej fi zyczne piękno (por. Rdz 24, 47; Iz 3, 21; Ez 16, 12). 
Zatem przysłowie w ostry sposób potępia kobietę, która troszczy się je-

³ Daniel (Dama dama) pochodzi z Azji Mniejszej i już w starożytności został za-
aklimatyzowany w Europie i północnej Afryce — por. W. Serafi ński, E. Wielgus-
-Serafi ńska, Ssaki, Warszawa 1988, s. 82.

⁴ Na terenie Izraela występuje koziorożec nubijski (Capra ibex nubiana syn. Capra 
nubiana) oraz koziorożec synajski (Capra ibex sinaica)– por. P. France, An Encyc-
lopedia of Bible Animals, Tel Aviv 1986, s. 161; W. W. Ferguson, Th e Mammals of 
Izrael, Jerusalem — New York 2002, s.106–107.

⁵ Wszystkie cytaty biblijne podano za: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu 
w przekładzie z języków oryginalnych, opracował zespół biblistów polskich z ini-
cjatywy Benedyktynów Tynieckich, (Biblia Tysiąclecia), Poznań 2000⁵.

⁶ Por. M. V. Fox, Proverbs 1–9. A New Trabslation with Introduction and Commen-
tary. Th e Anchor Bible, v. 18A, New York 2000, s. 202–204.

⁷ Por. A. Wajda, Zwierzęta czyste i nieczyste [w:] T. Jelonek (red.), Biblia w kulturze 
świata. Wokół Biblii, Kraków 2008, s. 136–138.
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dynie o swoje piękno zewnętrzne, ale pozbawiona jest życiowej mądrości 
wyrażającej się przez takt i umiejętność rozeznawania sytuacji⁸.

Wzory pracowitości
Ciekawym nawiązaniem do mądrości natury zaobserwowanym w ota-

czającym świecie jest zestawienie człowieka leniwego i pracowitej mrówki 
(Prz 6, 6–8; 30, 25). Warto zaznaczyć, że Księga Przysłów ukazuje praco-
witość jako owoc mądrości i sprawiedliwości, a jej wynikiem jest dostatek, 
a nawet bogactwo, pozycja społeczna i autorytet u innych. Dotyczy to 
zwłaszcza prac polowych, a związane jest z tym, że w klimacie bliskow-
schodnim praca na roli wymaga wiele trudu i poświęcenia. Zwłaszcza lato 
jest dla rolnika, i to nie tylko izraelskiego, czasem szczególnie wytężonej 
i mozolnej pracy (Prz 6, 8; 10, 5; 30, 25), między innymi dlatego, że wtedy 
mają miejsce żniwa (Prz 6, 8; 10, 5; 20, 4; 25, 13; 26, 1). Również jesień jest 
porą intensywnych prac polowych (Prz 20, 4)⁹.

Warto zastanowić się jednak nad tym, dlaczego w kontekście pracy 
na polu wspomina się właśnie mrówkę, do której po naukę odesłany jest 
głupiec? Zostaje on pouczony, że należy podpatrywać życie mrówek, śle-
dzić ich drogi i zachowanie oraz naśladować działanie ukierunkowane na 
przyszłość: „Do mrówki udaj się leniwcze, patrz na jej drogi — bądź mą-
dry: nie znajdziesz u niej zwierzchnika ni stróża żadnego, ni pana, w lecie 
gromadzi swą żywność i zbiera swój pokarm w żniwa” (Prz 6, 6–8). Owad 
ten jest więc pokazany jako wzór pracowitości i zmysłu organizacji pracy. 
Porównanie to mocno dowartościowuje te niemal niezauważalne stwo-
rzenia, bo pokazuje je jako symbole prostoty i pokory. Warto dodać, że 
nadal jest to fragment niezwykle pouczający, który do dziś nic nie stracił 
ze swej aktualności. Pracowita mrówka, która instynktownie podejmu-
je działania zapewniające jej wystarczającą ilość pożywienia w trudnym 
okresie zimowym, jest przykładem postępowania mądrego, które leni-
wego człowieka powinno skłonić do przemyślenia swego postępowania 
i zmotywować do podjęcia działania. Wzmiankę o tych owadach znajdu-
jemy także w przysłowiu liczbowym (Prz 30, 25), gdzie również ukazuje się 
je jako istoty bardzo mądre, które gromadzą zapasy na zimę w dogodnych 
⁸ Por. L. A. Schökel, J. V. Lindez, i Proverbi, Borla 1988, s. 327–329.
⁹ Por. S. Jankowski, Pracowitość i lenistwo w Księdze Przysłów [w:] W. Chrostowski 

(red.), „Żyjemy dla Pana“ (Rz 14, 8) Studia ofi arowane Siostrze Profesor Ewie J. Je-
zierskiej osu, Warszawa 2006, s. 190–192.
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warunkach lata. Z entomologicznego punktu widzenia należy stwierdzić, 
że gatunek mrówek, o którym mowa w niniejszych cytatach to najpraw-
dopodobniej Messor semirufus. Jest to podgatunek tzw. mrówek żniwiarek 
występujący na terenie Izraela i Syrii¹⁰. Charakteryzuje je wyspecjalizo-
wany tryb życia, bo odżywiają się nasionami roślin, głównie zbóż i in-
nych traw. Owady te zakładają podziemne kolonie, które zwykle lokują na 
otwartym polu. O ich obecności nie świadczą kopczyki charakterystyczne 
dla znanych nam gatunków mrówek, ale otwory w ziemi prowadzące do 
systemu podziemnych korytarzy i komór. Kolonie te mogą osiągać duże 
rozmiary, a o kunszcie architektonicznym tych owadów świadczą zwłasz-
cza komory do przechowywania nasion (spichlerze), które są tak zapro-
jektowane, aby zawsze pozostawały suche. Mrówki te są polimorfi czne 
tzn. dzielą się na kasty (robotnice, żołnierzy i królowe). Najbardziej liczną 
jest kasta robotnic, zaś najokazalszą kasta żołnierzy, dorównująca wielko-
ścią samej królowej. Żołnierze ci pełnią funkcję „młynarzy”, bowiem za 
pomocą mocnych szczęk rozcierają nasiona na mąkę. Mrówki żniwiarki 
nigdy nie zjadają ziaren jako takich, lecz w postaci roztartej, zmiażdżonej, 
rozmiękczonej, czyli w postaci półpłynnej papki. Co więcej, badania myr-
mekologów dowiodły, że wbrew obiegowej opinii, mrówki występujące 
w krajach o mniej lub bardziej ostrej zimie nie gromadzą zapasów, tylko 
w czasie tego niekorzystnego okresu zapadają w stan odrętwienia, z które-
go budzą się na wiosnę. Wtedy opuszczają mrowiska i szukają pożywienia. 
Natomiast mrówki w krajach, gdzie zimy są łagodne (tak jak w Izraelu) 
nie zapadają w odrętwienie i dlatego „myślą” o przyszłości, i gromadzą 
zapasy. Pracę tą wykonują robotnice. Przy wejściu do mrowiska odbywa 
się selekcja przynoszonych przez nie nasion, które następnie według klas 
składowane są w spichlerzach¹¹.

Pozabiblijnym i ciągle żywym potwierdzeniem postrzegania mrów-
ki jako symbolu pracowitości może być przykład zaczerpnięty z polskiej 
literatury, a mianowicie bajka I. Krasickiego pt. Wół i mrówki: „Wół się 
śmiał widząc mrówki w małej pracy skrzętne, wtem usłyszał od jednej te 
słowa pamiętne: Z umysłu pracujących szacunek roboty! Ty pracujesz, bo 
musisz; my, mrówki — z ochoty”¹².

¹⁰ Por. D. Darom, Y. Eshbol, Animals of the Bible. “From the Lion to the Snail”, Hetrzlia 
[1999], s. 39.

¹¹ Por. M. Maeterlinck, Życie mrówek, (tłum. A i M. Czartkowscy), Warszawa 1958, 
s. 108–110.

¹² I. Krasicki, Bajki i przypowieści, Sanok 1856, s. 23.
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Należy dodać, że w Septuagincie (lxx) — greckim przekładzie Stare-
go Testamentu 8 wers w 6 rozdziale Księgi Przysłów jest rozbudowany 
o porównanie do pracowitości i zaradności innego pożytecznego owada, 
a mianowicie pszczoły (najprawdopodobniej gatunku pszczoła miodna 
— Apis mellifera). Czytamy tam: „Udaj się do pszczoły i zobacz, jaka jest 
pracowita, z jakim zapałem wykonuje swoją pracę, której owoce królowie 
i ludzie prości zażywają dla zdrowia i która jest pożądana i szanowana 
przez wszystkich. Chociaż ma wątłe ciało, odnosi korzyści z powodu po-
szanowania mądrości” (Prz 6, 8a-c¹³).

Warto się zastanowić, dlaczego w  przekładzie Septuaginty zostaje 
przywołana pszczoła? Zapewne dlatego, że owady te od zawsze fascy-
nowały człowieka. Ceniono je za produkowany przez nie miód¹⁴ i wosk 
oraz podziwiano sposób funkcjonowania rodziny pszczelej składającej się 
z robotnic, samców — czyli trutni oraz matki pszczelej zwanej królową. 
Najwięcej, bo aż 99 pszczelej społeczności stanowią robotnice, które 
niekwestionowanie mogą uchodzić za wzór pracowitości, bo zajmują się 
karmieniem królowej i larw, budową i czyszczeniem plastrów, zbieraniem 
pyłku i nektaru kwiatowego, wyrobem miodu, a także ochroną ula. Z tego 
powodu przywoływanie w Biblii pszczoły robotnicy symbolizuje szereg 
chwalebnych cech ludzkiego charakteru — takich jak pracowitość, mą-
drość, skromność, zgoda i współpraca¹⁵. W kontekście miejsca powstania 
Septuaginty (diaspora aleksandryjska w Egipcie) oraz przytoczonej wyżej 
wzmianki o pszczole, jaką znajdujemy w Księdze Przysłów warto dodać, 
że właśnie w starożytnym Egipcie opracowano pierwsze metody hodow-
li tych owadów na szerszą skalę. Wykorzystywano do tego ule w postaci 

¹³ Por. lxx — Prz 6:8: ètoima,zetai qe,rouj th.n trofh.n pollh,n te evn tw/| avmh,tw| poiei/
tai th.n para,qesin Î1Ð h' poreu,qhti pro.j th.n me,lissan kai. ma,qe w`j evrga,tij evsti.n 
th,n te evrgasi,an w`j semnh.n poiei/tai Î2Ð h-j tou.j po,nouj basilei/j kai. ivdiw/tai 
pro.j u`gi,eian prosfe,rontai poqeinh. de, evstin pa/sin kai. evpi,doxoj Î3Ð kai,per ou=sa 
th/| r`w,mh| avsqenh,j th.n sofi,an timh,sasa proh,cqh.

¹⁴ Por. Syr 11, 3: Mała jest pszczoła wśród latających stworzeń, lecz owoc jej ma pierw-
szeństwo pośród słodyczy. Miód wykorzystywano, bowiem do słodzenia, wypie-
ku ciasteczek uchodzących za przysmak w życiu codziennym oraz składanych 
w ofi erze bogom. Podobnie jak wosk i propolis, stosowano go również jako lek np. 
w leczeniu chorób oczu. Wosku z kolei używano głównie do mumifi kacji i wyrobu 
fi gurek kultowych — por. A. Lasota-Moskalewska, Zwierzęta udomowione w dzie-
jach ludzkości, Warszawa 2005, s. 277.

¹⁵ Por. J. Gnerowicz, Pszczoła w Starym i Nowym Testamencie [w:] „Pszczelarz Polski” 
8 (1999), s. 18–20.
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rur (150 cm dł. 20 cm śred.) wykonane z gliny i mułu nilowego, które 
układano w stosy¹⁶. Hodowlę tych pożytecznych owadów prowadzono 
na rozległych łąkach Delty Nilu od 3 tys. lat przed Chr. Przypuszcza się 
nawet, że ule z pszczołami przewożono łodziami po Nilu i wystawiano 
w miejscach, gdzie akurat odbywało się kwitnienie. Zwiększano w ten 
sposób wydajność pszczół, gdyż w suchym afrykańskim klimacie rośliny 
kwitną bardzo krótko. Co więcej, owady te uchodziły w Egipcie za święte. 
Uważano, że powstały z łez słonecznego boga Re i spadły na ziemię¹⁷. Na 
podstawie analizy sposobu hodowli tych owadów wnioskuje się, iż tra-
dycje pszczelarstwa od Egiptu przejęli Izraelici. Również w starożytnej 
Grecji gospodarka pasieczna stała na wysokim poziomie¹⁸.

Księga Przysłów, jak widzimy na podstawie dotychczas przedstawio-
nych przykładów, nie pochwala lenistwa. W innych miejscach daje temu 
wyraz w bardzo specyfi czny sposób — poprzez ironię i sarkazm, starając 
się równocześnie wniknąć w świat myśli człowieka leniwego po to, aby 
zrozumieć jego niemądre postępowanie. Przykładem tego są włożone 
w usta leniwca wypowiedzi: „Leniwy mówi: «Lew jest na drodze: zginę 
na środku ulicy»” (Prz 22, 13) oraz „Leniwy mówi: «Lwica na drodze, lew 
jest na miejscach otwartych»” (Prz 26, 13). Taka racjonalizacja, poprzez 
zacytowanie myśli, służy właśnie podkreśleniu ironii i należy, jak podaje 
L. Alonso Schökel, do rzadziej stosowanych zabiegów literackich w Bi-
blii¹⁹.

Czemu jeszcze taki zabieg służy? Z pewnością uwypukleniu, a wręcz 
przejaskrawieniu rzekomego zagrożenia, którym leniwy człowiek uspra-
wiedliwia swoją bezczynność. Z drugiej strony leniwy z góry zakłada 
przeszkody nie do przebycia, i tym samym wskazuje powody, dlaczego 
nie podejmuje żadnego działania. W ten sposób zacytowane fragmen-
ty służą groteskowemu pokazaniu (karykaturze) leniwca. Co więcej bez-
czynność leniwego nie przynosi żadnego rezultatu — co wyrażają słowa: 
„Lenistwo nie złowi zwierzyny, ludzka pilność cennym — cennym bo-
gactwem” (Prz 12, 27)²⁰.

¹⁶ A. Lasota-Moskalewska, Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości…, dz. cyt., 
s. 276.

¹⁷ H. Owusu, Symbole Egiptu, (tłum. M. Dziedzic), Katowice 2002, s.. 251.
¹⁸ A. Lasota-Moskalewska, Zwierzęta udomowione w dziejach ludzkości…, dz. cyt., 

s. 277–278.
¹⁹ Por. L. Alonso Schökel, J. Vilchez Lindez, i Proverbi…, dz. cyt., s. 496.
²⁰ Por. S. Potocki, Księga Przysłów. Wstęp — przekład z oryginału — komentarz — 

ekskursy…, dz. cyt., s. 174, 202.
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Rola zwierząt drapieżnych w przestrogach
Ciekawą wymowę ma także następująca przestroga: „Raczej spotkać 

niedźwiedzicę, co straciła małe, niżeli głupiego z jego głupotą” (Prz 17, 12). 
Ma ona charakter paralelizmu, nawiązującego swoją treścią do rozjuszo-
nej niedźwiedzicy z cytatu z Księgi Ozeasza 13, 8: „Rzucę się na nich jak 
niedźwiedzica, kiedy straci młode, rozerwę powłokę ich serca; ciała ich 
pożrą psy, a dziki zwierz rozerwie na strzępy”. Przytoczona przestroga 
przed głupcem tchnie ironią, a równocześnie grozą. Niedźwiedzica²¹, któ-
rej zabrano młode jest szczególnie niebezpieczna, kieruje się instynktem 
macierzyńskim, i dlatego atakuje każdego, kto pzez nieostrożność za bli-
sko się do niej zbliży. W ocenie przysłowia jednak bardziej niebezpieczny 
jest głupiec, kiedy działa w sposób bezrozumny i agresywny, dlatego na-
leży go unikać, bo może być groźniejszy niż dzikie zwierzę. Przysłowie to 
więc kwalifi kuje — lokuje głupca na poziomie zwierzęcym²².

Innym przysłowiem, o którym warto wspomnieć nie tylko ze względu 
na odwoływanie się w nim do konkretnego gatunku zwierzęcia — psa 
(Canis lapus f. familiaris)²³, ale także przez jego przywołanie w Nowym 
Testamencie (por. 2 P 2, 22) są słowa: „Jak pies do wymiotów powraca, 
tak głupi powtarza szaleństwa” (Prz 26, 11). Jest to mocna metafora, prak-
tycznie uwłaczająca godności człowieka, mająca na celu podkreślić niedo-
rzeczność działań niepoprawnego głupca, który ciągle popełnia te same 
błędy. Pies pojawia się także w pouczeniu dotyczącym niewdawania się 
w kłótnie i spory: „Chwyta za uszy psa, który biegnie — kto w cudze spo-
ry się miesza” (Prz 26, 17). Człowieka, który na siłę próbuje powstrzymać 

²¹ Biblijne wzmianki o niedźwiedziu dotyczą najprawdopodobniej syryjskiego niedź-
wiedzia brunatnego (Ursus arctos syriacus), który jest południowym podgatun-
kiem euroazjatyckiego niedźwiedzia brunatnego. Zasięgiem swego obecnego 
występowania obejmuje on teren Azji Mniejszej, Kaukazu, Iranu, Iraku, Syrii i Li-
banu. W czasach biblijnych niedźwiedzia tego można było spotkać w Galilei oraz 
na wzgórzach Judei. Obecnie w Izraelu można go oglądać tylko w zoo, bo około 
stu lat temu został on tu całkowicie wytępiony. Ostatniego dzikiego syryjskiego 
niedźwiedzia brunatnego na tym terenie zabito w pobliżu Majdal Shams na Górze 
Hermon — W. W. Ferguson, Th e Mammals of Israel…, dz. cyt. s. 78.

²² Por. S. Potocki, Księga Przysłów. Wstęp — przekład z oryginału — komentarz — 
ekskursy…, dz. cyt., s. 148; L. Alonso Schökel, J. Vilchez Lindez, i Proverbi…, dz. 
cyt., s. 428.

²³ Pies jest najprawdopodobniej najstarszym zwierzęciem domowym. Jego udomo-
wienie miało miejsce co najmniej 10 tys. lat temu w południowo-wschodniej Azji 
— por. A. Rajski, Zoologia. Część systematyczna, t. 2, Warszawa 1988, s. 530–532.
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psa naraża się na pogryzienie. Podobnie jest, gdy ktoś wmiesza się w spór 
przypadkowo napotkanych ludzi. Zostaje on wciągnięty w kłótnię i za-
biera głos w sprawie, która go nie dotyczy, a to niejednokrotnie wiąże się 
z przykrymi konsekwencjami zarówno na poziomie werbalnym (obelgi, 
wyzwiska) jak i fi zycznym (rękoczyny, pobicie). Dlatego wiedząc, że każda 
kłótnia rodzi gniew i nienawiść, powinno się jej za wszelką cenę unikać²⁴.

Mądrościowa klasyfi kacja świata fauny
Bardzo ciekawe są także przysłowia liczbowe jedno z nich odnosi się do 
stworzeń małych, ale mądrych (Prz 30, 24–28) i świadczy o znajomości 
życia zwierząt, która niewątpliwie jest wynikiem wnikliwej obserwacji 
ich zachowań w ich naturalnym środowisku. Przysłowie wymienia cztery 
istoty małe, uposażone przez naturę swoistą mądrością, a są to mrówki, 
góralki, szarańcza i jaszczurka: „Są na ziemi cztery istoty małe, lecz naj-
rozumniejsze z mądrych: lud mrówczy, chociaż bez siły, a w lecie nazbie-
ra żywności; góraliki, lud wprawdzie niemocny, ale w skale mieszkania 
zakłada; szarańcza, która choć nie ma króla, cała wyrusza w porządku; 
jaszczurka, co nie da się schwycić rękami, a mieszka w pałacach królew-
skich” (Prz 30, 24–28). Czego się może od nich nauczyć człowiek? Od mró-
wek, które w porównaniu do innych zwierząt nie prezentują się okazale 
może nauczyć się przezorności i zapobiegliwości oraz umiejętności życia 
w grupie — społeczności, gdzie szanowanie zasad i współdziałanie gwa-
rantuje sukces, jakim jest zgromadzenie zapasów i przetrwanie zimy²⁵. 
Góralki (Procavia capensis syriacus) to rząd najmniejszych, roślinożer-
nych ssaków kopytnych. Są to również zwierzęta żyjące grupach i należy 
je podziwiać za umiejętność bytowania w trudnych warunkach skalistych 
wadi Syrii i Izraela²⁶. Następnie wymieniona jest szarańcza należąca do 
owadów wędrownych, które w poszukiwaniu żywności wielkimi groma-
dami przelatywały nad terenami Bliskiego Wschodu niszcząc doszczętnie 
roślinność (por. Jl 1, 2–7; Am 7, 1–2). Ich mądrość przejawia się w zorga-
nizowanym locie, któremu nie przewodzi żaden zwierzchnik. Warto tu 
dodać, że szarańcza pustynna (Schistocerca gregaria) to duży (7–8 cm), 
²⁴ Por. S. Potocki, Księga Przysłów. Wstęp — przekład z oryginału — komentarz — 

ekskursy…, dz. cyt., s. 202–203.
²⁵ Por. M. Maeterlinck, Życie mrówek, (tłum. A. i M. Czrtkowscy), Warszawa 1958, 

s. 108–110.
²⁶ Por. W. W. Ferguson, Th e Mammals of Izrael…, dz. cyt., s. 95–96.
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skaczący i sprawnie fruwający owad, który może prowadzić niezauwa-
żalne, samotne życie lub stać się prawdziwa plagą, kiedy chmarami liczą-
cymi miliardy osobników migruje na znaczne odległości (nawet ponad 
1 000 km) po drodze pustosząc pola uprawne i zostawiając po sobie gołą 
ziemię. Występuje ona od Sahary, przez Półwysep Arabski aż po Indie. 
Impulsem do zmiany trybu życia z samotnego na stadny jest zwiększenie 
opadów, obfi tość pożywienia i liczba dorosłych, uskrzydlonych osobników 
na hektarze powierzchni przekraczająca 500 sztuk. Do zmiany fi zjologii 
i morfologii tych owadów trzeba 2 lub 3 pokolenia, które rozwijają się 
w ciągu 2–3 miesięcy. Szarańcza pustynna może się tak namnożyć, że 
osobniki w locie mogą tworzyć ogromne chmury. Szarańcza zdolna jest 
do lotu tylko wtedy, gdy temperatura jej ciała wynosi 22–40oC. Podniesie 
temperatury spowodowane wysiłkiem mięśniowym zmusza ją do wy-
konywania częstych lotów szybujących w celu ochłodzenia się. Chmury 
szarańczy przemieszczają się w zależności od prędkości i kierunku wiatru. 
Posuwają się naprzód jak walec. Owady z czoła siadają na ziemi, a ponow-
nie zaczynają lot dopiero wtedy, kiedy dogonią je owady z końca roju²⁷.

Ostatnim z wymienionych zwierząt jest jaszczurka, która choć nie-
pozorna może mieszkać nawet w królewskich pałacach. Dyskutowaną 
jaszczurką w przypadku niniejszego cytatu może być dość powszechnie 
występujący w całym basenie Morza Śródziemnego gekkon turecki (He-
midactylus turcius), który jest gatunkiem synantropijnym spotykanym 
głównie na ścianach domów i innych budynków²⁸.

Inne przysłowie liczbowe wymienia stworzenia o dostojnym kroku: 
„Trzy rzeczy krok mają wspaniały, a cztery chód mają wyniosły: lew naj-
dzielniejszy wśród zwierząt, przed niczym się nie cofa; kogut, co dumnie 
chodzi wśród kur; koń bojowy lub kozioł, i król, z którym jest lud jego” 
(Prz 30, 29–31). Jak widzimy jest to również przysłowie odnoszące się do 
mądrości natury, któro gromadzi, porządkuje i opisuje niektóre zjawiska 
zachodzące w otaczającym świecie²⁹.

W dotychczas przytoczonych cytatach stosunkowo często jest mowa 
o konieczności rozumnego spojrzenia na pewne zjawiska, o wyciagnięciu 
z nich wniosków i obraniu odpowiedniej strategii postępowania w celu 

²⁷ Por. C. Nicolle (red.), Encyklopedia dzikich zwierząt. Stepy i  pustynie, (tłum. 
M. i I. Szmurło), Warszawa 1992, s. 105–124.

²⁸ Por. D. Darom, Y. Eshbol, Animals of the Bible. “From the Lion to the Snail”…, dz. 
cyt., s.. 28.

²⁹ Por. S. Potocki, Księga Przysłów. Wstęp — przekład z oryginału — komentarz — 
ekskursy…, dz. cyt., s. 228–229.
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osiągnięcia życiowego powodzenia. Wydawałoby się, że wystarczą do tego 
same chęci i wysiłek człowieka. Korektę takiego rozumowania daje Księga 
Przysłów podkreślając, że nie kto inny, ale sam Bóg prowadzi człowieka, 
o czym m. in. świadczą słowa: „Na dzień bitwy osiodła się konia, ale zwy-
cięstwo zależy od Pana” (Prz 21, 31). W starożytności koń³⁰ uchodził za 
zwierzę wojenne. Co więcej zwierzęta te specjalnie tresowano, tak by gry-
zły i kopały nieprzyjaciela w czasie walki. Natomiast prace gospodarskie 
i transportowe wykonywano za pomocą wołów i osłów. Osioł w Biblii to 
symbol pokory i wytrwałej służby, co znalazło wyraz w proroctwie Zacha-
riasza (Za 9, 9): „Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. 
Pokorny — jedzie na oślątku, źrebięciu oślicy”³¹.

Wezwanie do troski o zwierzęta
Księga Przysłów zawiera także pouczenia dotyczące dbałości o dobro 
zwierząt. Odnoszą się do tego słowa: „Prawy uznaje potrzeby swych by-
dląt, a serce nieprawych okrutne” (Prz 12, 10). Wynika z niego, że stan 
zwierząt domowych zależy od kondycji moralnej ich właściciela. Rolnik 
zna potrzeby swojego bydła (por. Wj 23, 9), czyli nie tylko czerpie dla 
siebie korzyści z hodowli różnych zwierząt, ale dba o nie — odpowiednio 
je żywi i roztacza nad nim troskliwą opiekę. Mówi o tym także cytat: 
„Troszcz się o potrzeby zwierząt, zwracaj uwagę na trzodę; nie trwa na 
wieki bogactwo, ani na pokolenia — korona” (Prz 27, 23–24). W zamian 
za to zwierzęta dostarczają mu pożywienia i ubioru (por. Prz 27, 25–27: 
„Wyrosła trawa, pojawia się potraw, zbierze się górskie siano: owce na 
suknie dla ciebie, a kozły, by za pole zapłacić; dość mleka koziego, byś 
siebie utrzymał, utrzymał swój dom i wyżywił swoje służące)”, a także 

³⁰ Koń domowy (Equus przewalskii f. caballus) udomowiony ok. 5 tys. lat temu 
w zachodniej Azji wywodzi się od dwóch podstawowych typów — orientalnego 
i zachodniego. Pierwszemu odpowiadają gorącokrwiste rasy o smukłej budowie 
cała (np. koń arabski), a drugiemu duże, ciężkie i silne konie zimnokrwiste. Na 
przestrzeni wieków konie wykorzystywano jako źródło pożywienia, jako zwierzęta 
juczne, do walk podczas wojen, a także do wyścigów i jazdy dla przyjemności — 
por. A. Rajski, Zoologia. Część systematyczna…, dz. cyt., s.. 561–563.

³¹ Por. J. I. Packer, M. C. Tenney, Słownik tła Biblii, (red nauk. wyd. pol. W. Chrostow-
ski), Warszawa 2007, s. 174–174.
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wspomagają go w pracy na roli. Przysłowie to surowo osądza gospodarza 
przewrotnego, mówiąc o jego okrucieństwie wobec zwierząt³².

Podsumowanie
W Księdze Przysłów przywoływane są z nazwy zwierzęta rodzime dla 
terenów biblijnych. Ponieważ jest tu mowa o rzeczywistych cechach i spo-
sobie życia wybranych gatunków oraz prezentowane są one we właści-
wych dla nich środowiskach stanowi to swoisty dowód na to, że autorzy 
ksiąg biblijnych, mimo że nie byli przyrodnikami, posiadali dar wnikliwej 
obserwacji przyrody. Co więcej, spostrzeżenia te można wręcz określić 
jako naukowe, które przedstawiono we właściwym dla mądrości wschod-
niej kluczu prezentowania treści. Ujawnia się tu zwłaszcza upodobanie 
do specyfi cznej klasyfi kacji zoologicznej, która chcąc uwypuklić pew-
ne prawdy zwraca uwagę na wybranych przedstawicieli świata przyrody 
ożywionej. Za pomocą tych przykładów Księga Przysłów pokazuje, że 
człowiek, jeśli tylko zechce i rozumnie spojrzy na świat przyrody, może 
zdobyć mądrość, a tym samym odkryć swoją drogę do szczęścia.

Abstract

Animals teachers of wisdom — on example of the Book of Proverbs

In the Book of Proverbs one fi nds diff erent types of animals that are typi-
cal of the biblical world. As the evidence of the fact that biblical authors 
write about real features and the way of life of individual species, one can 
state that they had a gift of observation, despite the fact that they were not 
naturalists. What is more, these observations may be defi ned as scien-
tifi c inquiry typical of oriental wisdom. Example of this is a zoological 
classifi cation which emphasizes some facts and at the same time draws 

³² Szerzej na ten temat w: W. Chrostowski, Dobroć wobec zwierząt w świetle Biblii 
[w:] W. Chrostowski (red.), „Pieśniami dla mnie Twoje przykazania”. Księga pa-
miątkowa dla Księdza Profesora Janusza Frankowskiego w 50. rocznicę święceń 
kapłańskich i 75. rocznicę urodzin, Warszawa 2003, s. 95–115; J. Salij, Dobroć wobec 
zwierząt [w:] Gwiazdy, ludzie i zwierzęta. O godności człowieka i godności materii, 
Poznań 2009, s. 177–185
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attention to individual representatives of fl ora and fauna. Th e Book of 
Proverbs shows that man may gain practical wisdom when following the 
laws of nature, which in consequence leads to happiness.
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ks. Bogdan Zbroja
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Odniesienia biblijne Wiedzy Krzyża św. Teresy 
Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)

Temat artykułu koncentruje się na jednym dziele św. Teresy, którym jest 
Wiedza Krzyża — (oryg. Kreuzwisenschaft). Patronka Europy stosuje sze-
reg bezpośrednich odwołań do Biblii, dzięki czemu możemy lepiej poznać 
jej sposoby rozumienia i stosowania tekstu natchnionego, oraz przybliżyć 
najczęściej cytowane fragmenty Pisma Świętego. By jednak lepiej wniknąć 
w jej teologię, trzeba, choć w skrócie, zaznajomić się z jej biografi ą oraz 
fi lozofi cznym pojmowaniem rzeczywistości.

1. Podstawowe dane biografi czne
Autorzy, badający postać Edyty Stein, zwracają uwagę na ważne wyznacz-
niki jej osobowości oraz środki i metody stosowane przez nią w dojściu do 
mistyki krzyża. Są nimi przede wszystkim¹: jej bycie kobietą, pochodze-
nie z narodu wybranego, przyjęcie wiary oraz męczeństwo w Auschwitz.

a. Pochodzenie żydowskie

Edyta Stein urodziła się we Wrocławiu 12 października 1891 roku jako 
najmłodsze z jedenaściorga dzieci żydowskiej rodziny. Rzecz interesu-
jąca, że dzień jej urodzin był „Dniem Przebłagania” (Jom Kippur)². Jej 
¹ Por. R. Pindel, Biblijne korzenie duchowości św. Edyty Stein, [w:] W. Gogola (red.), 

„Światłość w ciemności”: V Karmelitański Tydzień Duchowości ze Św. Teresą Be-
nedyktą od Krzyża (Edytą Stein), 6–9 maj 2002, Kraków 2003, s. 44.

² Święto to posiada bardzo starożytny ryt, gdyż wypędzenie kozła spośród spo-
łeczności — obrazujące odrzucenie grzechów — znali już Babilończycy czy He-
tyci. Obchodzone było ono raz w roku w dziesiątym dniu siódmego miesiąca 
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ojciec zmarł, gdy Edyta nie miała jeszcze dwóch lat, i cały obowiązek 
wychowania dzieci oraz ich formacji religijnej spoczął na matce. Nieste-
ty w tym czasie swego młodego życia utraciła wiarę w Boga i całkowicie 
zaprzestała pogłębiania życia duchowego i modlitwy. W 1911 roku zdała 
maturę i rozpoczęła studia na uniwersytecie wrocławskim, gdzie stała się 
wojującą zwolenniczką praw kobiet. W roku 1913 wyjechała do Getyngi, 
aby kontynuować swoją pasję studiów fi lozofi cznych u znanego specjali-
sty i ‘ojca fenomenologii’ — Edmunda Husserla. Ciekawym jest fakt, że 
fenomenologia doprowadziła wielu uczniów Husserla do wiary chrześci-
jańskiej. Tutaj także Edyta Stein spotkała równie ważnego fi lozofa Maxa 
Schelera. Dzięki niemu zwróciła swą uwagę na katolicyzm. Po wybuchu 
pierwszej wojny światowej pracowała jako sanitariuszka w austriackim 
lazarecie polowym, gdzie posługiwała na sali operacyjnej przy chorych 
na tyfus, i widziała często śmierć młodych ludzi. Po rozwiązaniu lazare-
tu, w 1916 roku, podążyła za Husserlem jako jego asystentka do Fryburga 
w Badenii, gdzie w 1917 roku obroniła pracę doktorską, mając 26 lat. Ob-
serwacja życia katolików, oraz spotykanie się z wierzącymi w Chrystusa, 
zaszczepiło w niej zainteresowanie Ewangelią Jezusa i Jego systemem pa-
trzenia na sprawy Boże i ludzkie. Ewangelik: Adolf Reinach, a zwłaszcza 
jego żona, która pokazała Edycie, jak można znaleźć sens życia po śmierci 
najbliższej osoby (męża), wpłynęły na jej odkrycie misterium krzyża, któ-
ry daje siłę człowiekowi podążającemu za Mistrzem z Nazaretu. Edyta 
Stein powraca do Wrocławia, gdzie pisze fi lozofi czne artykuły na temat 
psychologii i nauk humanistycznych. Czyta jednak także i Nowy Testa-
ment oraz dzieła S. Kierkegaarda i książeczkę z rekolekcjami św. Ignacego 
z Loyoli. Przełomowym, jak się zdaje momentem w jej życiu, była lektura 
autobiografi i św. Teresy z Avila³.

b. Przyjęcie chrześcijaństwa

Dnia 1 stycznia 1922 przyjęła chrzest święty i zaczęła wchodzić w oso-
biste relacje z Jezusem. Od tego momentu zawsze jest świadoma swej 

(Kpł 23, 27–31; Lb 29, 7–11). Dokładny jednak opis tej uroczystości znajduje się 
w Kpł 16, jednakże tekst nie jest jednorodny. Jedna z idei zawiera ryt ofi ary z byka, 
druga natomiast dwa kozły: dla jhwh oraz tak zwany „kozioł wypędzenia”, który 
niejako ‘wynosił’ wszelkie grzechy i winy Izraela poza jego społeczność — por. 
L. Stachowiak (red.), Wstęp do Starego Testamentu, Poznań 1990, s. 167–168.

³ Por. ‹http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_19981011_
edith_stein_pl.html›, [16.02.2011].
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przynależności do Chrystusa, i to nie tylko duchowej, ale także, co waż-
ne, więzów krwi, jako córka narodu Izraela. W dniu święta Matki Bożej 
Gromnicznej (2 lutego 1922), związanym nierozłącznie z myślą Starego 
Testamentu, biskup diecezji Speyer udziela jej w swojej prywatnej kapli-
cy sakramentu bierzmowania. Dochodzi wówczas do ważnego odkrycia 
prawdy ewangelicznej, według której im ktoś głębiej wierzy w Boga, tym 
bardziej musi przezwyciężyć samego siebie, i pójść w świat innych ludzi, 
aby nieść im życie boskie. Ważną wskazówkę daje jej O. Erich Przywara 
sj, nakłaniając ją do własnych prac fi lozofi cznych. Pojmuje wówczas, że 
istnieje możliwość uprawiania nauki jako służby Panu Bogu⁴. Filozof czy 
teolog, służący odkrywaniu tajemnic świata i człowieka, zawsze przyczy-
niają się do zbliżenia się do prawdy czyli Jezusa.

14 października 1933 roku wstąpiła do klasztoru karmelitanek w Kolo-
nii, przyjmując imię Teresy Benedykty od Krzyża⁵. Jednakże ze względu 
na pochodzenie żydowskie wyjechała do Karmelu w Echt, w Holandii, 
gdzie redaguje w dość szybkim tempie swoje słynne dzieło: Wiedza Krzy-
ża. Oddanie się kontemplacji we wspólnocie karmelitańskiej, połączone 
z bogactwem własnych przemyśleń i osobowości, zaowocowało wspania-
łym jej dziełem mistyki naukowej⁶.

c. Męczeństwo w obozie koncentracyjnym

2 sierpnia 1942 Gestapo wtargnęło do ich klasztoru w Echt. Edyta Stein 
razem z innymi siostrami modliła się wówczas, jak podają świadkowie, 
w wewnętrznej kaplicy. W ciągu kilku minut musi się zgłosić, razem ze 
swoją siostrą Różą, która także zmieniła wyznanie i żyła w zakonie kar-
melitanek. Razem z wieloma innymi Żydami, którzy przyjęli chrześci-
jaństwo, obydwie z siostrą przewiezione zostają do obozu przejściowego 
w Amersfort, a później do Westerbork. Była to wyraźna zemsta nazistów 
w odpowiedzi na pismo protestacyjne holenderskich biskupów katolic-
kich, które wystosowali przeciwko pogromom Żydów. 

Rankiem 7 sierpnia rozpoczął się transport prawie tysiąca Żydów do 
Auschwitz. Jak się dziś przyjmuje 9 sierpnia siostra Teresa Benedykta od 
Krzyża została zagazowana w Auschwitz razem ze swoją siostrą Różą 
⁴ Por. Tamże.
⁵ Por. Św. Teresa Benedykta od Krzyża (E. Stein), Wiedza Krzyża. Studium o św. 

Janie od Krzyża, U. Dobhan (oprac.), I. J. Adamska (przekł.), Kraków 2005, s. 12n.
⁶ Por. S. Śledziewski, Życie duchowe naukowców, [w:] W. Gałązka (red.), Duchowość 

chrześcijanina, Warszawa 2009, s. 198.
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i wieloma innymi synami i córkami jej narodu⁷. Jej wiedza krzyża staje się 
wówczas pełnowymiarowym doświadczeniem jako ucznia Jezusa, który 
wziął na siebie krzyż i poszedł za Mistrzem z Nazaretu (por. Mk 8, 34 
i par.).

2. Bogactwo fi lozofi cznej myśli 
świętej Teresy Benedykty od Krzyża
Jeśli idzie o poznanie bliższe osobowości Edyty Stein, trzeba zwrócić 
uwagę na jej dorobek literacki, w którym zobrazowane jest jej bogactwo 
myślenia. Tu wypada spojrzeć najpierw na początkową drogę fenomeno-
logicznego odkrywania głębi jej rozumu, następnie ubogacenie chrześci-
jańską doktryną, aby dotrzeć do personalizmu, który stanowi szczytowe 
stadium myśli naszej Świętej.

a. Początki

Spuścizna naukowo-literacka Edyty Stein posiada ogromny zasięg zarów-
no pod względem poruszanych zagadnień jak i charakteru opracowań. 
Warto tu wspomnieć, że seria Edith Steins Werke składa się 17 tomów⁸. 
Jeśli zaś chodzi o akcenty rozwoju naukowego, to wymienić trzeba trzy 
tak zwane okresy twórczości św. Teresy Benedykty. Najpierw wypada tu 
przywołać tak zwany okres fenomenologiczny, w którym jej dzieła posia-
dają ów rys fi lozofi czny. Oddziaływał wówczas na Świętą promotor jej roz-
prawy doktorskiej — profesor Edmund Husserl — twórca fenomenologii. 
W drugim okresie, zwanym umownie metafi zycznym (chrześcijańskim), 
poznaje ona spuściznę fi lozofi i, która rozwija się w chrześcijaństwie. Świat 
ten był całkowicie nieznany przed przyjęciem przez nią chrztu św. Trzeba 
tu uświadomić sobie, że wówczas najbardziej oddziaływał na nią św. To-
masz z Akwinu, klasyk metafi zyki i scholastyki. Trzeci okres — szczytowy 
— określany jest jako teologiczny (mistyczny). Tutaj św. Teresa pochyla 

⁷ Por. ‹http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/08–09.php3›, [16.02.2011].
⁸ Por. F. Gruszka, Osoba ludzka i  jej rozwój — według Edyty Stein, [w:] Świecki 

Zakon Karmelitów Bosych, Uderz w Kamień a wytryśnie Mądrość, czyli Rzecz 
o Edycie Stein. Materiały z cyklu wykładów towarzyszących wystawie o Edycie Stein 
w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu w okresie od października do grudnia 2002 
r., Kraków 2002, s. 86.
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się nade wszystko nad wymiarem duchowym i nadprzyrodzonym w czło-
wieku. Edyta koncentruje się na możliwości zjednoczenia duszy z Bogiem 
oraz na możliwości poznania Boga w mistyce. Znów mamy tutaj kogoś, 
kto na Nią wywiera wpływ inspirujący, a jest nim wielki reformator Kar-
melu — św. Jan od Krzyża⁹. Mimo tych trzech niejako etapów, w centrum 
jej fi lozofi i zawsze pozostaje człowiek — osoba ludzka¹⁰.

Gdy chodzi o działalność pisarską Świętej, trzeba wspomnieć jej pierw-
sze dzieło wydane drukiem, które nosi tytuł: Zum Problem der Einfüh-
lung, gdzie mówi ona o postawie „wczucia”¹¹. Analizuje tutaj problem 
możliwości poznania wnętrza drugiego człowieka, jego przeżyć i aktów 
psychicznych. Odbywa się to na zasadzie aktu wczucia, który umożliwia 
wniknięcie w doznania drugiej osoby. Na bazie fi lozofi i fenomenologicz-
nej, Teresa Benedykta, rozumie osobę ludzką w sposób złożony. Najpierw 
idzie jej o ludzkie „ja”, które jest podmiotem wszystkich dokonywanych 
aktów. Specjalista od fi lozofi i św. Edyty Stein — prof. Franciszek Grusz-
ka — zanotował w tym kontekście ważne stwierdzenie: „To wewnętrz-
ne (czyste — jak nazywają je fenomenologowie) Ja żyje i jest uchwytne 
w przeżyciach będących aktami świadomości, która — chociaż jest czymś 
swoistym, niesprowadzalnym do rzeczywistości fi zycznej — w człowieku 
związana jest z jego sferą cielesną”¹². Cielesność człowieka jest jednak inna 
niż fi zyczność przedmiotu materialnego. Człowiek bowiem żyje również 
w swej cielesności i przez nią, przeżywa samego siebie oraz to, co go ota-
cza. Tutaj dotyka św. Teresa obszaru duszy ludzkiej, stanowiącej podłoże 
dla całokształtu życia psychicznego. Jest tu również zagadnienie motywa-
cji, która nie tylko jest prawem wyborów aktu woli, ale ogólnie wszystkich 
przeżyć intencjonalnych. „Motywacja oznacza wynikanie jednego aktu 
z racji, z powodu drugiego”¹³ i dlatego owe racje posiadają tak zwany sens. 

⁹ „Wiemy, że w późniejszych latach Jan żył z Pismem Świętym i w Piśmie Świętym. 
Należało ono do nielicznych ksiąg, które Jan zawsze miał w swej celi. Trudno so-
bie wyobrazić, że w jego własnych pismach mogłoby zabraknąć cytatów z Pisma 
Świętego” — Por. Św. Teresa Benedykta od Krzyża (E. Stein), Wiedza Krzyża…, dz. 
cyt., s. 53.

¹⁰ Por. F. Gruszka, Osoba ludzka i jej rozwój — według Edyty Stein, dz. cyt., s. 87.
¹¹ Por. A. Grzegorczyk, Filozofi a duchowa Edyty Stein, [w:] Świecki Zakon Karme-

litów Bosych, Uderz w Kamień a wytryśnie Mądrość, czyli Rzecz o Edycie Stein. 
Materiały z cyklu wykładów towarzyszących wystawie o Edycie Stein w Muzeum 
Górnośląskim w Bytomiu w okresie od października do grudnia 2002 r., Kraków 
2002, s. 99.

¹² F. Gruszka, Osoba ludzka i jej rozwój — według Edyty Stein, dz. cyt., s. 88.
¹³ Tamże, s. 89.
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Sens zaś stanowi logiczny układ wynikowy (przyczynowo — skutkowy) 
następowania po sobie dobrowolnych aktów osobowych. Ów sens — po-
rządek — możliwy jest do odczytania w fenomenologicznej obserwacji 
człowieka, który dokonuje przemyślanych aktów swoich decyzji¹⁴. Tego 
zamierzonego w swej świadomości i  logicznie poukładanego sposobu 
działania, nie można odnaleźć w żadnym innym stworzeniu ziemskim 
z wyjątkiem właśnie człowieka.

Fenomenologicznie ujmując życie ludzkie, św. Teresa opisuje ważny 
element życia ludzkiego, który odnosi się do wartości, a który to wpływa 
na sferę osobowości w jej emocjonalnym wymiarze. Uczucia człowieka 
bowiem dotykają nie tylko fi zycznych przedmiotów, ale również inaczej 
istniejących wartości. Poznawanie i przeżywanie wartości dokonuje się 
przecież nie tylko w intelekcie, ale w całej osobie z jej złożonością. Tutaj 
dotykamy ważnego rozumienia kolejnej prawdy, o której mówi św. Edyta 
Stein, a mianowicie, że pomiędzy strukturą osoby, a przeżywanymi war-
tościami istnieje wyraźny związek. Podobnie, jak wyżej, można odkryć 
motywację z obrazu działania i wyborów dokonywanych przez człowieka. 
Widać tutaj świat jego wartości, które ważne są dla danej osoby, i które ją 
interesują i odpowiednio przyczyniają się do jej szczęścia lub też cierpie-
nia: „Osobę, jej duchowe wnętrze można poznać więc przez uchwycenie 
skali i porządku przeżywanych przez nią wartości”¹⁵.

Człowiek jest, w rozumieniu fi lozofa — Edyty Stein — złożonością oso-
bowości. Dlatego jednocześnie akty ludzkie mają wymiar cielesny, psy-
chiczny i duchowy we wszystkich występujących tutaj ograniczeniach ale 
także i możliwościach. Święta w tym czasie swojej twórczości fenome-
nologicznej mówi również o próbie tak zwanego „izolowania się ducho-
wego indywiduum”, ale według niej nie istnieje możliwość całkowitego 
zamknięcia się na sferę ducha, gdyż byt osoby w jego podstawie źródło-
wej jawi się jako otwarty na wpływanie duchowego życia z duchowego 
świata¹⁶.

Jednakże autor niniejszego artykułu nie zgadza się z  tą koncepcją 
otwartości bytu, choćby ze względu na teksty biblijne — Pnp 5, 2 („Oto 
miły mój puka! Otwórz mi, siostro moja, przyjaciółko moja, gołąbko moja, 
ty moja nieskalana, bo pełna rosy ma głowa i kędziory me — kropli nocy”) 
oraz Ap 3, 20 („Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos 

¹⁴ Zakładamy tutaj świadomość aktu ludzkiego. Nie mówimy o tak zwanym działaniu 
„bezmyślnym”.

¹⁵ F. Gruszka, Osoba ludzka i jej rozwój — według Edyty Stein, dz. cyt., s. 89.
¹⁶ Por. Tamże, s. 91.



Odniesienia biblijne Wiedzy Krzyża św. Teresy Benedykty od Krzyża… 

133

i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną”). 
Także sama św. Teresa Wielka w  swojej Twierdzy wewnętrznej pisze: 
„Wracając zatem do tej pięknej, rozkosznej twierdzy naszej, przypatrzmy 
się, jak i którędy do niej wejść możemy. Może tu wyda się komu, że mówię 
od rzeczy, bo jeśli tą twierdzą jest sama dusza, tedy rzecz jasna, że nie ma 
potrzeby troszczyć się o sposób dostania się do niej, skoro już w niej jest, 
i jest nią sama; byłaby to taka sama niedorzeczność, jak gdybyśmy kogo 
zapraszali do pokoju, w którym on już się znajduje. Ale trzeba wam wie-
dzieć, że wielka jest różnica przebywać a przebywać. Wiele jest dusz, które 
przebywają w zewnętrznym tylko ogrodzeniu, tam gdzie stoi straż strze-
gąca twierdzy i ani im w myśli wejść do wnętrza i zobaczyć, co też tam jest 
w tym wspaniałym pałacu i jakie w nim są mieszkania. Czytałyście pewno 
nieraz w księgach duchowych tę radę, że potrzeba duszy wejść w siebie; 
otóż tu właśnie o to chodzi” (Mieszkanie pierwsze, r. i, nr 5)¹⁷. Człowiek, 
jawiący się jako byt otwarty, czyli nie posiadający „warstw” (w twierdzy 
wewnętrznej jest siedem coraz bardziej wewnętrznych ‘pomieszczeń’ du-
szy) byłby całkowicie nie zabezpieczony przed złem, co wydaje się nie do 
pogodzenia z Bożą mądrością i Jego miłością do człowieka. Skoro zatem 
sam Bóg niejako „musi zapukać” do duszy (por. wyżej: Pnp 5, 2 i Ap 3, 20), 
to musi zrobić to również każdy inny byt osobowy! Dzięki tej zasadzie, 
ustanowionej przez Pana, nikt nie ma prawa „na siłę” przejąć władzy nad 
duszą — zwyciężyć ją bez jej świadomego i dobrowolnego aktu chcenia.

b. Myśl fi lozofi czna po przyjęciu chrztu świętego

Edyta Stein przyjęła chrzest święty dnia 1 stycznia 1922 w wieku 31 lat. To 
wydarzenie zapoczątkowało przemianę w sposobie jej myślenia, rozumo-
wania i uprawiania fi lozofi i. Od tego momentu dochodzi do głosu prawda, 
która jest przekazywana za pośrednictwem wiary. Od fenomenologiczne-
go patrzenia na świat i człowieka, teraz zaczyna przyglądać się nie tylko 
temu, co widoczne, ale i samemu sposobowi odniesienia do czegoś poza 
bytem oraz samemu poznawaniu wszystkiego za pomocą wiary. Według 
jej aktualnego rozumowania, „wiara daje dostęp do prawd, których na in-
nej drodze nie można osiągnąć”¹⁸. Filozofi a chrześcijańska posiada zatem 
zarówno wiedzę zdobytą na poziomie racjonalnym, ale również otwarta 
¹⁷ Św. Teresa z Avila, Twierdza Wewnętrzna, Mieszkanie pierwsze, rozdział i, nr 5, 

cytat na podstawie: ‹http://www.karmel.pl/klasyka/twierdza/baza.php?id=01›, 
[16.02.2011].

¹⁸ F. Gruszka, Osoba ludzka i jej rozwój — według Edyty Stein, dz. cyt., s. 92.
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jest na prawdę, którą przynosi Objawienie. Dzięki temu światło rozumu, 
wzbogacone wiarą umożliwia pełniejsze poznanie zarówno osoby ludzkiej 
oraz zrozumienia jej celowości i prawidłowego kierunku rozwoju.

Tutaj największym dziełem pisarskim Edyty jest książka: Byt skończony 
a Byt wieczny (Endliches und ewiges Sein), który stanowi rozwinięcie na-
pisanego wcześniej utworu: Akt i możność (Akt und Potenz)¹⁹. Problema-
tyka skupiająca uwagę na bycie skończonym mówi zasadniczo o ludzkiej 
egzystencji, która rozwija się wokół: „ja jestem”. To człowiecze istnienie 
zanurzone jest w czasie, jest przemijające — przygodne. To przeżycie wła-
snego ograniczenia otwiera myśl człowieka na istnienie bytu, który nie 
jest ograniczony prawami czasu i przemijalności, który jest wieczny i nie-
zmienny. Inna płaszczyzna analizy Edyty mówi o tworach istniejących 
w świecie poznawanych idei, na przykład ‘matematycznych’ oraz odno-
szących się do świata ‘czystych jakości’. Te „twory” istnieją pozaczasowo 
i pozaprzestrzennie, nie mają początku ani końca (oczywiście w ramach 
aktualnego eonu). Również te byty posiadają swoje ‘ukorzenienie’ w Bogu, 
który jest pra-genezą każdego bytu realnego. Spojrzenie z tej perspektywy 
bytu wiecznego — Boga, na byt przygodny, którym jest człowiek, sprawia, 
że Edyta wnioskuje, iż absolut musi być osobą, ponieważ tylko od bytu 
posiadającego osobowość może pochodzić czyn dobrowolny, którym jest 
stworzenie oraz tylko ktoś może wzbudzić do istnienia rozumne stwo-
rzenia obdarzone wolnością wybierania. Znając Boga Trójjedynego, Edyta 
patrzy na człowieka i jego życie osobowe w ujęciu trynitarnym. Widzi tu 
jedność naszego życia duchowego, na które składają się zasadnicze trzy 
elementy: pamięć, rozum oraz wola²⁰.

Edyta mówi wyraźnie o otwartości bytu ludzkiego, zorientowanego 
na Boga. Zaznacza jednak, że człowiek ma możliwość przyjęcia samego 
Boga. Jednakże, zdaniem autora niniejszego artykułu, nie dokonuje się 
automatycznie, niejako na siłę, ale wymaga z Jego strony dobrowolnej de-
cyzji otwarcia się na Jego przyjście (por. Łk 1, 38 — zwiastowanie Maryi).

c. Dojrzałe spojrzenie Edyty Stein na personalizm chrześcijański

Droga rozwoju człowieka oraz możliwość pełnego wejścia w sferę życia 
Bożego poruszana jest w dziele: Ontyczna struktura osoby i jej problema-
tyka teoriopoznawcza. Profesor Franciszek Gruszka, w cytowanym opra-

¹⁹ Por. Tamże, s. 92.
²⁰ Por. Tamże, s. 93.



Odniesienia biblijne Wiedzy Krzyża św. Teresy Benedykty od Krzyża… 

135

cowaniu działalności pisarskiej św. Teresy napisał: „Według Edyty Stein 
życie człowieka polega na kształtowaniu siebie przez konfrontację z tym, 
co przenika do wewnątrz naszej duszy. Jeśli życie to ogranicza się tylko 
do przyjmowania wrażeń, które przychodzą do człowieka z zewnątrz, 
i odpowiedzi, które są tylko reakcją na te wrażenia, wówczas życie ludzkie 
jest jedynie życiem naturalno-naiwnym, a nasze Ja uczestniczy w naszych 
przeżyciach w sposób pasywny i bezwolny”²¹. W trzecim stadium swojej 
twórczości Edyta dochodzi wreszcie do zrozumienia świadomego wybo-
ru przez człowieka drogi poznawania oraz ukierunkowania własnego Ja 
w stronę Bożego królestwa. Tutaj już wyraźnie mówi, że byt ludzki może 
się otworzyć na świat królestwa wartości, które jest królestwem Bożego 
dobra i łaski, ale ma również potencję „zamknięcia się” na tę możliwość 
drogi prawdy, i świadomego wyboru ducha zła, antywartości i pełnego 
samouwielbienia królowania własnego ego. Dotykamy tu niezmiernie 
ważnej myśli Świętej, która możliwa jest do odczytania tylko w świetle 
Objawienia Chrześcijańskiego. Jezus — Boży Syn — wyzwala człowieka 
„ku wolności” (por. Ga 5, 1), według której każda osoba ludzka ma moż-
liwość otwierania oraz zamykania się na wszelkie wartości poznawane 
zarówno w sposób naturalny — rozumowy, jak i w wierze (Objawienie).

Świadomy wybór królestwa łaski daje możliwość kształtowania wła-
snego bytu w oparciu o przesłanki objawienia. Wówczas człowiek może 
stanąć niejako ponad własnym naturalnym poznaniem i okazywać mi-
łość, przebaczenie czy też zachować pokój nawet wtedy, gdy brak jest ja-
kichkolwiek motywów i racji. Może jednak iść drogą przeciwną, działając 
szkodliwie zarówno wobec własnego bytu jak i innych. I  jedną i drugą 
drogę człowiek może wybrać dobrowolnie, i może również w każdym mo-
mencie aktualnego życia zmienić biegun swojej drogi, ponieważ posiada 
wolność daną przez Boga — istnieje zatem możliwość nawrócenia się, ale 
także i apostazji.

Edyta mówi jeszcze, że poprzez ascezę, modlitwę oraz działanie sakra-
mentów świętych życie duchowe człowieka wznoszone jest na coraz wyż-
szy (głębszy) poziom wiary. Ta idea obecna jest już w jej dziele Twierdza 
duchowa, która nawiązuje do przytoczonego powyżej utworu św. Teresy 
Wielkiej — Twierdza wewnętrzna²². Edyta Stein mówi już tutaj o rozwoju 
życia nadprzyrodzonego w ludzkiej duszy, które polega na uzyskiwaniu 
coraz pełniejszej tożsamości, bycia bardziej sobą, a więc coraz większej 

²¹ Tamże, s. 94.
²² Por. A. Grzegorczyk, Filozofi a duchowa Edyty Stein, dz. cyt., s. 105.
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osobowej dojrzałości²³. Rozwój osoby polega zatem na nieustannym prze-
kraczaniu samej siebie. Tylko bowiem w ten sposób człowiek może zdobyć 
pełną wolność, uniezależniając się od tego, co czyni z niego bierny przed-
miot gry bodźców i wrażeń, wywołujących w nim stan wewnętrznego 
chaosu. Jedynie wejście człowieka w sferę Łaski udziela mu możliwości 
uniknięcia wewnętrznej pustki, która zagraża osobie, ograniczającej się 
jedynie do poznawania rozumowego (bez wiary), które wiedzie do ego-
centryzmu i samotności. 

To otwarcie się na łaskę udzieliło Świętej tej mocy, dzięki której odpo-
wiedziała w sposób heroiczny na dar objawienia się Boga w Jezusie. Wów-
czas podjęła najbardziej właściwą decyzję w sposób całkowicie dobro-
wolny, przechodząc przez śmierć męczeńską do królestwa Jezusa, gdzie 
w Bogu — bycie absolutnym — ogniskuje się życie wszystkich zbawio-
nych. Widać tu już najwyższe stadium jej duchowości, w którym człowiek 
nie żyje już dla samego siebie ani nie jest zapatrzony we własne ego, lecz 
żyje Chrystusem i dla Niego²⁴.

Widząc, po przedstawieniu zaledwie niewielkiego spektrum bogac-
twa myśli świętej Teresy Benedykty od Krzyża, że materiał do badań nad 
miejscem Biblii w jej działalności jest olbrzymi, wybierzemy bodajże naj-
słynniejsze jej dzieło literackie, jakim jest Wiedza Krzyża²⁵ i przyjrzymy 
się „zużytkowaniu” przez Nią natchnionych tekstów.

2. Odwołania do Pisma Świętego w „Wiedzy Krzyża”
Nasze spojrzenie na wykorzystanie tekstów natchnionych w tym dziele 
św. Teresy Benedykty od Krzyża rozpoczniemy od przytoczenia ogól-
nych danych dotyczących ilości cytatów z Biblii, aby następnie zaznajo-
mić się z podstawowymi tematami teologicznymi, które tutaj znajdują 
swoje echo. 

²³ Por. F. Gruszka, Osoba ludzka i jej rozwój — według Edyty Stein, dz. cyt., s. 95.
²⁴ Por. H. Langkammer, Biblijne podstawy duchowości chrześcijańskiej, Wrocław 

1987, s. 28.
²⁵ Por. J. Aumann, Zarys historii duchowości, tłum. J. Machniak, Kielce 1993, s. 230.
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a. Podstawowe dane cytowań Biblii

Baza odniesień biblijnych w Wiedzy Krzyża jest imponująca, gdyż na 
książkę, liczącą w polskim wydaniu, 416 stron, zapisała aż 140 odwołań 
biblijnych. Plan tego dzieła obejmuje trzy rozdziały: 1. Orędzie Krzyża; 
2. Doktryna Krzyża i 3. [bez tytułu]. Jeśli chodzi o częstotliwość występo-
wania, to najwięcej — 102 cytaty są zawarte w rozdziale drugim (Doktry-
na Krzyża). Rozdział pierwszy (Orędzie Krzyża) ma 27 odnośników, zaś 
trzeci tylko 11²⁶. Należy zaznaczyć, że zostaną wzięte pod uwagę wszyst-
kie biblijne odniesienia wymienione w polskim wydaniu, również i te, któ-
re stanowią odwołanie Edyty do księgi czy też postaci z Pisma Świętego.

Rozdział pierwszy Wiedzy Krzyża ma 27 odwołań biblijnych z czego 
tylko jedno do Starego Testamentu: 1 Sm 17, gdzie jest mowa o zwycię-
skim boju Dawida z Goliatem²⁷. Spośród pozostałych autorka cytuje św. 
Mateusza — 9 razy: Mt 7, 14; 10, 38.39; 11, 30; 16, 24; 20, 19; 26, 2.36–44; 
27, 41–55; Łukasza — 5 razy: 9, 23 (2 razy) 9, 24; 14, 27; 17, 33, Marka — 
2 razy: Mk 8, 34 (2 razy).35 oraz Jana — 1 raz: J 12, 25. Pozostałe odniesienia 
zaczerpnięte są z listów św. Pawła. List do Galatów — 4 razy: Ga 2, 19–20; 
5, 24; 6, 14.17, 1 Kor — 2 razy: 1, 17–18.22–25 oraz po jednym razie: List do 
Rzymian: Rz 6, 3n, Drugi List do Koryntian: 2 Kor 12, 9 i List do Filipian: 
Flp 2, 7–8.

Rozdział drugi badanego dzieła ma 102 cytaty biblijne. Najczęściej od-
wołuje się autorka do Ewangelii św. Mateusza — 17 razy: Mt 5, 8; 6, 6.7–
8.10.33; 7, 14 (2 razy), 7, 23; 8, 20; 11, 30; 13, 31; 17, 5; 19, 20; 20, 22; 25, 1n.21; 
27, 46. Dziewięciokrotnie cytuje Ewangelię św. Jana: J 1, 4.5.16; 4, 14.23–
24.34; 7, 38; 14, 23;19, 30, Pierwszy List do Koryntian: 1 Kor 2, 9. (2 razy), 
2, 10 (2 razy), 2, 15; 12, 9.10 (2 razy); 13, 1–2 oraz księgę Psalmów: Ps 19, 3; 
30, 25; 42, 8; 63, 3; 80, 11; 90, 9; 103, 5; 116, 15; 144, 18. Apokalipsa zosta-
ła zacytowana osiem razy: Ap 2, 7.10.17 (2 razy), 2, 26; 3, 5.12.21; 14, 2. 
Sześciokrotnie Pierwsza Księga Królewska, którą nazywa według starej 
nomenklatury trzecią: 1 Krl 3, 5–15; 8, 12; 19, 8.11.12 (2 razy). Cztery razy 
pojawiają się cytaty z Ewangelii św. Łukasza: Łk 1, 35; 14, 33; 16, 8; 23, 46 
oraz proroctwa Izajasza: Iz 7, 3; 9, 6; 31, 9; 64, 3–4. Po trzy cytaty zapi-

²⁶ Należy zaznaczyć, że rozdziały nie są równe objętościowo. W wydaniu polskim, 
które jest bazą źródłową dla prowadzonych tutaj analiz: Św. Teresa Benedykta od 
Krzyża (E. Stein), Wiedza Krzyża…, dz. cyt., odpowiednio rozdziały obejmują: 
1. Orędzie Krzyża — stron: 29 (~8 całości); 2. Doktryna Krzyża — stron: 282 
(~77 całości) i 3. (bez tytułu) — stron: 54 (~15 całości).

²⁷ Por. Św. Teresa Benedykta od Krzyża (E. Stein), Wiedza Krzyża…, dz. cyt., s. 62.
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sała z Drugiego Listu do Koryntian: 2 Kor 4, 17; 12, 2.4, Listu do Filipin: 
Flp 1, 23; 4, 7 (2 razy), Listu do Kolosan: Kol 2, 3 (2 razy); 3, 14 oraz Księgi 
Powtórzonego Prawa: Pwt 4, 24; 6, 5; 32, 15. Dwukrotnie odwołuje się do: 
Listu do Efezjan: Ef 4, 24; 5, 23nn, Listu do Hebrajczyków: Hbr 1, 3; 10, 7a, 
Księgi Rodzaju: Rdz 2, 24; 3, 5, Pieśni nad Pieśniami: Pnp 2, 10.16, oraz 
Księgi Mądrości: Mdr 7, 24; 8, 1. Jednokrotnie zaś stosuje: Ewangelię św. 
Marka: Mk 8, 34–35, List do Rzymian: Rz 8, 24, List do Galatów: Ga 2, 20, 
List Jakuba: Jk 1, 17, Pierwszy List Piotra: 1 P 1, 12, Księgę Liczb: Lb 22, 20, 
Księgę Estery: Est 5, 1n, Drugą Księgę Machabejską: 2 Mch 1, 19–22, Księgę 
Lamentacji: Lm 3, 17 oraz Barucha: Ba 3, 22.

Ostatnia część Wiedzy Krzyża nie posiada tytułu, ale zawiera łącznie 
11 odniesień do Pisma Świętego. Rzecz interesująca, że najczęściej przy-
wołana jest Księga Psalmów — 4 razy: Ps 31, 6; 119, 5; 122, 1; 130, 1. Kolejny 
jest ewangelista Łukasz — 2 odniesienia: Łk 1, 47 i 2, 49. Po jednym ra-
zie: Ewangelia św. Mateusza — Mt 23, 37, Ewangelia św. Jana — J 10, 1nn; 
1 Kor 9, 22, 2 Kor 12, 12 oraz Księga Rut — Rt 3, 4.

Do Nowego Testamentu Edyta Stein ma łącznie 97 odniesień, zaś do 
Starego Testamentu zaledwie 43. Co może wydawać się nieco dziwne, 
zważywszy na jej żydowskie pochodzenie. Najbardziej licznymi odnie-
sieniami są Ewangelia św. Mateusza — 27 cytatów oraz Księga Psalmów 
— 13. 

b. Zasadnicze tematy teologiczne odniesień biblijnych
Najbardziej charakterystycznym tematem teologicznym obrazowanym 
przez teksty Pisma Świętego jest krzyż Jezusa oraz jego znaczenie w życiu 
ucznia Pańskiego. Autorka już od samego początku cytuje słowa Chry-
stusa mówiące o konieczności zaparcia się samego siebie, aby podążać za 
Nim: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 
weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16, 24 i par.)²⁸. I dodaje 
myśl Pana, że „Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie 
godzien” (Mt 10, 38). Konieczne jest zatem chrześcijańskie ‘przewarto-
ściowanie’ ludzkiego życia ze względu na królestwo Boże. Doczesne życie 
musi być traktowane jako mniej wartościowe od życia wiecznego „Ten, 
kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świe-
cie, zachowa je na życie wieczne” (J 12, 25). To życie Ewangelią wymaga 
od ucznia wysiłku i poświęcenia: „Jakże ciasna jest brama i wąska droga, 
która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!” (Mt 7, 14). 
Nie obejdzie się również bez ukrzyżowania siebie na wzór św. Pawła, który 
²⁸ Por. Tamże, s. 54.



Odniesienia biblijne Wiedzy Krzyża św. Teresy Benedykty od Krzyża… 

139

pisze do Galatów: „przecież ja na ciele swoim noszę blizny, znamię przy-
należności do Jezusa” (Ga 6, 17). Cała działalność świętego Pawła, której 
odniesienia znajdujemy w pierwszej części dzieła św. Teresy Benedykty 
od Krzyża skupia się na głoszeniu Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego 
(1 Kor 1, 17–25) oraz chlubie, którą jest dla Pawła krzyż (Ga 6, 14)²⁹.

Święta Edyta Stein mówi także o misterium cierpienia Jezusa w ogro-
dzie Getsemani (Mt 26, 36–44) i na Golgocie (Mt 27, 41–55). Tutaj męka 
Chrystusa połączona jest z Jego żarliwą modlitwą i świadomością obec-
ności Ojca, do którego wypowiada modlitewne słowa z krzyża: „Eli, Eli, 
lema sabachthani?” (Ps 22, 2)³⁰.

Zasoby biblijne Starego Testamentu ogniskują się na ukazaniu potęgi 
i tajemniczości Boga. Księga Wyjścia ukazuje Mojżesza, który poznaje 
Boga niejako w obłoku (Wj 19, 9.16; 24, 15n). Wyraża to prawdę, że nic 
z tego, co jest stworzone nie może stanowić odpowiedniego środka do 
poznania i zjednoczenia z Bogiem. Konieczność ukrzyżowania swoich 
władz zarówno rozumowych jak i wolitywnych jest niezbędna, aby na-
stąpiła komunia mistyczna. Do takiego zjednoczenia konieczna jest wia-
ra wzbogacona przez miłość (1 Kor 13), gdyż „Bóg jest duchem: potrzeba 
więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie” (J 4, 24)³¹. 

Ostatnim, jak się wydaje, stadium drogi do zjednoczenia z Bogiem jest 
ból tęsknoty za Nim. Święta przybliża to cytując lamentacje: „Pozbawi-
łeś mą duszę spokoju, zapomniałem o szczęściu” (Lm 3, 17). Działanie 
jednak Boga jest pełne subtelnej delikatności, co wyraża Jego spotkanie 
z prorokiem Eliaszem: „Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgo-
cąca skały szła przed Panem; ale Pan nie był w wichurze. A po wichurze 
— trzęsienie ziemi: Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi 
powstał ogień: Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu — szmer łagodnego 
powiewu” (1 Krl 19, 11n)³² oraz myśl zawarta w Liście do Filipian: „pokój 
Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli 
w Chrystusie Jezusie” (Flp 4, 7).

Nie można nie zauważyć także siedmiu odniesień do księgi Apokalip-
sy, które zgrupowane są w jednym miejscu Wiedzy Krzyża, a wszystkie 
one dotyczą obrazu „zwycięzcy” w Kościele — Ap 2, 7.10.17 (2 razy) 2, 26; 
3, 5.12.21 — który odnosi triumf nad wszelkimi formami zła zarówno 

²⁹ Por. Tamże, s. 61.
³⁰ Por. Tamże, s. 64.
³¹ Por. Tamże, s. 164.
³² Por. Tamże, s. 274.
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‘z zewnątrz’ jak i ‘od środka’³³. Stanowią one zasadnicze podsumowanie 
drugiego rozdziału badanej księgi.

Największą przypowieścią w trzeciej części dzieła jest obraz Jezusa — 
Dobrego Pasterza, o którym pisze św. Jan w swojej Ewangelii (J 10). To 
z pewnością powinno być odniesione nade wszystko do postaci św. Jana 
od Krzyża, który okazywał się zawsze doskonałym przewodnikiem dla 
dusz, jakie prowadził do nasycenia najdoskonalszym pokarmem, którym 
jest zjednoczenie z Bogiem. Według nauki Jana od Krzyża, człowiek, który 
pragnie jedynie i we wszystkim Boga, odnosi pożytek z każdego wyda-
rzenia³⁴. Dzieło swoje kończy Edyta łacińskimi cytatami, które mówią 
o „odchodzeniu” — „umieraniu” Jana od Krzyża (in manus Tuas, Domine, 
commendo spiritum meum — Ps 31, 6)³⁵. Człowiek, którego szczęściem 
jest Bóg-Odkupiciel, posiada przekonanie, że pożyteczne jest cierpienie, 
podejmowane dla Jezusa³⁶.

Wnioski
Po przebyciu ciekawej i trudnej drogi analizy odniesień do Pisma Świętego 
w Wiedzy Krzyża świętej Teresy Benedykty wypada teraz zebrać w ca-
łość osiągnięte wyniki. Po pierwsze Autorka często używa odniesień do 
Biblii w celu rozjaśnienia i potwierdzenia swoich przemyśleń. Ważnym 
stwierdzeniem powinno być to, że nie jest to jedynie „podpieranie się” 
tekstem natchnionym, ale „dogłębne czerpanie” z bogactwa myśli Bożej. 
Po przejściu od niewiary do katolicyzmu, Teresa Benedykta chłonie mą-

³³ Por. S. Urbański, Mistyczny charakter krzyża, [w:] S. Urbański, W. Gałązka (red.), 
Duchowość krzyża, Warszawa 2009, s. 250.

³⁴ Por. Św. Teresa Benedykta od Krzyża (E. Stein), Wiedza Krzyża…, dz. cyt., s. 371.
³⁵ Por. J. Machniak, Odkrywanie Boga w ciemności, [w:] W. Gogola (red.), „Światłość 

w ciemności”…, dz. cyt., s. 199.
³⁶ „Trudy i cierpienia, znoszone z miłości do Boga, są jak drogocenne perły: im są 

większe, tym są cenniejsze, i rodzą w tym, który je otrzymuje, większą miłość 
dla Dawcy; podobnie cierpienia powodowane przez jakieś stworzenie, jeśli się je 
przyjmuje dla Boga, tym są cenniejsze, im są większe, i rodzą większą miłość do 
Boga. Za znoszenie ziemskich cierpień dla Boga, które tylko chwilę trwa, obdarza 
nas Boży Majestat w niebie nieskończonymi i wiecznymi dobrami: samym sobą, 
swoją pięknością i chwałą” — Por. Św. Teresa Benedykta od Krzyża (E. Stein), 
Wiedza Krzyża…, dz. cyt., s. 374.



Odniesienia biblijne Wiedzy Krzyża św. Teresy Benedykty od Krzyża… 

141

drość Bożą z niezmąconego źródła Pisma Świętego, starając się dotrzeć 
do jego „Genezjarchy” (por. Mdr 13, 3) — „Bytu wiecznego”.

Teresa Benedykta od Krzyża słucha poruszeń Ducha Świętego, pro-
wadzącego ją po drogach poznania fenomenologicznego aż do mistyki, 
sięgając zarówno do tekstów Starego, jak i Nowego Testamentu. Centrum 
jej optyki patrzenia na Biblię jest z pewnością krzyż Jezusa, który stanowi 
dla niej ważne misterium połączenia świata poznania doczesnego z bytem 
absolutnym. Mając nadzieję zmartwychwstania, opartą na Jezusie, mówi 
o zwycięstwie (Apokalipsa), które dokonuje się zasadniczo przez walkę 
o prawdę i miłość aż do dania świadectwa do końca — do śmierci (jak 
wielki mistyk Karmelu — św. Jan od Krzyża).

Niezwykle ważne stwierdzenie wypowiedział Jan Paweł ii w dniu jej 
kanonizacji w Rzymie, dnia 11. października 1998 roku: „Teresa Benedykta 
od Krzyża mówi nam wszystkim: Nie uznawajcie za prawdę niczego, co 
jest wyzute z miłości. I nie uznawajcie za miłość niczego, co jest wyzute 
z prawdy! Jedno bez drugiego staje się niszczycielskim kłamstwem”³⁷. Te 
słowa papieża zdają się doskonale charakteryzować postać św. Teresy, 
która w poszukiwaniu prawdy, odkryła ją w miłości Jezusowego krzyża. 
Dzięki wielkiemu karmelicie św. Janowi od Krzyża, stała się jego najdo-
skonalszą uczennicą, która zrealizowała jego drogę ogołocenia zmysłów 
i ducha przy pomocy narzędzia, jakim jest krzyż.

Przytoczmy jeszcze myśl znanego karmelity — o. Włodzimierza Toch-
mańskiego, który stwierdza, że należy „ukazywać piękno swojego powoła-
nia z radością i pasją, jak Edyta, ponieważ dzisiaj jest wielu ludzi ‘zunifi ko-
wanych’, poddających się globalizacji w myśleniu, przeżywających kryzys 
tożsamości”³⁸. Finałem zaś uczyńmy stwierdzenie samej św. Teresy, która 
mówi o władzy nad sobą i możliwości dobrowolnego wybierania: „kto nie 
posiada siebie całkowicie, ten nie decyduje w sposób prawdziwie wolny, 
lecz ulega determinacji”³⁹.

³⁷ ‹http://www.karmel.pl/hagiografi a/stein/baza.php?id=30›, [16.02.2011].
³⁸ W. Tochmański, Eklezjalna aktualność życia i  posłannictwa Edyty Stein, [w:] 

Świecki Zakon Karmelitów Bosych, Uderz w Kamień a wytryśnie Mądrość, czyli 
Rzecz o Edycie Stein. Materiały z cyklu wykładów towarzyszących wystawie o Edy-
cie Stein w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu w okresie od października do grud-
nia 2002 r., Kraków 2002, s. 130.

³⁹ Por. Św. Teresa Benedykta od Krzyża (E. Stein), Wiedza Krzyża…, dz. cyt., s. 226.
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Streszczenie

Odniesienia biblijne „Wiedzy Krzyża” św. Teresy Benedykty od Krzyża 
(Edyty Stein)

Edyta Stein urodziła się 12 października 1891 roku we Wrocławiu, zmarła 
zaś męczeńską śmiercią w obozie koncentracyjnym w Auschwitz dnia 
9 sierpnia 1942. Jest to wybitny fi lozof — uczennica Edmunda Husserla 
i jednocześnie wielki teolog i znawca św. Tomasza z Akwinu oraz refor-
matorów Karmelu: św. Jana od Krzyża i św. Teresy z Avila. W artykule 
jest mowa o jej fenomenologicznym rozumieniu głębi ludzkiej duszy oraz 
o odniesieniach do Pisma Świętego w jej dziele: Wiedza Krzyża. Można 
przez to zgłębić jej sposób rozumienia tekstu natchnionego i użycia go 
w napisanej przez nią pracy. Bogactwo jej osobowości i głębia intelektu 
pozwalają dotknąć tajemnicy obecności Boga w fi lozofi i i teologii.

Słowa kluczowe
Święta Edyta Stein, niemiecko-żydowski fi lozof, Wiedza Krzyża, Biblia

Summary

Biblical references of “Th e Knowledge of the Cross” by St. Teresa Benedicta 
of the Cross (Edith Stein).

Edith Stein was born on the 12th of October 1891 in Wrocław, and died 
as a martyr at the Auschwitz concentration camp on the 9th of August 
1942. She was an outstanding philosopher — a student of Edmund Husserl 
and also a great theologian and expert on St. Th omas Aquinas and the 
Reformers of Carmel: St. John of the Cross and St. Teresa of Avila. Th e 
article refers to the phenomenological meaning of the depths of the hu-
man soul, and to the references to Scripture in her work: Th e Knowledge 
of the Cross. One can thus deepen one’s understanding of the inspired 
text and its usage in her written work. Th e richness of her personality and 
the depth of intellect allow one to touch the mystery of God’s presence in 
philosophy and theology.
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