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b) Greckie odpowiedniki rahặmîm ........................................................ 184
c) Hebrajska formuła miłosierdzia ......................................................... 193

Rozdział V
Określenia pokrewne ..................................................................................... 203

Przykłady ciekawych tekstów  
ze słownictwem dotyczącym miłosierdzia  ................................  215

a) Określenia miłosierdzia na początku Psalmu 51 ............................  215
b) Psalm 103: wielkość Bożego miłosierdzia  .......................................  221
c) Miłosierdzia pragnę, nie ofiary (Mt 9, 13 i 12, 7) .............................  225
d) Miłosierdzie w katalogach zalet chrześcijańskich  ..........................  234

a) Życzliwość widoczna w chętnej pomocy (Rz 12, 6–8) ...........  234
b) Chrześcijańska empatia (Flp 2, 1) .......................................... 237
g) Szczera życzliwość dla wszystkich (Kol 3, 12) ...................... 239
d) Życzliwość przebaczająca (Ef 4, 32) ....................................... 243
e) Życzliwa empatia (1 P 3, 8) ..................................................... 246

e) Przykazanie miłości Boga w Pwt 6, 5  
i jego ewangeliczna aplikacja  ............................................................. 248

f) Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny  
(Łk 6, 36 w kontekście)  ....................................................................... 264

Dodatek: biblijna symbolika serca  ................................................  273

Wnioski końcowe  ....................................................................................  281

Final conclusions ................................................................................... 291



7

Transkrypcja  
liter hebrajskich 

Przyjmuję uproszczony system transkrypcji za Nowym Komentarzem 
Biblijnym z drobnymi różnicami, np. spółgłoskę c transliteruję, zgodnie zresztą 
z wymową, jako c, a nie ṣ. 

a) spółgłoski hebrajskie: 

a = ’ w = w k = k [ = ‘ v = š

b = b z = z l = l p = p, f t = t

g = g x = ḥ m = m c = c

d = d j = t ̣ n = n q = q

h = h y = y s = s f = s

b) samogłoski hebrajskie (towarzyszące spółgłosce b):

b' = bā b; = ba b] = bă

wbo = bô Bo = bō b' = bo b\ = bŏ

Wb = bû bu = bu

ybe = bê Be = bē b, = be b/ = bĕ

ybi = bî bi = bi b. = be
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Wykaz skrótów

1 QH – Zwój Hymnów z Qumran.
1 QM – Reguła Wojny z Qumran. 
ABD – Anchor Bible Dictionary. 
ACr – Analecta Cracoviensia. Studia Philosophico-Theologica, Kraków 1969–. 
BDAG – W. Bauer, F. W. Danker, W. F. Arndt, F. W. Gingrich, Greek-English 

Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, Chicago 2000 
(dostępny w Bible Works 6. 0 – 8. 0). 

BFC – Bible en français courent, 1997 (nowe tłumaczenie Biblii na język francu-
ski współczesny). 

BP – tzw. Biblia Paulińska: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy 
przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa 2009. 

B Tr – The Bible Translator, Leiden 1950–. 
BW 8.0 – Bible Works for Windows 8.0, Norfolk 2008 (profesjonalny program 

komputerowy do badań biblijnych). 
CBQ – Catholic Biblical Quarterly, Washington 1939–.
Com P – Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny, Poznań 1981–. 
EB – Encyklopedia biblijna, red. J. P. Achtemeier (polska wersja The Harper 

Collins Bible Dictionary), Warszawa 1998. 
ED – Euntes Docete. Commentaria Urbaniana, Roma 1948–.
EK – Encyklopedia katolicka, Lublin 1985–. 
EWNT – Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament, red. H. Balz i G. Schnei- 

der, Stuttgart – Berlin – Köln – Mainz 1980–83. 
HALOT – L. KOEHLER, W. BAUMGARTNER, Wielki słownik hebrajsko- 

-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, Warszawa 2008. Skrót przyjęty za BW 
8.0 z oryginalnego języka angielskiego: The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old 
Testament, Leiden 2001. 

JBL – Journal of Biblical Literature, Atlanta 1986–. 
JSOT – Journal for the Study of the Old Testament, Sheffield 1977–. 
JSOT Suppl – Journal for the Study of Old Testament. Supplement Series. 
KKB – Katolicki komentarz biblijny, red. R. E. Brown i in., Warszawa 2001 (pol-

ska wersja The New Jerome Commentary). 
MR – Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 20092.
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NIDOTTE – New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, 
Grand Rapids MI 1997. 

NKB – Nowy Komentarz Biblijny, red. A. Paciorek i in., Częstochowa 2005–. 
OM – Orędzie Miłosierdzia, Kraków 1987–. 
OTE – Old Testament Essays, Pretoria 1987–.
PL – Patrologiae cursus completus. Series latina, wyd. J. P. Migne, Paris 1878–

1890. 
PS – Polonia Sacra, Kraków 1948–1997–. 
PSV – Parola, Spirito e Vita, Bologna 1980–. 
RBL – Ruch Biblijny i Liturgiczny, Kraków 1948–. 
Riv Bi It – Rivista Biblica, Bologna 1953–. 
RT – Roczniki Teologiczne; do r. 1991 Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, Lublin. 
RT ChAT – Rocznik Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, 

Warszawa 1959–. 
RTR – Reformed Theological Review, Doncaster (Australia). 
S Pelp – Studia Pelplińskie, Pelplin. 
SSB – L. RYKEN, J. C. WILHOIT, T. LONGMAN III, Słownik symboliki biblij-

nej. Obrazy, symbole, motywy, metafory, figury stylistyczne i gatunki literackie w Piśmie 
Świętym, Warszawa 1998. 

St Gn – Studia Gnesnensia, Gniezno 1975–. 
St Sd – Studia Sandomierskie. Filozofia – Teologia – Historia, Sandomierz 1980–. 
STHO – Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, Opole 1973–. 
TBNT it. – włoskie wydanie Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament, 

red. L. Coenen, E. Beyreuter, H. Bietenhard, Bologna 1976. 
TD – Theology Digest, St. Louis 1968–.
THAT it. – Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament, München – 

– Zurich, wydanie włoskie pod red. G. L. Prato, Torino 1978. 
TOB – Traduction oecumenique de la Bible, Paris 1988. 
TWAT – Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, red. G. J. Botter- 

weck, H. Ringren, Stuttgart 1973–1987. 
TWNT – Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, red. G. Kittel, G. Frie- 

drich, Stuttgart 1933–1979. 
VV – Verbum Vitae, Kielce 2001–. 
WMWKB – Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych, Warszawa 1987– 

–2007. 
WBC – Word Biblical Commentary, New York. 
WPT – Wrocławski Przegląd Teologiczny, 1993–. 
WST – Warszawskie Studia Teologiczne, Warszawa 1983–. 
ZAW – Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft, New York 1971–. 
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Wstęp

W Biblii natrafiamy na całe bogactwo określeń dotyczących Bożej do-
broci, miłości i miłosierdzia. Sprawiają one tłumaczom wiele trudności1 
zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z nagromadzeniem różnych określeń, jak 
na przykład w psalmach. Hebrajskie określenia miłosierdzia wyrażają w tym 
względzie bogaty świat uczuć, a specyfika poszczególnych określeń nie od-
powiada dokładnie współczesnym określeniom dotyczącym tej materii2. 
Mam tu na myśli głównie takie określenia, jak `āhēb, tłumaczone zazwyczaj 
jako kochać, miłować. Chodzi jednak przede wszystkim o różne określenia 
miłosierdzia. Okazuje się bowiem, że w Biblii hebrajskiej nie ma jednego 
dokładnego odpowiednika naszego pojęcia miłosierdzia, lecz trzy różne, 
a mianowicie hẹsed, tłumaczone zarówno jako miłosierdzie, jak też i łaska, 
łaskawość, dobroć, a nawet miłość, răhạmîm i czasownik rihạm tłumaczone 
zasadniczo jako miłosierdzie oraz hẹ̄n i hạ̄nan tłumaczone najczęściej jako 
łaska, łaskawość itp. Są to na pewno podstawowe określenia Bożej miłości 
i miłosierdzia dlatego, że występują bardzo często w Biblii3. Określenia ’āhēb 
wraz z pokrewnymi oraz hẹsed występują w Biblii po ponad 250 razy każ-
de, określenie hẹ̄n, hạ̄nan i hạnnûn 160 razy, a ponad 100 razy określenie 
rahặmîm i pokrewne. Do tego dochodzą także inne określenia, jak np. hạ̄mal 
i hụ̂s, które bardziej wskazują na litość i dobroć z niej wypływającą4. Nie 

1)   Wielu badaczy zauważyło, że niektóre z tych określeń, np. hẹsed, nie mają dokładnego 
odpowiednika w językach współczesnych, por. np. J. CZERSKI, „Pojęcie hesed w Starym Tes-
tamencie (stan badań)”, RTK 30, 1 (1983), s. 108; G. CLARK, The Word Hesed ine the Hebrew 
Bible, Sheffield 1993, s. 267. 

2)   Por. J. CZERSKI, „Miłosierdzie w przypowieści Mateusza o darowaniu długów (18, 23– 
–35)”, STHO 7 (1979), s. 52. 

3)   Słowa ḥesed, răḥamîm i hẹ̄n / ḥānan są powszechnie traktowane jako podstawowe 
określenia miłosierdzia w Starym Testamencie, por. np. K. ROMANIUK, Biblijny traktat o mi-
łosierdziu, Ząbki 20042, s. 11–13; J. CZERSKI, „Miłosierdzie w Listach św. Pawła”, STHO 13 
(1992), s. 14. 

4)   Por. H. MUSZYńSKI, „Orędzie o miłosierdziu Boga do niemiłosiernego świata. 
Wprowadzenie do encykliki Jana Pawła II Dives in misericordia”, S Pelp 12 (1981), s. 44. 
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są one już tak częste w Biblii, jak określenia podstawowe. Występują odpo-
wiednio po 40 i 24 razy. Można by wymieniać jeszcze inne określenia o zna-
czeniu podobnym do wymienionych5. Znamienne, że studium G. Clarka 
w oparciu o pola semantyczne traktuje te określenia łącznie, jako tworzące 
tę samą dziedzinę znaczeniową6.

Słownictwo to odgrywa w całej Biblii bardzo ważną rolę, gdyż ukazuje to, 
co posiada pierwszorzędne i zasadnicze znaczenie w określeniu relacji czło-
wieka z Bogiem. Jest to relacja o charakterze personalnym, a więc jako taka za-
barwiona uczuciowo. Uczucia te określają więź z Bogiem, która polega przede 
wszystkim na dobroci, życzliwości, przyjaźni i miłości. Chodzi więc o jeden 
z najważniejszych wymiarów religii chrześcijańskiej7. Z drugiej zaś strony ję-
zyki biblijne, a zwłaszcza hebrajski jako ten pierwotny, który pozostawił swo-
je wyraźne piętno na wielu wyrażeniach greckich, następnie zaś łacińskich 
i przetłumaczonych później na języki współczesne, posiada bogate słownictwo 
dotyczące tych uczuć. Wielokrotnie autorzy Biblii hebrajskiej posługują się róż-
nymi określeniami tej relacji z Bogiem, wyrażonej na różne sposoby zwłaszcza 
w tekstach poetyckich, szczególnie zaś w psalmach. W naszym opracowaniu 
przyjrzymy się dokładniej tego rodzaju określeniom i wyrażeniom. 

Należy zauważyć, że badania ostatnich lat zwracają coraz większą uwagę 
na rolę uczuć w przeżywaniu religijności. Dotyczy to także religijności, jaka 
została ukazana w Biblii. Uczucia tego rodzaju, jak miłość Boga i bliźniego, 
życzliwość, dobroć, radość, współczucie, miłosierdzie, a także skrucha i żal za 
grzechy, należą do podstawowych w religii chrześcijańskiej. Widać je choćby 
w katalogach cnót chrześcijańskich zawartych w Listach Nowego Testamentu 
(Rz 12, 9–12; Flp 2, 1 n.; Kol 3, 12 n.; Ef 4, 32; 1 P 3, 8 n.). Stanowią wielką siłę 
motywacyjną do dobrego postępowania, dla osiągnięcia szlachetnej postawy 
moralnej8, a nawet świętości. Należy jednak uściślić, że nie chodzi o uczucia 
wyizolowane, ograniczające się tylko do indywidualnego przeżywania i od-
czuwania. Zarówno w Biblii, jak i chrześcijaństwie chodzi o uczucia religijne, 
które znajdują swoje niezbędne odbicie i swój wyraz w postawie moralnej. 

5)   Np. dōdîm (= miłość, np. Pnp 1, 2.4; 4, 10 itd.). 
6)   Por. CLARK, s. 24 n. Wymienia on także inne określenia często występujące łącznie 

z naszymi, jak ’emet, berît, caddîq, czy też antonimy, jak sn’. My nie zaliczamy ich do podstawo-
wego słownictwa dotyczącego miłości i miłosierdzia, gdyż ich znaczenie jest już inne. Rzeczy-
wiście wykazują one jednak łączność semantyczną z analizowanymi przez nas określeniami, 
dlatego też zostaną wspomniane przy okazji analizy połączeń, w których występują. 

7)   Por. A. VANHOYE, „Miłosierdzie w Biblii”, Pastores 13, 4 (2001), s. 9. 
8)   M. A. ELLIOTT, Faithful Feelings. Rethinking Emotion in the New Testament, Grand 

Rapids 2006, s. 262. 
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Chodzi o uczucia widziane w postawie i działaniu człowieka na rzecz Boga 
i bliźniego: w wierności wiary pomimo trudności i nacisków zewnętrznych, 
w modlitwie, w pomocy potrzebującym, w życzliwym ich traktowaniu i re-
zygnacji z działania na ich szkodę, zemsty itp. Uczucia religijne są postrzega-
ne przez autorów biblijnych w konkretnej postawie człowieka wobec innych 
ludzi, a nawet stają się bardziej ogólnym określeniem tych postaw. Mówimy 
przecież, zarówno w językach biblijnych, jak i współczesnych, o okazaniu do-
broci, byciu miłosiernym, miłowaniu9. 

Właściwe emocje odgrywają ważną rolę w przeżywaniu religii, także 
chrześcijańskiej. Negacja wymiaru emocjonalnego i ograniczanie religii do 
czystego rozumu może prowadzić do traktowania religi jako zwykłej ideo- 
logii czy społecznej dobroczynności. Prowadzi także do pozbawienia jej 
ważnej siły motywacyjnej i perswazyjnej10. Takie tendencje wynikają mię-
dzy innymi z myślenia filozoficznego, które nie docenia wartości ludzkich 
uczuć, uznając wartość przede wszystkim racjonalnego rozumu. Wiadomo 
zaś, jak wielką rolę odegrała i nadal odgrywa filozofia w rozwoju nauk teo-
logicznych. Ukierunkowany w ten sposób pogląd na świat nie docenia sfery 
uczuć w życiu ludzkim i tendencyjnie je marginalizuje. Taka tendencja dała 
o sobie już znać w poglądach stoickich, szerzących się w czasach Nowego 
Testamentu i później. Postulowały one szukanie osobistego szczęścia przez 
minimalizowanie uczuć, zwłaszcza zaś złych i szkodliwych emocji. Tego ro-
dzaju tendencje nie wywarły jednak istotnego wpływu na zapatrywania au-
torów Nowego Testamentu, którzy, uformowani przede wszystkim na Biblii 
Starego Testamentu, pozytywnie postrzegają uczucia i na ich należytej forma-
cji budują podstawy moralności chrześcijańskiej. 

Uczucia należy formować. Jak słusznie zauważają specjaliści, Nowy 
Testament wcale nie podziela filozoficznych opinii co do tego, żeby uczucia, 
zwłaszcza te powiązane z moralnością i religijnością, nie mogły być kształto-
wane i formowane11. Doktryna ewangeliczna uczy tych właściwych, typowo 
chrześcijańskich emocji. Dlatego też pozytywne i altruistycznie nastawione 
uczucia odgrywają w życiu chrześcijańskim ważną rolę, ukierunkowując mo-
ralność chrześcijańską na osiągnięcie najwyższych ideałów. Teksty Nowego 
Testamentu niejednokrotnie nawołują do odrzucania złych uczuć, por. np. 

 9)   Język hebrajski Biblii posiada w tym względzie także pewne specyficzne wyrażenia, 
jak np. ‘āsah ḥesed = wyświadczyć życzliwość. Określeniem tym zajmiemy się szczegółowo 
w drugim rozdziale obecnego opracowania. 

10)   ELLIOTT, s. 266. 
11)   Por. J. PIPER, „Hope as Motivation of Love: 1 Peter 3: 9–12”, NTS 26 (1979), s. 216, 

przytoczone przez ELLIOTTA w jego rozprawie Faithful Feelings, s. 263. 
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pożądliwości (Ef 4, 22), gniewu i złości (Kol 3, 8), zawiści (fqo,noj – 1 P 2, 1), 
nienawiści (Tt 3, 3). Postulują nawet takie uczucia negatywne względem złych 
postaw, jak obrzydzenie (avpostuge,w – Rz 12, 90; TT 3, 3), na nawet zdecydo-
wana niechęć i nienawiść do nich (por. Rz 7, 15; Hbr 1, 9). 

Zwykła obserwacja codziennego życia i relacji międzyludzkich uczy 
nas o tym, że relacje ludzkie zawsze są zabarwione emocjonalnie. Zaś reli-
gia, zwłaszcza chrześcijańska, jest relacją z Bogiem jako Osobą. Osobą, która 
odczuwa, kocha, pamięta, okazuje swą życzliwość czy też przestrzega przed 
złem. Toteż nic dziwnego, że emocjonalność odgrywa w niej ważną i istot-
ną rolę, choć przecież religia nie może się tylko do niej ograniczać. Uczucia 
chrześcijańskie muszą być dogłębnie szczere, a więc prowadzić do konkret-
nych czynów i postaw, zwłaszcza względem innych ludzi. Wyraźnie zwraca 
na to uwagę Chrystus w Ewangelii: 

Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, 
lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie (Mt 7, 21). 

Samo tylko wyznawanie wiary wyrażane wezwaniem skierowanym do 
Jezusa Panie nie wystarczy, gdyż musi ono zostać potwierdzone właściwą po-
stawą chrześcijańską polegającą na posłuszeństwie prawu moralnemu i unika-
niu zła. Niemniej jednak nie oznacza to wcale rezygnacji z uczuć w relacjach 
do Boga i bliźniego, te jednak powinny znaleźć swoje odbicie we właściwej 
postawie chrześcijańskiej. Właściwie uformowane prowadzą bowiem do 
szlachetnych czynów spełnianych dla dobra bliźniego. Powinny wyrażać się 
w praktycznej postawie człowieka, co stanowi ich najlepsze uwiarygodnienie. 

Skupimy naszą uwagę przede wszystkim na podstawowym słownictwie 
dotyczącym miłosierdzia i miłości ze względu na jego aktualność teologicz-
ną związaną z rozwojem teologii miłosierdzia, zwłaszcza w naszej Ojczyźnie. 
Istnieje bowiem wielka potrzeba, aby nabożeństwo do miłosierdzia Bożego 
opierać na solidnych podstawach biblijnych, a takie niewątpliwie istnieją. 
Domagają się jedynie dalszego pogłębiania i lepszego zrozumienia specy-
fiki miłosierdzia w ujęciu biblijnym. Podstawowym problemem jest w tym 
względzie słownictwo, gdyż między określeniami biblijnymi a naszymi pol-
skimi czy nawet europejskimi trudno niekiedy znaleźć jednoznaczne i kla-
rowne połączenia12. 

12)   MUSZYńSKI także zauważa, że biblijne znaczenie miłosierdzia nie jest zgodne z mi-
łosierdziem w znaczeniu potocznym, w którym utożsamiamy je zazwyczaj z litością, współ-
czuciem czy jałmużną (s. 37). 
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W języku hebrajskim – jak już wspomniałem – inaczej niż w naszych 
językach europejskich, nie znajdziemy jednego precyzyjnego określenia mi-
łosierdzia, jak np. łacińska misericordia i jej odpowiedniki w językach romań-
skich, francuska miséricorde, angielska mercy, niemiecka Barmherzigkeit czy 
też polskie miłosierdzie oraz jego odpowiedniki w innych językach słowiań-
skich. Istnieje w nim natomiast kilka różnych określeń jak hẹsed, răhạmîm, 
hẹ̄n, hạ̄nan i inne. Wszystkie one posiadają cechy wspólne, lecz odróżniają 
się specyficznymi aspektami, dla których brak dokładnych odpowiedników 
w języku polskim, a także innych językach współczesnych13. 

Okazuje się jednak, że problem istnieje nie tylko w relacji określeń he-
brajskich do naszych współczesnych odpowiedników. Dał on o sobie znać już 
przy tłumaczeniu Biblii hebrajskiej na język grecki, czyli w tzw. Septuagincie. 
Można bowiem dostrzec, że już greccy tłumacze Septuaginty mieli trud-
ności ze znalezieniem dokładnych odpowiedników określeń hebrajskich. 
Zagdanienie to podejmuje ks. prof. Janusz Czerski w niektórych swoich 
publikacjach14. Problem ten zasygnalizowałem też w moim artykule pt. 
„Miłosierna miłość. Problemy z tłumaczeniem biblijnych określeń miłosier-
dzia”, opublikowanym w tomie zbiorowym pt. Archidiecezja Krakowska na 
przełomie tysiącleci15. Wskazałem w nim, że hebrajskie określenia miłosier-
dzia nie są tłumaczone w sposób jednolity, co świadczy o trudnościach w do-
borze odpowiedników greckich. Dowodzi więc trudności, na jakie napotykali 
już tłumacze greckiej Septuaginty16. 

Okazuje się, że najczęstszym odpowiednikiem greckim różnych określeń 
hebrajskich jest w tym przypadku określenie e;leoj, w formie czasownikowej 

13)   Już wielu biblistów zauważyło, że hebrajskie określenia miłosierdzia są trudne do 
przetłumaczenia na polski czy inne języki współczesne. Por. np. J. CZERSKI, „Biblijne podsta-
wy miłosierdzia”, w: Wobec sprawiedliwości. Księga dedykowana Papieżowi Janowi Pawłowi II 
z okazji pobytu Jego Świątobliwości na Ziemi Gliwickiej, red. S. Rabiej, s. 31 n. 

14)   Por. tenże, „Nowotestamentalna terminologia miłosierdzia”, RBL 40 (1987), s. 19 oraz 
„Miłosierdzie w przypowieści Mateusza o darowaniu długów”, s. 52. 

15)   Chodzi o Księgę Jubileuszową dla ks. kard. F. Macharskiego, wydaną pod redakcją 
ks. prof. S. Koperka i in., Kraków 2004, s. 307–315.

16)   S. HAŁAS, „Miłosierna miłość. Problemy z tłumaczeniem biblijnych określeń 
miłosierdzia”, w: Archidiecezja Krakowska na przełomie tysiącleci (Księga Jubileuszowa dla 
kard. F. Ma-charskiego), red. S. Koperek i in., Kraków 2004, s. 312 n. Również CZER-
SKI zauważył, że tłumacze Septuaginty zdawali sobie sprawę z tego, że w języku greckim 
brakuje dokładnych odpowiedników hebrajskich określeń miłosierdzia. Aby je przetłuma-
czyć, oscylowali oni między różnymi greckimi określeniami. Por. „Miłosierdzie w Listach 
św. Pawła”, s. 14. 
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evlee,w, który jednak nie jest wcale odpowiednikiem idealnym. Zawiera bo-
wiem w sobie wyraźny aspekt litości nad złem lub nieszczęściem, nie zawsze 
widoczny w określeniach hebrajskich. Niemniej jednak wydaje się, że właśnie 
ten grecki odpowiednik zadecydował o tym, że różne hebrajskie określenia 
zaczęto tłumaczyć i rozumieć w podobny sposób17. Widać, że często, zwłasz-
cza dawne tłumaczenia biblijne, idą za sugestią greckiego odpowiednika, nie 
uwzględniając w sposób dostateczny najbliższego kontekstu biblijnego, któ-
remu nie do końca odpowiada określenie misericordia. 

 Dość dawno zauważono, że hebrajskie określenia miłosierdzia, zwłasz-
cza hẹsed i hạ̄nan, nie mają dokładnych odpowiedników w językach współ-
czesnych. Dostrzeżono i starano się opisać ich specyfikę znaczeniową. Kilka 
solidnych opracowań naukowych poświęcono hebrajskiemu pojęciu hẹsed, 
zajęto się także określeniem hẹ̄n, ale przede wszystkim od strony greckie-
go odpowiednika ca,rij (charakterystycznego, jak wiadomo, dla Listów 
Pawłowych), a także i ’āhēb, zarówno w wersji hebrajskiej, jak i greckiej. 
Opracowania te zostały w znacznej mierze zamieszczone lub uwzględnione 
w znanym dobrze monumentalnym słowniku Theologisches Wörterbuch zum 
Alten Testament oraz jego odpowiedniku do Nowego Testamentu. Na uwagę 
zasługują szczególnie dwie obszerne monografie dotyczące w całości określe-
nia hẹsed, a mianowicie Katharine Dobo Sakenfeld pt. The Meaning of Hesed 
in the Hebrew Bible. A New Inquiry, której reprint z 1978 ukazał się w roku 
2002 oraz Gordona R. Clarka pt. The Word Hesed in the Hebrew Bible z 1993 
roku. Gdy zaś chodzi o określenie ca,rij, należy wymienić przede wszystkim 
opracowanie książkowe Brada Eastmana pt. The Significance of Grace in the 
Letters of Paul, wydane w 1999 roku.

17)   Grecki rzeczownik e;leoj jest najczęściej odpowiednikiem hebrajskiego określenia 
ḥesed, lecz także i innych ważnych określeń miłosierdzia, jak np. raḥămîm (6 razy), teḥinnāh = 
wyrozumiałość (5 razy), hēn (3 razy) i cedākāh (3 razy) i wiele innych po jednym razie. Z ko-
lei czasownik evlee,w, który wywodzi się z tego samego rdzenia i posiada to samo znaczenie, 
jest odpowiednikiem innych określeń hebrajskich, jak: czasowników ḥānan (43 razy), rihạm 
(26 razy), ḥāmal (7 razy), niḥam (4 razy) oraz wielu innych po jednym razie. 

J. CHMIEL wyciąga z tego wniosek, że w ten sposób pole semantyczne leksemu e;leoj 
znacznie się poszerzyło. Por. tenże, „Starotestamentalna semantyka miłosierdzia w encyklice 
Dives in misericordia, w: Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu „Di-
ves in misericordia“. Tekst i komentarz, red. S. Grzybek, M. Jaworski, Kraków 1981, s. 76. To 
prawda, jednak ta różnorodność tłumaczeń świadczy nie tylko o poszerzaniu (nieświadomym 
lub świadomym) pola semantycznego, lecz w pierwszej kolejności o braku w języku greckim 
dobrych odpowiedników w stosunku hebrajskich pojęć. 
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Z radością można stwierdzić, że w języku polskim znajdujemy znacz-
nie więcej opracowań na temat miłosierdzia niż w językach zachodnioeuro-
pejskich. Przede wszystkim należy przytoczyć fundamentalne opracowanie 
książkowe bp. Kazimierza Romaniuka pt. Biblijny traktat o miłosierdziu, 
które ukazało się w dwóch wydaniach: najpierw w 1994 roku, a następnie 
dziesięć lat później w roku 2004. Rozeszło się ono w dużym nakładzie i zna-
cząco wpłynęło na biblijne rozumienie tematyki miłosierdzia. Mamy także 
opracowanie ks. Stanisława Tułodzieckiego o miłosierdziu Bożym w Starym 
Testamencie18. Biblistą, który ma na swym koncie najwięcej publikacji na te-
mat biblijnej koncepcji miłosierdzia, jest profesor z Wydziału Teologicznego 
w Opolu, ks. Janusz Czerski. Na pierwszym miejscu należy wymienić jego 
rozprawę habilitacyjną pt. Miłosierdzie w Ewangelii św. Mateusza. Studium 
semantyczno-egzegetyczne, która ukazała się w Opolu w roku 1986. Szkoda, 
że nakład jej został już dawno wyczerpany i jest ona dziś niedostępna na ryn-
ku. Chodzi o ujęcie semantyczne, które przy analizie tekstów biblijnych na 
temat miłosierdzia zwraca szczególną uwagę na słownictwo dotyczące mi-
łosierdzia i jego semantykę. Jest więc ujęciem nowoczesnym i otwiera drogę 
do bardzo dokładnych analiz egzegetycznych dotyczących tego tematu. Jego 
autorstwa jest także przynajmniej osiem artykułów naukowych, w których 
dokładniej analizuje biblijne słownictwo związane z miłosierdziem i uka-
zuje problematykę miłosierdzia zwłaszcza w Ewangelii Mateuszowej19. Było 
to zresztą związane z przygotowywaniem pracy habilitacyjnej na ten temat. 

18)   S. TUŁODZIECKI, Miłosierdzie Boże w Starym Testamencie, Poznań 1992. 
19)   W porządku chronologicznym są to następujące artykuły naukowe: 

1. „Miłosierdzie w przypowieści Mateusza o darowaniu długów (18, 23–35)”, 
STHO 7 (1979) s. 49–56. 

2. „Miłosierdzie w opowiadaniu Mateusza o Sądzie Ostatecznym nad wszystki-
mi narodami (25, 31–46)”, STHO 10 (1983), s. 49–64. 

3. „Pojęcie hesed w Starym Testamencie (stań badań)”, RTK 30, 1 (1983), 
s. 103–116. 

4. „Miłosierdzie Chrystusa wobec grzeszników w Ewangelii św. Mateusza, 
STHO 11 (1985), s. 47–66. 

5. „Nowotestamentalna terminologia miłosierdzia”, RBL 40 (1987), s. 19–26. 
6. „Miłosierdzie w Listach św. Pawła”, STHO 13 (1992), s. 13–29. 
7. „Analiza lingwistyczna przypowieści o niemiłosiernym dłużniku (Mt 18, 

23–35)”, WPT 1, 2 (1993), s. 27–38. 
8. „Biblijne podstawy miłosierdzia”, w: Wobec sprawiedliwości. Księga dedy-

kowana Papieżowi Janowi Pawłowi II z okazji pobytu Jego Świątobliwości na Ziemi 
Gliwickiej, red. S. Rabiej, Opole 1999. 
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Można powiedzieć, że ci dwaj polscy bibliści, a więc bp Kazimierz Romaniuk 
i ks. Janusz Czerski mają największe zasługi, gdy chodzi o egzegetyczną analizę 
problematyki miłosierdzia. Pokazali oni innym biblistom, że teologia miłosier-
dzia opiera się nie tylko na prywatnych objawieniach św. Faustyny Kowalskiej 
(1905–1938) i jej Dzienniczku. Zwrócili uwagę na fakt, że Biblia, i to zarówno 
Nowy, jak i Stary Testament, zawiera bardzo ciekawą i rozbudowaną naukę na 
temat miłosierdzia. Jeżeli już mówić o podstawowej różnicy między naucza-
niem Biblii a tekstami św. Faustyny, to polega ona na tym, że Biblia naucza 
przede wszystkim o miłosierdziu samego Boga oraz o potrzebie naśladowania 
go przez ludzi. O miłosierdziu jako postawie Jezusa jest powiedziane niewiele, 
zwłaszcza w Ewangeliach synoptycznych. Natomiast u św. Faustyny miłosier-
dzie Jezusa zajmuje miejsce podstawowe. Należy jednak zauważyć, że takie 
przesunięcie akcentu wcale nie jest sprzeczne z nauczaniem ewangelicznym. 
Owszem, jest jego rozwojem, typowym dla chrześcijaństwa ukierunkowanego 
przede wszystkim na Osobę i zbawczą rolę Chrystusa. 

Ogromnym impulsem do rozwoju teologicznych, w tym także i biblij-
nych badań na temat miłosierdzia stała się encyklika Jana Pawła II o Bożym 
miłosierdziu, zaczynająca się od znamiennych słów Dives in misericordia, 
która ukazała się w 1980 roku. Znamienny jest już sam jej tytuł, będący okre-
śleniem zaczerpniętym z Listu do Efezjan 2, 4, jednego z najpiękniejszych 
tekstów biblijnych na temat Bożego miłosierdzia. Najważniejsze ośrodki 
teologiczne w Polsce przywitały tę papieską encyklikę sesjami naukowymi, 
których owocem były publikacje książkowe. Chodzi o takie publikacje, jak 
wydane zaraz w 1981 roku opracowanie zbiorowe pt. Encyklika Ojca Świętego 
Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu „Dives in misericordia”. Tekst i komentarz, 
red. S. Grzybek, M. Jaworski, Kraków 1981. Zawiera ono wiele różnych arty-
kułów, zwłaszcza biblijnych, autorstwa profesorów zarówno z Krakowa (śp. 
O. Augustyna Jankowskiego i Stanisława Grzybka, a także Jerzego Chmiela), 
jak i z innych akademickich ośrodków teologicznych w Polsce (Józefa 
Homerskiego, Józefa Kudasiewicza, bp. Andrzeja Suskiego). Zwróciły one 
uwagę czytelników na to, jak bardzo nauczanie papieskie jest oparte na tek-
stach natchnionych Pisma Świętego. Dwa lata później ukazało się na KUL-u 
podobne wydanie książkowe pt. Jan Paweł II, Dives in misericordia. Tekst 
i komentarze pod redakcją naukową ks. prof. Stanisława Nagyego, obecnie 
kardynała. W roku 1985 ukazała się we Wrocławiu publikacja zbiorowa pod 
znamiennym tytułem Miłość miłosierna pod redakcją Jana Kruciny. Jej tytuł 
jest bardzo charakterystycznym i lubianym przez Jana Pawła II określeniem 
miłosierdzia, którego często używa w swojej encyklice. 

W 1989 roku ukazał się w Lublinie tom pt. Miłosierdzie w postawie ludzkiej, 
zredagowany przez ks. prof. Waleriana Słomkę. Jest on owocem VIII Tygodnia 
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Duchowości zorganizowanego na KUL-u. Zawiera on dwa artykuły biblijne 
dotyczące miłosierdzia autorstwa J. Homerskiego i F. Gryglewicza. W roku 
1991 ukazała się kolejna publikacja zbiorowa pt. Wobec tajemnicy Bożego miło-
sierdzia, pod redakcją L. Baltera SAC. Jest ona owocem Kongresu Miłosierdzia 
zorganizowanego w Częstochowie w roku 1988, jak też i kilku poprzednich 
kongresów. 

Należy podkreślić rolę publikacji biblistów polskich, które dotyczą mi-
łosierdzia w ujęciu biblijnym. Chodzi o takich biblistów, jak: J. Chmiel 
z Krakowa20, J. Kudasiewicz21, Józef Łach22 i H. Witczyk23. Można dodać 
także sześć moich artykułów naukowych na ten temat24 oraz książeczkę 
popularyzującą pt. Bóg miłosierny i łaskawy. Pismo święte o miłosierdziu, 

20)   Zwłaszcza jego dwa artykuły naukowe:
1. „Starotestamentalna semantyka miłosierdzia w encyklice Dives in miseri-

cordia“, w: Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu „Dives in 
misericordia“. Tekst i komentarz, s. 76. 

2. „Un approche sémiotique de RHM”, ACr 16 (1984), s. 389–393. 
21)   Chodzi o takie publikacje jak:

1. „Miłosierdzie w słowach i czynach Jezusa”, w: Encyklika Ojca Świętego Jana 
Pawła II o Bożym miłosierdziu „Dives in misericordia”. Tekst i komentarz, s. 99. 

2. „Kontemplacja miłosiernego oblicza Jezusa Chrystusa“, w: Kontemplacja 
oblicza Chrystusa i ewangelizacja. Materiały sympozjów katechetycznych Między-
zakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie (lata 2002 i 2003), 
red. A. E. Klich, Kraków 2003, s. 151–164. 

22)   W porządku chronologicznym:
„Ḥesed a ḥāsîd w świetle Psałterza”, ACr 10 (1978), s. 133–150. 
„Zbawcza miłość Boga (ḥesed) w dziękczynnych i dydaktycznych utworach 

Psałterza”, w: Studia z biblistyki, red. Jan Łach, t. V, Warszawa 1990, s. 82.
„Zbawcza miłość Boga (hesed) w hymnach Psałterza”, w: Studia z biblistyki, 

t. V, s. 41–8. 
„Zbawcza miłość Boga (hesed) w lamentacyjnych utworach Psałterza”, w: Stu-

dia z biblistyki, t. V, s. 49–70. 
„Miłość i miłosierdzie w Biblii w świetle Psałterza”, w: Vademecum biblijne, 

red. S. Grzybek, cz. IV, Kraków 1991, s. 167–180. 
23)   Por. „Miłość Jahwe napełnia ziemię (Ps 33, 5). Świat dziełem miłości Boga”, w: Pan 

moim światłem. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Jerzego Chmiela w 65. rocznicę uro-
dzin, red. W. Chrostowski, Warszawa 2000, s. 370–379. 

„Bóg nieskory do gniewu – bogaty w miłosierdzie (Ps 103)”, VV 3 (2003), 
s. 81–98. 

24)   Są to w porządku chronologicznym: 
„Bóg jako Ojciec miłosierdzia (2 Kor 1, 3). Biblijne powiązanie Bożego miło-

sierdzia z ojcostwem”, VV 3 (2003), s. 163–179. 
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Kraków 2003, wyd. WAM, ss. 56. Pod moim kierunkiem zostały napisane 
także dwie rozprawy doktorskie na temat teologii miłosierdzia w Ewangelii 
według św. Łukasza i w Listach Pawłowych. Pierwsza z nich jest autorstwa 
S. M. Faustyny (Agnieszki) Ciborowskiej ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia, druga – Grażyny Wrony25. 

Opracowania zagraniczne zajmują się zasadniczo pojedynczymi określe-
niami miłosierdzia, inaczej niż w opracowaniach polskich. Niemniej jednak 
znalazłem także całe numery czasopism poświęcone np. zagadnieniu miło-
ści w Biblii. Chodzi np. o numer pierwszy czasopisma Euntes Docete z roku 
2007, wydawanego przez rzymski uniwersytet Urbaniana. Został on poświę-
cony w całości tematyce Bożego miłosierdzia, a stało się to z okazji wydania 
przez papieża Benedykta XVI encykliki Deus caritas est. Znalazły się w nim 
takie opracowania biblijne, jak artykuł S. Carbone pt. „Amore avga,ph nell’An-
tico Testamento e nel Nuovo Testamento”26 czy też Donatelli Scaiola na temat 
zwrotu o Bogu cierpliwym i bogatym w miłosierdzie27.

Znacznie więcej było opracowań egzegetycznych dotyczących pojęcia 
ca,rij w Biblii, zwłaszcza zaś w Listach św. Pawła. Dawno bowiem zauwa-
żono, że ca,rij występuje u niego częściej niż w innych księgach biblijnych 
i że w jego teologii odgrywa ważną rolę. Przytoczmy choćby opracowanie 

„Bóg łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu i wielkiej dobroci. Charaktery-
styczna formuła Bożego miłosierdzia”, w: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także 
i na wieki (Hbr 13), red. A. Napiórkowski, Z. Kijas, Kraków 2004, s. 149–160. 

 „Miłosierdzie i miłość. Obserwacje na temat dwóch pojęć w słownictwie bi-
blijnym”, TST 23 (2004), s. 175–198.

„Miłosierna miłość. Problemy z tłumaczeniem biblijnych określeń miłosier-
dzia”, s. 307–315.

„Człowiek obdarzony miłosierdziem. Biblijny aspekt nauczania Jana Pawła II”, 
PS 16 (2005), s. 168. 

„Według wielkiego miłosierdzia (1 P 1, 3). Ojcowska miłość Boga według 
Pierwszego Listu św. Piotra”, w: Verbum Caro factum est. Księga Pamiątkowa dla 
Księdza Profesora Tomasza Jelonka w 70. rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, 
R. Bogacz, Warszawa 2007, s. 227–240.

25)   Są to: 
1. A. CIBOROWSKA, Teologia miłosierdzia w Ewangelii Łukaszowej, Kraków 

2009 i 
2. WRONA G., Obdarzony miłosierdziem przez Pana (1 Kor 7, 25). Teologia 

miłosierdzia w Listach św. Pawła Apostoła, Kraków 2010. Została ona obroniona na 
Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie 9 czerwca 2009 r. 

26)   ED 50, 1 (2007), s. 49–64. 
27)   „Lento all’ira e ricco di misericordia (Sal 103, 8)”, ED 50, 1 (2007), s. 81–97. 
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B. Eastmana na temat znaczenia łaski w Listach Pawłowych28. Ukazało się 
ono w znanej serii Studies in Biblical Literature w wydawnictwie Langa. 

Wychodząc od obserwacji na temat roli tych określeń oraz ich greckich 
odpowiedników, doszedłem do wniosku, że dobrze by było je opracować łącz-
nie, starając się wniknąć w ich specyficzne odcienie znaczeniowe zarówno 
w języku hebrajskim, jak i greckim. Metoda analizy porównawczej jest w tym 
przypadku bardzo użyteczna, gdyż pozwala lepiej uchwycić różnice znacze-
niowe tych określeń, które jednak zachowują także i wzajemne podobień-
stwa. Poza tym obejmują one jedną szerszą dziedzinę dotyczącą dobroci, mi-
łości i życzliwości przede wszystkim Bożej, lecz także i ludzkiej. Zestawiając 
je obok siebie, można też lepiej dostrzec, jakie pola semantyczne zajmują 
w relacji do innych, tak aby w sumie wyrazić całość dobroci i miłości. 

O podobieństwie znaczenia tych trzech podstawowych określeń świad-
czy dość częste łączne ich używanie jako synonimów. Znaleźć je można 
w ośmiu tekstach, takich jak Ps 51, 3 i w siedmiu pełnych formułach miło-
sierdzia (Wj 34, 6; Ne 9, 17; Ps 86, 15; 103, 8; 145, 8; Jl 2, 13 i Jon 4, 2)29. Dwie 
z nich występują zaś łącznie w takich tekstach, jak: 

hẹsed i rahặmîm – 15 razy w Ne 9, 31 n.; Ps 25, 6; 40, 12; 69, 17; 77, 9 n.; 103, 4; 
106, 45 n.; 119, 76; Iz 54, 7 n.; 63, 7; Jr 16, 5; Lm 3, 22; Dn 1, 9; Oz 2, 21; Za 7, 9. 

hẹsed i hẹ̄n – 4 razy w Rdz 19, 19; 39, 21; 47, 29; Est 2, 17. 
rahặmîm i hạnnun – 2 razy w 2 Krn 30, 9; Ne 9, 31. 
hẹsed i hạ̄nan – 1 raz w Ps 109, 12. 

Do trzech klasycznych określeń dotyczących miłosierdzia dołączyłem 
także pojęcie, które z reguły tłumaczymy jako miłość, a więc hebrajskie `āhẹ̄b 
i jego greckie odpowiedniki avgapa,w i file,w. Okazuje się, że również i ono wy-
stępuje synonimicznie w stosunku do określeń miłosierdzia. Łącznie z dwo-
ma określeniami miłosierdzia znajdziemy je w dwóch tekstach: Jr 31, 2 n.; 
Est 2, 17. Natomiast łącznie z jednym określeniem miłosierdzia znajdujemy 
je w następujących tekstach: 

’āhēb i hẹsed – 8 razy w Wj 20, 630; Pwt 5, 10; 7, 9; 7, 12 n.; Ne 1, 5; Ps 33, 5; 
Jr 31, 3; Dn 9, 4. 

28)   B. EASTMAN, The Significance of Grace in the Letters of Paul, New York 1999. 
29)   Tzw. formuła miłosierdzia zostanie szczegółowo omówiona w czwartym rozdziale 

naszego opracowania. 
30)   Wprawdzie w tym tekście, jak i kilku innych hẹsed wskazuje na cechę Boga, a cza-

sownik `āhẹ̄b chrakteryzyje postawę ludzką, to jednak łatwo dostrzec relację między nimi. 
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’āhēb i hẹ̄n – 3 razy w 1 Sm 16, 21 n.; Prz 5, 9; 22, 11; 
’āhēb i hạ̄nan – w Ps 119, 132 i
 ’āhēb i rihạm – w Oz 14, 4 n. 

To synonimiczne używanie określenia w stosunku do klasycznych okre-
śleń miłosierdzia świadczy o tym, że posiada ono sens podobny do tamtych, 
aczkolwiek bardziej się od nich różni, niż określenia miłosierdzia między sobą. 
To podobieństwo upoważnia do łącznej analizy tych określeń, a więc:

’āhēb, 
hẹsed,
hẹ̄n i hạ̄nan oraz
rahặmîm i pokrewne31. 

Jeszcze bardziej interesujące staje się syntetyczne przyjrzenie się ich grec-
kim odpowiednikom, a więc avga,ph i pokrewnym, file,w, e;leoj i pokrewnym, 
ca,rij, a także spla,gcna i oivkti,rmoi. Porównanie określeń hebrajskich i grec-
kich pokazuje, jak trudno było znaleźć właściwe odpowiedniki greckie pojęć 
hebrajskich, które stanowią punkt wyjścia do naszych rozważań. Trudności 
te okazują się analogiczne do tych, na które napotykają także i współcześni 
tłumacze Biblii hebrajskiej. Spróbujemy dokładniej przeanalizować rozbież-
ności między pojęciami hebrajskimi, a ich greckimi odpowiednikami. 

Chciałbym również zauważyć, że łączne analizowanie określeń należą-
cych do tej samej dziedziny semantycznej staje się wielokrotnie powtarzanym 
postulatem nowoczesnej lingwistyki. Nazywa się ją także lingwistyką kogni-
tywną, a stawia ona sobie za cel badanie języka jako części całego ludzkiego 
systemu poznawczego, który obejmuje także percepcję rzeczywistości przez 
człowieka, jego emocje, proces kategoryzacji i abstrahowania oraz rozumo-
wanie. T. Bosman w swoim niedawno opublikowanym artykule pt. „A critical 
review of the translation of the Hebrew lexeme ’hb” w australijskim czasopi-
śmie biblijnym Old Testament Essays słusznie zauważa, że znaczenie dane-
go określenia może być dogłębnie zrozumiane jedynie w łączności z innymi 
określeniami, należącymi do tej samej kategorii. Dlatego wyraźnie postuluje, 

Obydwa oznaczają bowiem wzajemną życzliwość okazywaną zarówno przez ludzi, jak też 
i Boga. 

31)   Na podobieństwo znaczeniowe między określeniem miłości ’ahăbāh a określeniami 
miłosierdzia: ḥesed, hēn i raḥămîm zwraca uwagę także S. CARBONE, „Amore avga,ph (’ahavah)  
nell’Antico Testamento e nel Nuovo Testamento”, ED 60 (2007), s. 49–52.
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aby studiować łącznie znaczenie takich określeń, jak ’hb, hẹsed, rhṃ i innych32. 
Dlatego też moje opracowanie pragnie przynajmniej w części odpowiedzieć 
na ten słuszny postulat, co do którego jestem mocno przekonany. 

Z drugiej jednak strony kategoryzacja nie powinna być dokonywana 
na własne wyczucie. Grozi to przesadnym subiektywizmem w prowadzeniu 
badań leksykograficznych i wyciąganiem nieuzasadnionych wniosków. Nie 
powinno się też stosować sposobów kategoryzacji opartych na słownictwie 
współczesnym: polskim lub wzorowanym na innych językach. Aby połączenie 
ze sobą takich a nie innych określeń biblijnych odzwierciedlało zapatrywania 
biblijnych autorów, posługujących się innymi językami, należy wykazać, że 
rzeczywiście traktują oni dane określenia jako synonimiczne, przynajmniej 
w pewnym zakresie. 

Najbardziej znanym słownikiem uwzględniającym kategoryzację określeń 
jest dziś słownik Louwa i Nidy Greek-English Lexicon of the New Testament Based 
on Semantic Domains, dostępny w programie komputerowym Bible Works33. 
Słownik ten jest na pewno znaczącym osiągnięciem w dziedzinie leksykografii 
biblijnej, a pomysł uporządkowania haseł słownikowych w dziedziny seman-
tyczne wart jest naśladowania. Niemniej jednak, gdy chodzi o naszą domenę 
miłości i miłosierdzia, jej pojęcia zostały przyporządkowane do dwóch zupeł-
nie odrębnych dziedzin. Określenia avga,ph, avgapa,w, file,w, splagcni,zomai  
i pokrewne zostały, na pewno słusznie, przyporządkowane do dziedziny mi-
łości, uczuć i współczucia w bardziej ogólnej kategorii postaw i emocji (w nu-
meracji słownika na pozycji 25 C). Zaś określenia e;leoj i oivkti,rmwn wraz 
z pochodnymi zaliczono do zupełnie innej kategorii miłosierdzia w dziedzi-
nie moralności i etyki, która znajduje się w schemacie słownika gdzie indziej, 
pod numerem 88 J. Jednak w tej samej kategorii zostało umieszczone także 
określenie ca,rij i pochodne, w dziedzinie I: uprzejmość i brak uprzejmości 
(numer 66)34. Aby uniknąć tego rodzaju subiektywizmu w wyznaczeniu do-
meny słownictwa miłosierdzia i miłości, ukazałem wcześniej, że sami biblijni 
autorzy traktują je jako synonimy, umieszczając je obok siebie lub paralelnie. 
Już to paralelne występowanie analizowanych określeń wskazuje na ich syno-

32)   OTE 18, 1 (2005), s. 28 n. Por. też na s. 22. 
33)   J. P. LOUW, E. NIDA, Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic 

Domains, New York 19882. 
34)   Do tej samej dziedziny zaliczono także określenie filanqrwpi,a. Pochodzi ono od 

file,w, które zostało umieszczone w zupełnie innej dziedzinie miłości i uczuć, tej samej, w któ-
rej znalazło się także pojęcie avga,ph. Tam znalazły się również inne złożenia z fil-, takie jak 
filadelfi,a, filanqrwpi,a, fi,landroj, filauto,j, filo,qeoj i inne. Wskazuje to na pewien brak 
konsekwencji, lecz równocześnie i na trudności związane z wyznaczaniem tych dziedzin. 
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nimiczność, czyli podobieństwo znaczeniowe, co zresztą znajdzie wielokrotne 
i wielorakie potwierdzenie w trakcie prowadzonych analiz. 

Język jest także nośnikiem kultury. W naszym wypadku chodzi o język 
hebrajski, który jest wyrazicielem kultury hebrajskiej, a bardziej ogólnie se-
mickiej. Okazuje się bowiem, że także w innych językach semickich, zarówno 
tych dawnych (akadyjski, aramejski, syryjski), jak i współczesnym arabskim 
znajdujemy określenia analogiczne i ich sens jest w dużej mierze podobny do 
sensu słów hebrajskich w Biblii. Stąd przekład Biblii hebrajskiej, powstałej na 
bazie kultury semickiej, na język grecki, a więc język należący do zupełnie 
innej rodziny języków indoeuropejskiej, stał się także przeniesieniem treści 
biblijnej do zupełnie innej kultury, która z kolei stoi u podstaw naszej kultu-
ry europejskiej. Na przykładzie tych tłumaczeń możemy dziś obserwować 
zderzenie kultury semickiej z europejską. Okazuje się, że zderzenie to tłu-
maczy wiele trudności i nieporozumień w przyjęciu Biblii już przez syna-
gogę mówiącą i żyjącą na modłę grecką, a następnie także chrześcijaństwo, 
które rozwinęło się już w tej nowej kulturze. Różnica między tymi dwiema 
kulturami dała o sobie znać także później w wielkich sporach chrystologicz-
nych, których celem było precyzyjne zdefiniowanie relacji między Bóstwem 
i człowieczeństwem w osobie Jezusa Chrystusa. Kultura semicka, w której 
zrodziło się chrześcijaństwo, aczkolwiek już na etapie jej przechodzenia na 
grecki styl myślenia, nie była zainteresowana precyzyjnym definiowaniem 
pojęć teologicznych. Wystarczyło jej obrazowe i dynamiczne ukazanie Syna 
Bożego w realizacji jego konkretnego posłannictwa. Stąd sformułowanie ty-
tułu naszego opracowania jako prezentacja i analiza biblijnego słownictwa 
miłosierdzia i miłości na zderzeniu kultur. Chodzi oczywiście o zderzenie 
kultury semickiej z europejską, która zaczęła się coraz bardziej rozwijać także 
na terenie Bliskiego Wschodu, a więc na terenach zdominowanych przez wy-
wodzących się z pustyni semitów. 

Równocześnie okazuje się, że problemy powstałe na styku języka hebraj-
skiego, a więc semickiego, i greckiego, a więc stojącego u podstaw kultury 
europejskiej, stanowią doskonałą okazję do tego, aby dokładniej przypatrzyć 
się zarówno jednym określeniom, jak i drugim. Rodzą się bowiem przy okazji 
liczne pytania, dlaczego tłumacze Septuaginty wybrali takie a nie inne odpo-
wiedniki dla hebrajskich określeń i dlaczego czynili to w sposób zróżnico-
wany. Przejście z jednego języka do drugiego, a więc „dwujęzyczność” Biblii, 
może być potraktowane jako doskonały test na użycie i sens danych określeń 
i słów. Przetłumaczenie Biblii hebrajskiej na grecki przygotowało równocze-
śnie terminologię biblijną dla Nowego Testamentu. Okazuje się ważne, aby 
w przypadku pojęć używanych w Nowym Testamencie dostrzec, na ile od-
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zwierciedlają one zawartość hebrajskich pojęć Starego Testamentu, a na ile 
reprezentują już nowy sens greckich wyrażeń35. Analiza biblijnego słownic-
twa dotyczącego miłosierdzia i miłości jest więc doskonałą okazją, aby szu-
kać odpowiedzi na powyższe pytania, zdając sobie równocześnie sprawę, że 
odpowiedź ta może być jeszcze daleka od definitywnego rozwiązania posta-
wionych problemów. 

Obecne opracowanie stawia sobie za cel nie tylko analizę porównawczą 
biblijnych określeń miłosierdzia i miłości, lecz także i próbę ich interpre-
tacji w oparciu o specyficzne cechy kultury semickiej i europejskiej, któ-
re można dostrzec właśnie w różnicy między określeniami hebrajskimi  
i greckimi. 

Metodologia tak postawionego zadania będzie polegać na szczegółowej 
analizie kolejnych określeń miłości i miłosierdzia. Analiza ta będzie się opie-
rać nie tylko na zestawieniu opracowań słownikowych, lecz także, a może 
nawet przede wszystkim, na sięgnięciu do konkretnych tekstów, w których 
te określenia występują. Bezpośredni kontekst wskazuje bowiem najdokład-
niej na szczegółowe odcienie znaczeniowe danych określeń. Aby je uchwy-
cić, należy przeanalizować pojęcia bardzo szczegółowo w ich najbliższym 
kontekście biblijnym. Taka jest bowiem metoda poznawania sensu danych 
określeń w języku obcym, którą posługują się autorzy dokładniejszych słow-
ników. Intuicyjnie posługujemy się nią właściwie wszyscy, kiedy słyszymy 
w rozmowie czy znajdujemy w literaturze nowe, nieznane słowo. Na podsta-
wie jego kontekstu próbujemy się domyślić, o co dokładnie chodzi: czy jest 
to na przykład pojęcie techniczne, medyczne, czy też dotyczące religii. Czy 
jest ono np. określeniem z dziedziny polityki, czy też jest wyrażeniem, ja-
kim posługują się ludzie w życiu codziennym. Na podstawie bezpośredniego 
kontekstu możemy na przykład określić, czy chodzi komuś o zamek, którym 
zamyka się drzwi domu, czy też zamek w sensie dawnej twierdzy obronnej. 
A wywnioskować to możemy właśnie z kontekstu, w którym dane określenie 
występuje. 

Wielką pomocą w prowadzeniu dokładnych i porównawczych analiz 
biblijnego słownictwa hebrajskiego czy greckiego są narzędzia udostępnio-
ne w komputerowym programie do badań biblijnych Bible Works. Aktualna 

35)   CZERSKI słusznie zauważył, że autorzy Nowego Testamentu korzystają w tym wzglę-
dzie z semantyki Septuaginty, ale też nadają terminom miłosierdzia nową treść. Por. tenże, 
„Miłosierdzie w Listach św. Pawła”, s. 14. 
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wersja tego programu posiada wiele bardzo użytecznych do badań słowniko-
wych narzędzi, jak: 

wiele słowników biblijnych hebrajsko- i grecko-angielskich (4 słowniki • 
hebrajskie i 9 greckich), 
wygodne narzędzie statystyki, które pozwala bardzo łatwo uzyskać różne • 
zestawienia, a więc liczbę wystąpień danych słów czy zwrotów w poszcze-
gólnych księgach, czy też ich częstotliwość względną w stosunku do liczby 
słów w danej księdze. Pozwala te wyniki porównywać między sobą. 
w wersji 7 dodano narzędzie do bardzo wygodnego wykrywania, za po-• 
mocą jakich słów greckich zostało przetłumaczone dane słowo hebrajskie 
i w jakich miejscach. Jest ono bardzo użyteczne do prowadzenia badań 
porównawczych między tekstem hebrajskim a wersją grecką Septuaginty. 
Dawniej, przy pomocy konkordancji książkowych, badania tego rodzaju 
były bardzo pracochłonne, a nawet wręcz niemożliwe. 
Nie wspominam już o narzędziach dostępnych w programie Bible Works 

od samego początku, a mianowicie możliwości bardzo łatwego wyszukiwa-
nia tekstów, w których występuje dane słowo biblijne lub całe wyrażenie. 
Nowe narzędzia komputerowe do badań biblijnych otwierają przed egzege-
tami zupełnie nowe możliwości, które będę się starał szeroko wykorzystywać 
w moim opracowaniu. 

Należy także zwrócić uwagę na trudności w dokładnym dookreśleniu 
pojęć, które wyrażają uczuciowe życie człowieka. Na pewno łatwiej podać 
szczegółowy sens słowa wskazującego na konkretny materialny przedmiot. 
Jego sens można wywnioskować np. z tego, do czego służy. Przedmioty 
znalezione podczas starożytnych wykopalisk archeologicznych na Bliskim 
Wschodzie, których datacja wskazuje w dodatku na epokę, w której powsta-
wała Biblia, mogą nas pouczyć dokładnie o tym, jak wyglądał np. ówczesny 
pług, na który można było z łatwością przekuć ówczesny miecz (por. Iz 2, 4). 
Z kolei określenia dotyczący roślin i zwierząt możemy zawsze skonfronto-
wać ze współczesnym opisem flory i fauny Palestyny, ponieważ wiadomo, 
że nie uległa ona większym zmianom w czasie ostatnich trzech tysięcy lat. 
To samo dotyczy wyglądu bliskowschodniej pustyni, roli źródła na terenie 
pustynnym itp36. Określenia dotyczące ludzkich przeżyć, uczuć i nastrojów są 
o wiele bardziej subtelne i trudniej uchwytne, gdy chodzi o ich szczegółowy 
odcień znaczeniowy. 

36)   Elementy krajobrazu pustynnego i jego określenia przeanalizowałem w mojej książce 
na temat biblijnej pustyni pt. Pustynia miejscem próby i spotkania z Bogiem. Wybrane zagad-
nienia biblijnej teologii pustyni, Kraków 1999, s. 17–41. 
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Pomocą w analizie tych określeń jest ich użycie na określenie przeżyć 
i postaw ludzkich. Wychodzimy z założenia, że natura ludzka zasadniczo się 
nie zmieniła, jeśli idzie o psychiczny sposób przeżywania swej egzystencji, 
przynajmniej w przeciągu ostatnich trzech tysięcy lat, od kiedy zaczęła po-
wstawać Biblia37. Dokładniejsza analiza tekstów biblijnych pokazuje, że lu-
dzie żyjący w tamtych czasach przeżywali praktycznie tak samo i takie same 
obawy, lęki38, cierpienia, radości, miłość, nienawiść itp. Dlatego też ze szcze-
gólną uwagą będę analizował te wystąpienia określeń, w których ukazują one 
relacje międzyludzkie. Ponieważ my dzisiaj reagujemy emocjonalnie podob-
nie do dawnych ludzi, dlatego też możemy te emocje określać współczesnymi 
słowami polskimi. Będą one najwłaściwszymi odpowiednikami określeń he-
brajskich, które zostały użyte dla opisania relacji międzyludzkich. 

 Z kolei określenia relacji międzyludzkich stosujemy także do tego, aby 
opisać relacje między Bogiem a człowiekiem. W ten sposób kształtuje się słow-
nictwo religijne, które początkowo czerpie z określeń dotyczących relacji mię-
dzyludzkich. Relacja z Bogiem, jaka została ukazana w Biblii, jest na wskroś 
personalna. Bóg jest bowiem Osobą, która poznaje i kocha analogicznie jak 
osoby ludzkie. Do określenia relacji z Bogiem używa się tych określeń, któ-
re wydają się ludziom danej epoki za najwłaściwsze, aby wyrazić Boski ideał, 
a równocześnie należny Mu respekt. Stąd też po dokonaniu analizy konkret-
nych pojęć w ich odniesieniu do ludzi, przyjrzymy się także ich odniesieniu do 
Boga. Niemniej jednak to właśnie ich użycie w relacjach międzyludzkich jest 
bardzo pouczające także i na temat ich sensu w relacjach religijnych. 

W naszym opracowaniu będziemy się przyglądać kolejno poszczegól-
nym biblijnym określeniom miłości i miłosierdzia, zaczynając od określenia 
tłumaczonego jako miłość, a więc ’āhẹ̄b, które będzie treścią pierwszego roz-
działu. W następnym, drugim, rozdziale zajmiemy się kolejno bardzo waż-
nym określeniem hẹsed, które jest w Biblii podstawowym określeniem Bożej 

37)   Dziś zrewidowano poglądy zwłaszcza na temat bardzo dawnych tekstów biblijnych. 
Coraz więcej egzegetów uważa bowiem, że także redakcja jahwistyczna jest późniejsza, niż po-
czątkowo uważano. Nie uważa się już czasów tzw. oświecenia salomonowego za jej powstanie, 
lecz datuje się je bliżej czasów niewoli asyryjskiej czy babilońskiej. Zresztą najdawniejsze księgi 
prorockie pochodzą z VIII w. przed Chr. i mniej więcej wtedy zaczęło się faktycznie pisanie 
Biblii. Proces ten zakończył się z pewnością do końca I w. po Chr., kiedy to odchodziło poko-
lenie apostolskie i odczuwano konieczność zapisu ich nauki. Dziś nie datuje się już powstania 
nawet najpóźniejszych ksiąg Nowego Testamentu na II w. po Chr. 

38)   Słownictwo dotyczące lęku i obawy zostało bardzo wnikliwie przestudiowane w opra-
cowaniu B. COSTACURTY, La vita minacciata: Il tema della paura nella Bibbia ebraica, Roma 
1988. 



38

Biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur…

dobroci i życzliwości dla człowieka. Kolejny rozdział, trzeci, poświęcimy 
analizie określenia hẹ̄n, tłumaczonego tradycyjnie jako łaska, a czwarty okre-
śleniu rahặmîm wraz z określeniami im pokrewnymi. W ostatnim rozdziale 
zajmiemy się pozostałymi ważnymi określeniami miłosierdzia. 

W każdym rozdziale przeanalizujemy najpierw sens określenia hebraj-
skiego z bogatymi odniesieniami do konkretnych przykładów. Zacznę od 
analizy tych tekstów, w których pojęcie zostało użyte w sensie świeckim, 
a więc na opisanie relacji międzyludzkich, a dopiero w następnej kolejno-
ści religijnych. Celem dokładnej analizy będzie uściślenie znaczenia dane-
go określenia i ukazanie jego precyzyjnych odcieni znaczeniowych. Kolejno 
w każdym rozdziale będziemy także analizować greckie odpowiedniki he-
brajskiego określenia, aby poznać ich podobieństwa i różnice w stosunku do 
terminu hebrajskiego. 

Następnie pola semantyczne poszczególnych określeń zostaną zestawio-
ne obok siebie, aby ukazać zarówno ich podobieństwa i różnice, jak i kom-
plementarność poszczególnych określeń w języku hebrajskim i greckim. 
Wszystkie one bowiem zostały przez biblijnych autorów wykorzystane do 
opisania zarówno życia emocjonalnego człowieka, jak też i religijnych rela-
cji z Bogiem. Celem pracy będzie ukazanie specyfiki hebrajskich i greckich 
określeń miłosierdzia. Będą one potraktowane jako próbki reprezentujące 
najpierw pierwotną kulturę semicką, a następnie późniejszą kulturę grecką. 
Praca może stanowić również pomoc dla tłumaczy Biblii w tłumaczeniu waż-
nych określeń na współczesny język polski. Punktem wyjścia poprawnego 
tłumaczenia jest bowiem należyte zrozumienie znaczenia pojęć biblijnych, 
aby znaleźć w stosunku do nich najbliższy i najbardziej odpowiedni ekwiwa-
lent znaczeniowy we współczesnym języku polskim. 

Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze inny problem. Okazuje się, że 
polskie określenia miłosierdzia, podobnie zresztą jak analogiczne określenia 
w innych językach współczesnych, nie kojarzą się ludziom współczesnym 
zbyt pozytywnie. Po prostu określeń łaski i miłosierdzia, zwłaszcza w od-
niesieniu do relacji międzyludzkich, nie lubimy. Suponują one dzisiejszemu 
czytelnikowi ludzką słabość, niewystarczalność, a także i niedowartościo-
wanie39. Miłosierdzie często powoduje obawę o poniżenie ludzkiej godności 
człowieka, któremu się okazuje litość, a nawet i pewnej w stosunku do niego 
pogardy. Dlatego niechętnie mówimy o miłosierdziu. O ile jeszcze jesteśmy 
w stanie przyjąć miłosierdzie od Boga, o tyle od ludzi nie. Wyrazem tej posta-

39)   Por. L. DE LORENZI , „Paolo: la misericordia di Dio e il peccato dell’uomo”, PSV 29 
(1994), s. 147. 
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wy są często powtarzane wypowiedzi: nie potrzebuję niczyjego miłosierdzia, 
niczyjej łaski. Preferuje się w to miejsce raczej inne określenia, a mianowicie: 
pomoc, solidarność, dobroczynność, akcja humanitarna czy też wrażliwość 
społeczna40. 

Okazuje się, że problem ten intuicyjnie wyczuwał bł. Jan Paweł II, czemu 
dał wyraz w swojej encyklice Dives in misericordia. Wprowadził w niej i czę-
sto posługiwał się zamiennym określeniem miłości miłosiernej, trafnie wy-
czuwając współczesną dewaluację pięknego pojęcia. Poświęcił także osobny 
rozdział swej encykliki, aby wyjaśnić, że miłosierdzie okazane marnotrawne-
mu synowi wcale nie było umniejszeniem jego godności. 

Rzeczywiście wydaje się, że w naszej współczesnej mentalności pojęcie 
miłosierdzia zaczęło się ograniczać do konkretnej pomocy. Jesteśmy dziś 
skłonni rozumować w ten sposób, że liczy się przede wszystkim konkretna 
pomoc materialna, a nie współczucie, czy też jakiekolwiek uczuciowe prze-
żywanie emocjonalne nieszczęścia innych ludzi. Uczucia i łzy niewiele mogą 
pomóc człowiekowi nieszczęśliwemu. W ten sposób łatwo dojść do rozumie-
nia miłosierdzia jedynie jako bardzo skromnego datku na rzecz potrzebują-
cych. Datek ten jest ograniczany, aby zbytnio nie uszczuplić swojej własności 
i często ogranicza się do groszowej jałmużny. Dlatego też jego otrzymywanie 
może bardziej upokarzać, niż stanowić realną pomoc. 

Miłosierdzie nie upokarza jedynie wtedy, gdy wyraża autentyczne ubo-
lewanie i szczerą chęć pomocy, umotywowaną przed wszystkim życzliwością 
do bliźniego. Dlatego w analizowanych biblijnych tekstach, które zawierają 
hebrajskie lub greckie określenia miłosierdzia, będę zwracał uwagę na takie 
odcienie znaczeniowe poszczególnych określeń, jak relacje między konkretną 
pomocą a uczuciem życzliwości do drugiego oraz inne aspekty znaczeniowe, 
takie jak solidarność, wierność przyjaźni. Jak one się mają do współczucia 
na widok nieszczęścia lub grzechu? Ufam, że tego rodzaju rozważania sta-
ną się pomocą do właściwego rozumienia biblijnych określeń miłosierdzia 
i miłości i pomogą w doborze najbliższych odpowiedników znaczeniowych 
w językach współczesnych. 

40)   Por. S. HAŁAS, „Miłosierna miłość. Problemy z tłumaczeniem biblijnych określeń 
miłosierdzia”, s. 307. 





41

Rozdział I

Specyfika hebrajskiego ’āhēb  
i jego grecki odpowiednik  

W pierwszym rozdziale naszego opracowania zajmiemy się najpierw he-
brajskim określeniem miłości, a następnie jego greckim odpowiednikiem. Nie 
ograniczymy się jednak do tego, co mówią na ten temat profesjonalne słowniki 
biblijne oraz bardziej szczegółowe opracowania, zwłaszcza w postaci artyku-
łów naukowych. Od razu pragnę zaznaczyć, że nie ma ich wiele, a opracowania 
książkowe na ogół nie wchodzą w niuanse znaczeniowe tego określenia. Aby 
lepiej zrozumieć dokładne znaczenia czasownika ’āhēb, przyjrzymy się najpierw 
jego typowym zastosowaniom z relacjach międzyludzkich (podrozdział a), aby 
następnie przejść do zastosowań typowo religijnych. Będzie więc chodzić naj-
pierw o określenie miłości ludzi do Boga, które jest charakterystyczne dla Księgi 
Powtórzonego Prawa (b), a następnie miłości Boga do ludzi (c). 

W drugiej części pierwszego rozdziału zajmiemy się greckim odpo-
wiednikiem hebrajskiego ’āhēb, a mianowicie avga,ph. Najpierw zajmiemy 
się użyciem tego określenia w Septuagincie (w księgach protokanonicz- 
nych, a więc napisanych oryginalnie po hebrajsku, a także deuterokano- 
nicznych, a więc napisanych od początku po grecku), aby następnie przyjść 
do użycia w Nowym Testamencie (d). W końcu przypatrzymy się dokładniej 
dość subtelnej różnicy między avgapa,w a file,w (e). 

a) Typowe zastosowania hebrajskiego określenia ’āhēb

Hebrajski czasownik bha (’āhēb) uchodzi za typowe określenie miłości 
w Biblii hebrajskiej i w taki też sposób jest najczęściej tłumaczony. Jeżeli au-
torzy publikacji naukowych z egzegezy biblijnej mówią o miłości w Starym 
Testamencie, mają na myśli przede wszystkim to słowo. Określenie ’āhēb jest 
w niej używane stosunkowo często, bo aż 210 razy jako czasownik. Jeśli doda-
my inne określenia o rdzeniu ’hb, otrzymamy w sumie aż 251 wystąpień tego 
określenia w całej Biblii hebrajskiej1. Niemniej jednak może dziwić fakt, że 
stosunkowo rzadko oznacza ono uczucie Boga do ludzi. 

1)   Por. T. BOSMAN, „A critical review of the translation of the Hebrew lexeme ’hb”, 
OTE 18, 1 (2005), s. 23.
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Rzeczownik hb’Þh]a; (’āhabāh) jest pojęciem abstrakcyjnym i określa to 
samo uczucie, co czasownik, od którego się wywodzi. Występuje on 38 razy. 
Obydwa więc określenia odnoszą się do tego samego pojęcia miłości określa-
nej bądź to czasownikiem ’āhēb, bądź też rzeczownikiem ‘āhabāh. Zauważmy, 
że analogiczne określenie niezbyt często występuje w innych językach semic-
kich. W języku ugaryckim oznacza najczęściej miłość płciową. W języku ara-
mejskim z papirusów z Elefantyny rdzeń ten stanowi jedynie część składową 
imion własnych. W źródłach fenickich występuje jedynie raz2. 

Aby lepiej zrozumieć specyfikę znaczeniową tego określenia, przyjrzymy 
się typowym jego zastosowaniom w Biblii. Analizując jego znaczenie, zwró-
cimy najpierw uwagę na jego zastosowanie w relacjach międzyludzkich, któ-
re pozwolą lepiej zrozumieć specyfikę jego używania w stosunku do Boga. 
Religijne relacje do Boga buduje się bowiem w dużej mierze na doświad-
czeniu relacji międzyosobowych między ludźmi. Również w Biblii pojęcie to 
określa najczęściej miłość, jaka zawiązuje się między mężczyzną i kobietą, 
a więc typową miłość, z jaką spotykamy się w narzeczeństwie i małżeństwie 
(np. Rdz 24, 67; 29, 32; Prz 5, 18 n.; Koh 9, 9; Pnp 1, 3 n. 7; 3, 1 n.; Oz 3, 1)3. 
Gdy chodzi o rzeczownik, jest on bardzo charakterystyczny zwłaszcza dla 
Pieśni nad Pieśniami, w której występuje aż 11 razy na określenie takiej wła-
śnie miłości (Pnp 2, 4 n.; 3, 5 itd.). Przepiękny ten utwór najlepiej opisuje 
wartość miłości między dwojgiem zakochanych ludzi. 

Charakterystycznym przykładem użycia tego określenia może być mi-
łość królewny Mikal, która zakochała się w młodym i przystojnym Dawidzie, 
gdy rozpoczynał karierę dowódcy wojskowego w drużynie wojowników 
Saulowych (1 Sm 18, 20.28). Często wskazuje na wielkość uczucia chłopca 
do dziewczyny. Wymownym przykładem jest w tym względzie Jakub, który 

2)   Por. P. J. ELS, „’hb”, NIDOTTE I, s. 278. Należy docenić fakt, że New International 
Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis (NIDOTTE) należy już do nowszej genera-
cji słowników, które nie tylko ilustrują znaczenie słów na wybranych przykładach, lecz także 
porządkują je według dziedzin czy domen semantycznych, takich jak słownictwo kultyczne, 
prawnicze czy też wyrażające emocje lub inne więzy społeczne między ludźmi. Jednak za-
proponowana przez Elsa kategoryzacja pojęcia ’āhēb nie jest w pełni zadowalająca, gdyż nie 
rozróżnia on klarownie płaszczyzny relacji międzyludzkich od płaszczyzny religijnej. W swo-
im opracowaniu proponuję badanie słów najpierw na płaszczyźnie międzyludzkiej, aby na 
podstawie uzyskanych w ten sposób danych przejść do relacji religijnej z Bogiem. 

3)   Por. Jan ŁACH, „Miłość i przymierze Boga z ludźmi”, w: Słowo nieskrępowane. Księga 
jubileuszowa dla ks. Jana Kruciny, red. A. Nowicki, J. Tyrawa, Wrocław 1998, s. 358; G. HENT-
SCHEL, „Ponieważ Pan was umiłował (Pwt 7, 8). Miłość w Starym Testamencie”, Com P 15, 5 
(1995), s. 18 n. 
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tak bardzo zakochał się w Racheli, młodszej córce Labana, że był gotów pra-
cować u ojca dwa razy po siedem lat, aby tylko otrzymać ją za żonę (Rdz 29, 
18.20.30). Gotowość do poniesienia tak wielkiej ceny stała się miarą wielko-
ści jego uczucia do Racheli, nieco inaczej niż w relacji do jej starszej siostry 
Lei. Taki sam aspekt wyróżnienia kogoś wielkim uczuciem widoczny jest 
także w rozporządzeniach prawnych zawartych w Księdze Powtórzonego 
Prawa 21, 15 n., gdzie mowa zarówno o żonie kochanej przez męża, jak i nie-
kochanej. Prawo broni tutaj uprawnień żony niekochanej i jej dzieci, narażo-
nych na utratę uprawnień syna pierworodnego. Również w Drugiej Księdze 
Kronik 11, 21 czasownik ten oznacza uczucie, jakim król Roboam wyróżniał 
jedną spośród wielu swoich żon, a mianowicie Maakę. W podobnym sensie 
mówi się także o perskim królu Aswerusie, że ukochał Esterę bardziej niż 
jakąkolwiek inną kobietę. Dlatego też ją wybrał na swoją żonę i uczynił kró-
lową w miejsce Waszti (Est 2, 17). 

Warto od razu zauważyć, że w analogicznym sensie również księgi mą-
drościowe mówią o umiłowaniu mądrości, którą wyobrażano sobie często 
jak kobietę (np. Prz 4, 5; 8, 17; 12, 1; 29, 3). Hebrajskie określenie mądrości 
họkmāh jest bowiem – podobnie jak w wielu innych językach, także pol-
skim – rzeczownikiem rodzaju żeńskiego. Stąd łatwe stało się porównanie 
jej do kobiety (np. Prz 8, 12.17) i jej miłości do miłości małżeńskiej. Ta 
zaś jest typowym zastosowaniem czasownika ’āhēb. Z kolei w Prz 9, 13 do 
niewiasty została także porównana przeciwniczka mądrości, a mianowicie 
głupota. 

Specyfikę znaczeniową czasownika ’āhēb widać jeszcze bardziej, gdy 
wskazuje on na ogromną siłę uczucia. Może ona być tak wielka, że trudno 
nad nią zapanować i dlatego staje się destrukcyjna. Nieopanowanie gwał-
townego uczucia mogło stać się przyczyną niejednego nieszczęścia. Stało się 
tak w przypadku nieokiełznanego uczucia kananejskiego Sychema do cór-
ki Jakuba Diny (Rdz 34, 3). Nieopanowane uczucie doprowadziło w konse-
kwencji do groźnego konfliktu między dwoma plemionami, a w omawianym 
przypadku do napaści i rzezi Sychemitów przez synów Jakuba. Podobnie 
stało się także i w przypadku nieopanowanego uczucia Samsona do Dalili 
(Sdz 16, 4.15), które uśpiło jego czujność i w konsekwencji doprowadziło do 
ujęcia go przez Filistynów u swojej kochanki, a następnie uwięzienia i śmier-
ci. Nieuporządkowana miłość królewskiego syna Amnona do przyrodniej 
siostry Tamar (2 Sm 13, 1) stała się przyczyną całego pasma nieszczęść dla 
królewskiego dworu i samego Dawida. Doprowadziła do zabójstwa na kró-
lewskim dworze i konfliktu z Absalomem, który posunął się później do groź-
nego zamachu na władzę królewską Dawida (2 Sm 15, 7 n.). Uczucie młodego 
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mężczyzny było tak wielkie, że zaczęło się nawet w sposób widoczny odbijać 
na jego zdrowiu (2 Sm 13, 4). 

Pojęcie ’hb wskazuje więc na wielką siłę uczucia, którą trudno w racjo-
nalny sposób pokierować. W niejednym wypadku staje się rzeczywiście trud-
na do opanowania, jak na to wskazuje znana sentencja przy końcu Pieśni nad 
Pieśniami: wielkie wody nie zdołają ugasić miłości (’āhăbāh), rzeki jej nie zato-
pią (8, 7). Może oznaczać uczucie nieuporządkowane, które cechuje się wiel-
ką siłą pożądania, jak w przypadku uwodzicielki, która kusi mężczyznę do 
przeżycia z nią wielkiej miłości (Prz 7, 18; Iz 57, 8). Bardzo sugestywne jest 
w tym względzie porównanie ludu izraelskiego do nierządnicy, która kieruje 
się niepohamowaną żądzą i jest w tym względzie podobna do zwierząt kie-
rujących się dzikim instynktem, np. młodej wielbłądzicy (Jr 2, 24 n.; por. też 
Ez 16, 37). Również w przypadku króla Salomona miłość do cudzoziemskich 
kobiet (’āhab – 1 Krl 11, 1) stała się przyczyną jego niewierności wobec Jahwe, 
a w interpretacji autorów deuteronomistycznych również kary Bożej w po-
staci podziału wielkiego królestwa odziedziczonego po Dawidzie. Podział ten 
doprowadził, jak wiadomo, do znacznego osłabienia obydwóch królestw, a w 
konsekwencji do całkowitego ich upadku. 

Jak słusznie zauważył G. Hentschel, określenie ’āhēb nie oznacza jednak 
w Biblii samego współżycia małżeńskiego, ponieważ język biblijny zwykł je 
określać inaczej, zwłaszcza za pomocą czasownika jāda‘. Widać to w wielu 
tekstach Starego Testamentu, takich jak Rdz 4, 1.17.25 itd. Mówią one o tym, 
że Adam czy jego syn jāda‘, a więc poznał swą żonę, a ta poczęła i urodziła 
syna. Na określenie małżeńskiego współżycia używany jest także zwrot bô’ ’el, 
które znaczy dosłownie: wejść do kogoś, (por. Rdz 6, 4; 16, 2.4; Pwt 21, 13; 
22, 13; Ez 23, 44) oraz qārab (Rdz 20, 4; Kpł 18, 6.14.19; Pwt 22, 14; Iz 8, 3; 
Ez 18, 6)4. Sam zaś czasownik ’āhēb oznacza uczucie, jakie łączy dwoje za-
kochanych ludzi. Samo z siebie wcale nie wskazuje na relacje płciowe. Może 
jednak oznaczać nie tylko miłość małżeńską. 

Często bowiem czasownik ’āhēb określa także miłość rodzicielską do 
własnego dziecka (Rdz 25, 28). Widać to szczególnie dobrze na przykładzie 
miłości Abrahama do długo oczekiwanego syna Izaaka. Bóg powiedział do 
niego: weź twego syna jedynego, którego kochasz, Izaaka (Rdz 22, 2). Również 
i w tym wypadku wskazuje on na wielką miłość uczuciową ojca, która skupiła 
się na jedynym dziecku. Podobne ukierunkowanie miłości rodzicielskiej na 
wybrane dziecko widać także na przykładzie Jakuba. Najpierw darzył on naj-
większą miłością swego syna Józefa, a miłość ta stała się przyczyną ogromnej 
zazdrości ze strony innych braci (Rdz 37, 3 n.). Dlatego go pojmali, a następ-

4)   HENTSCHEL, s. 18–27. 
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nie sprzedali kupcom jadącym do Egiptu. Zaś po utracie Józefa całe ojcow-
skie uczucie przeniosło się na kolejnego najmłodszego syna, a mianowicie 
Beniamina (Rdz 44, 20). 

W podobnym sensie na określenie miłości rodzicielskiej czasownik ten 
został użyty także w Prz 3, 12 i 13, 24. Mądrościowy autor poucza o koniecz-
ności karcenia własnego dziecka, nawet jeśli się go bardzo kocha i choć ko-
chającemu ojcu przychodzi to z wielką trudnością. Prorok Ozeasz, wielki 
piewca miłości Bożej, porównuje ją nie tylko do uczucia ludzi zakochanych, 
lecz także do miłości ojcowskiej. Bóg darzy swój wybrany lud uczuciem po-
dobnym do wielkiej miłości rodzicielskiej i traktuje jak własnego umiłowane 
dziecko: 

umiłowałem (’āhēb) Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem 
i syna swego wezwałem z Egiptu (Oz 11, 1). 

Podobnie jak ojciec nie szczędzi swemu malutkiemu dziecku pieszczot 
i pocałunków, również i Bóg otacza swój wybrany lud wielkim rodzicielskim 
uczuciem5. Nie przestaje kochać nawet wtedy, gdy dziecko nie jest w stanie 
zrozumieć Jego wielkiego uczucia i zaczyna postępować wbrew Jego woli. 

Okazuje się jednak, że ten sam czasownik ’āhēb może określać nie tylko 
relacje personalne między osobami. Nierzadko oznacza także mocne przy-
wiązanie emocjonalne do jakiegoś przedmiotu lub rzeczy, którą się bardzo 
lubi6, np. do smacznej potrawy, jaką miał przyrządzić Izaakowi starszy syn 
(Rdz 27, 4.9.14). Może to być także przywiązanie do ulubionego zajęcia, jak 
np. uprawy roli, co widać na przykładzie króla Ozjasza. W tym przypadku 
chodzi o jego zainteresowanie rozwojem rolnictwa w swoim królestwie (’ōhēb 
’ădāmāh – 2 Krn 26, 10). Autor ma zapewne na myśli różne inicjatywy tego 
króla, które miały na celu promocję ówczesnego rolnictwa, zwłaszcza na tere-
nach wysuszonych i pustynnych. Kontekst wiersza wskazuje na budowę zbior-
ników wodnych na pustyni, aby umożliwić uprawę roli tam, gdzie wcześniej 
była ona niemożliwa. Wiadomo, że właśnie w ten sposób można znacznie po-
szerzyć areał uprawianej ziemi na Bliskim Wschodzie i że powiększenie zasię-
gu upraw w głąb pustyni świadczy o gospodarczym rozwoju w danej epoce. 
G. Clark w swoim studium na temat ḥesed wyliczył, że nieosobowych zastoso-

5)   Por. T. DąBEK, „Rodzicielska miłość Boga”, OM 30 (1999), s. 11. 
6)   Tę charakterystykę określenia ’āhēb zauważa także G. CLARK (The Word Hesed ine the 

Hebrew Bible, Sheffield 1993, s. 263). Odróżnia on to określenie od innych, które będę analizo-
wał w następnych rozdziałach: ḥesed, ḥēn czy raḥămîm. 
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wań czasownika ’āhēb jest w Biblii stosunkowo wiele: w sumie wykorzystano 
go aż 55 razy. Stanowi to blisko 1/3 wszystkich wystąpień tego określenia7. 

Również i w takim przypadku czasownik ’āhēb wskazuje na zupełnie 
spontaniczne upodobanie w człowieku lub zajęciu, które się po porostu lubi 
i chętnie wykonuje. Przywiązanie takie może dotyczyć zarówno czynności 
moralnie obojętnych, jak też złych lub dobrych. Mówi się na przykład, że 
ktoś lubi spać, czyli ulega lenistwu (Prz 20, 13; por. Iz 56, 10). Mówi się też 
o zamiłowaniu do zabaw i hulanek (Prz 21, 17). W podobnie negatywnym 
odcieniu znaczeniowym mówi autor Księgi Koheleta o umiłowaniu pienię-
dzy i bogactw (Koh 5, 9), a Izajasz napiętnuje przełożonych ludu za to, że 
lubią otrzymywać łapówki (1, 23). Prorok Jeremiasz zauważa nawet, że lud 
Jerozolimy lubi nauczanie kapłanów, którzy schlebiają opinii publicznej, lecz 
przypomina, że tego rodzaju nauczanie jest złudne i szkodliwe dla narodu 
(5, 31). Ozeasz krytykuje ówczesnych kapłanów za to, że lubią oszukiwać in-
nych, zwłaszcza podczas sprzedaży (Oz 12, 8). Zachariasz z kolei przestrzega 
swych adresatów, aby nie skłaniali się do fałszywej przysięgi, dosłownie, aby 
jej nie lubili (8, 17). Autor Psalmu 4 przestrzega adresatów przed umiłowa-
niem nieuczciwości i kłamstwa, które nie są w stanie przynieść człowiekowi 
trwałych korzyści (’āhēb – Ps 4, 3). W innym psalmie jest powiedziane, że Bóg 
nie toleruje ludzi, którzy przejawiają zamiłowanie do przemocy (Ps 11, 5). 
Zaś cechą ludzi złych jest umiłowanie zła i kłamstwa (Ps 52, 5 n.). 

W sensie pozytywnym można natomiast mówić o miłości do Jerozolimy 
(Iz 66, 10; Ps 122, 6) w sensie przywiązania do rodzinnego miasta i ojczyzny, 
a więc w znaczeniu tego, co dziś określamy jako patriotyzm. Micheasz zachę-
ca swoich słuchaczy do umiłowania właściwej postawy moralnej względem 
Boga (6, 8), a Zachariasz do umiłowania prawdy i pokoju (8, 19). Prorocy 
krytykują lud za to, że lubi uroczyste celebracje religijne, które pozostają bez 
wpływu na ich moralną postawę (Am 4, 5). 

Tego rodzaju zastosowania hebrajskiego określenia ’āhēb wskazują, że 
chodzi w nim o uczucie ukierunkowane do osoby czy nawet rzeczy, która się 
podoba i którą się lubi. Taki też odcień znaczeniowy zdaje się potwierdzać 
etymologia tego określenia. Jest ona przez specjalistów wiązana z arabskim 
rdzeniem habba, który oznacza ciężki oddech lub podekscytowanie. Również 
próby wyprowadzenia go od innych możliwych rdzeni wskazują na jego po-
wiązanie z mocnym oddychaniem, pragnieniem i gorącą miłością8. Tego ro-

7)   Por. tamże, s. 60. 
 8)   Por. R. JASNOS, Teologia Prawa w Deuteronomium, Kraków 2001, s. 238; HALOT, 

pod hasłem; E. JENNI, „bha `hb amare”, THAT, pod hasłem. 

Uniwersytet Papieski
Podświetlony
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dzaju powiązanie można dostrzec nawet w tekście Jeremiasza, który miłość 
do pogańskich bożków porównuje do gwałtownej żądzy dzikich zwierząt, np. 
oślicy, łapczywie chwytającej powietrze w nozdrza (2, 24 n.)9. 

Tego rodzaju próby wyjaśnienia etymologicznego pochodzenia pojęcia 
’āhēb dodatkowo potwierdzają, że w tym przypadku chodzi o miłość pły-
nącą z upodobania do osoby lub przedmiotu. Dobrze więc oddaje ten od-
cień znaczeniowy polski odpowiednik lubić. Chodzi o uczucie miłości ze 
względu na to, że ktoś się komuś podoba z uwagi na urodę, pokrewieństwo, 
podobne zainteresowania czy też spełnianie woli. Tego rodzaju sytuacja ma 
miejsce zwłaszcza w przypadku własnego dziecka, bliskiego przyjaciela czy 
też kogoś, kto bardzo umiejętnie realizuje czyjeś zamiary, jak np. w przy-
padku Cyrusa perskiego (Iz 48, 14). Jest on, w myśl słów Deutero-Izajasza 
lubiany przez Jahwe dlatego, że realizuje Jego wolę10. 

Dlatego też czasownik ’āhēb może oznaczać także przywiązanie i przy-
jaźń spontanicznie okazywaną drugiemu człowiekowi ze względu na zwykłą 
ludzką sympatię, co można dostrzec np. u Saula w stosunku do młodego 
wojownika Dawida (1 Sm 16, 21; 20, 17; 2 Sm 1, 23). W jego przypadku 
chodzi o sympatię i życzliwość okazaną młodemu wojownikowi, którego 
uczynił swym najbliższym pomocnikiem – giermkiem. Dobrym polskim 
odpowiednikiem tego słowa byłby również i w tym wypadku czasownik 
lubić. Saul po prostu polubił młodego Dawida i chciał go mieć blisko sie-
bie jako osobistego asystenta (1 Sm 16, 22). Tym samym słowem została 
też określona wielka przyjaźń królewskiego syna Jonatana do Dawida, 
o której Księgi Samuela wspominają kilkakrotnie (1 Sm 18, 1.3; 20, 17;  
2 Sm 1, 26)11. W podobny sposób została także określona ludzka przyjaźń 
w Psalmie 109, 4 n. oraz w Księdze Przysłów (10, 12; 15, 17; 17, 9). 

 9)   Tłumaczenie Biblii Tysiąclecia i Biblii Warszawsko-Praskiej bp. Romaniuka przypi-
sują tę żądzę młodej wielbłądzicy, o której mowa w poprzednim wierszu (2, 23). Niemniej 
jednak wiersz 24 m wprowadza już porównanie do innego zwierzęcia, a mianowicie dzikiej 
oślicy (pered), i zostaje to uwzględnione w innych tłumaczeniach zagranicznych, np. TOB, 
Einheitsübersetzung, włoskie tłumaczenie Paulistów. 

10)   ELS (s. 282) wiąże to sformułowanie o miłości Bożej z przymierzem, choć przecież 
postać umiłowanego Cyrusa nie jest wcale objęta przymierzem. Rzeczywiście, Deutero-Izajasz 
wcale nie wspomina w tym kontekście o przymierzu. Stąd jego kategoryzacja pojęcia ’hḅ nie 
jest w tym względzie słuszna i dlatego nie prowadzi do trafnych wniosków. 

11)   Doszukiwanie się w przyjaźni między Dawidem a Jonatanem podtekstów homosek-
sualnych jest zwykłym nieporozumieniem. Spowodowane jest ono podkładaniem pod biblijne 
pojęcie ’hb – avga,ph lansowanych dziś przez niektóre środowiska zachowań, które próbuje się 
nakładać na określenia miłości we współczesnych językach. Greckie avga,pa,w, którym Sep-
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Z kolei imiesłów ’ōhēb (= ten, który lubi) stał się w języku hebrajskim 
zwyczajnym odpowiednikiem naszego określenia: przyjaciel (np. Est 5, 10.14; 
6, 13; Prz 14, 20; 27, 6; Jr 20, 4.6; 22, 20; Lm 1, 19; Ps 38, 12 itd., por. też 
Prz 8, 21). To ostatnie jest często łączone paralelnie z innym określeniem rē‘a, 
które także wskazuje na człowieka bliskiego, sąsiada, kolegę. Zaś imiesłów 
czasownika ’hb w koniugacji piel: mĕ’ahăb wskazuje na odcień znaczeniowy 
kochanka, amanta, najczęściej w negatywnym odcieniu znaczeniowym, por. 
Ez 16, 33.36 n.; 23, 5.9.22; Oz 2, 7.9.12 n.12. Koniugacja piel uwydatnia również 
i w tym przypadku natężenie uczucia, często niewłaściwie ukierunkowanego. 

Ten sam czasownik może również oznaczać przyjaźń na poziomie dyplo-
macji, także międzynarodowej, jaka łączyła np. Dawida z Hiramem, królem 
fenickiego Tyru (1 Krl 5, 15). Warto przy okazji zauważyć, że ideał prawdziwej 
życiowej przyjaźni został rozwinięty szczególnie w księgach mądrościowych, 
np. Prz 17, 17; 18, 24. Jak to zazwyczaj w życiu bywa, przyjaźń tego rodzaju 
jest często uwarunkowana konkretnymi zaletami człowieka, np. mądrością 
czy prawdomównością (Prz 16, 13). Czasownik ten może także oznaczać 
sympatię ludu do młodego i utalentowanego przywódcy czy wojownika, jak 
np. do Dawida (1 Sm 18, 16.22). 

Aby dobrze zrozumieć znaczeniowy odcień tego pojęcia, warto także 
przypatrzyć się jego synonimom czy antonimom. Łatwo je odnaleźć zwłasz-
cza w tekstach poetyckich, które lubują się w zestawianiu podobnych czy 
przeciwnych określeń jako ważnych elementów paralelizmu i, mówiąc bar-
dziej ogólnie, binarnej konstrukcji tekstu semickiego13. Gdy chodzi o anto-
nimy, czyli określenia o znaczeniu przeciwstawnym, na pierwszym miejscu 
należy wskazać czasownik sānēh, który oznacza nienawidzić (por. Sdz 14, 16; 
2 Sm 19, 7; Koh 3, 8; Prz 9, 8; Iz 61, 8; Ps 45, 8)14. Takie zestawienie wskazuje, 
że ’āhēb oznacza zaangażowanie emocjonalne pozytywne w stosunku do ja-
kiejś osoby, odwrotne do nienawiści, która jest destrukcyjna. Zgodnie zresztą 

tuaginta przetłumaczyła hebrajskie określenie, wskazuje na miłość życzliwą i przyjacielską, 
i całkowicie wyklucza obecność podtekstów erotycznych, które mogą być obecne w innym 
greckim określeniu e;roj. Hebrajski czasownik ’āhēb wcale nie musi oznaczać miłości w sensie 
współżycia. Jego typowym sensem jest także przyjaźń, która nie implikuje jakichkolwiek za-
chowań seksualnych – por. HENTSCHEL, s. 20, przypis 6. 

12)   Por. HALOT, pod hasłem. 
13)   Jak słusznie omawia to zjawisko znany specjalista z zakresu egzegezy retorycznej 

R. MEYNET, por. jego niedawny artykuł „Binarność, podstawowa cecha języka biblijnego”, 
w: Język Biblii a język współczesny, Kraków 2006, s. 11 n. 

14)   Por. D. J. A. CLINES, The Dictionary of Classical Hebrew, Sheffield 1993, pod hasłem; 
HALOT, pod hasłem; Jan ŁACH, „Miłość i przymierze Boga z ludźmi”, s. 358. 
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z zasadami psychologii jedno uczucie może z czasem zamienić się w inne, 
zwłaszcza przeciwstawne. Jak trafnie zauważa autor Księgi Samuela, nieupo-
rządkowana miłość Amnona do swej przyrodniej siostry Tamar zamieniła się 
w jeszcze większą nienawiść do niej (2 Sm 13, 15). 

Gdy zaś chodzi o synonimy, należy najpierw wymienić ḥāpēc, i to zarówno 
w formie czasownikowej, jak i przymiotnikowej. Określenie to oznacza upodo-
banie w kimś lub czymś i jest użyte w Biblii hebrajskiej kilkakrotnie paralel-
nie w stosunku do ’āhēb (Pwt 21, 14 n.; 1 Sm 18, 22; 1 Krl 10, 9; 2 Krn 9, 8; 
Ps 34, 13; 109, 17, por. Iz 48, 14). Znaczenie obydwóch określeń jest rzeczywi-
ście podobne, ponieważ ’āhēb oznacza także miłość upodobania. Jeszcze ści-
ślejszy związek syntaktyczny zachodzi między pojęciem miłości a wybrania: 
bāḥar. Widać je w Pwt 4, 37; 10, 15; Ps 47, 5; 78, 68; Iz 41, 8. Autorzy biblijni 
wielokrotnie powtarzają, że Bóg wybrał sobie lud izraelski dlatego, że go miło-
wał. Rzeczywiście, wybiera się spośród innych tego człowieka, którego się lubi. 
Wybranie jest przejawem i skutkiem miłości i upodobania. 

Podaje się jeszcze inne określenia znaczeniowo podobne do ’āhēb, jak 
na przykład dābaq15, które oznacza przylgnięcie lub złączenie się z kimś. 
Występuje ono najczęściej właśnie w Księdze Powtórzonego Prawa, która 
charakteryzuje się nauczaniem o obowiązku miłowania Boga i Psalmach (po 
8 razy). Paralelnie do ’āhēb występuje w Pwt 11, 22 i 30, 20. Miłość do Boga 
jest tym samym, co przylgnięcie do Niego, jak to widać z paralelnego zesta-
wienia określeń: 

miłując (le’ahăbāh) Pana, Boga swego, 
słuchając Jego głosu, 
lgnąc (ledābekāh ) do Niego (Pwt 30, 20, por. 11, 22). 

Połączenie to znajdujemy także w analogicznym sformułowaniu deute-
ronomicznym w Joz 22, 5. Innym czasownikiem o podobnym znaczeniu jest 
ponadto hāšaq. Również w Księdze Powtórzonego Prawa znajdujemy je użyte 
w sposób paralelny do ’āhēb: 

Pan wybrał was 
i upodobał sobie (hạ̄šaq) w was, 
(...)
ponieważ was umiłował (’ahăbāh – Pwt 7, 7 n.). 

15)   Por. H. SPIECKERMANN, Gottes Liege zu Israel. Studien zur Theologie des Alten 
Testaments, Tübingen 2001, s. 159, przypis 7. 
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Innym tekstem jest w tym przypadku Pwt 10, 15: 

Tylko do twoich przodków skłonił się (hạ̄šaq) – 
ich umiłował (’āhēb). 

Synonimiczne użycie tych czasowników poucza, że czasownik ’āhēb 
wskazuje na spontaniczne uczucie miłości do kogoś, która przejawia się 
w widocznej przyjaźni i polubieniu drugiego człowieka, a także Boga. Ta 
spontaniczność i naturalność uczucia miłości wydaje się więc specyficznym 
aspektem hebrajskich określeń ’āhēb i ’ahăbāh. 

Podsumowując nasze dotychczasowe obserwacje na temat hebrajskiego 
pojęcia ’āhēb i starając się uchwycić jego specyfikę, niezależnie od różnych 
sposobów tłumaczenia go w Biblii, należy zauważyć, że wskazuje ono przede 
wszystkim na spontaniczność i wielkość uczucia, przy czym chodzi zarówno 
o uczucie miłości ludzi w sobie zakochanych, jak też rodziców do dzieci. Może 
także oznaczać spontaniczną i głęboko przeżywaną przyjaźń między różnymi 
ludźmi, a nawet to, że ktoś bardzo lubi np. jakąś przyprawę czy też wykonywa-
ne zajęcie. Dobrym polskim odpowiednikiem tego określenia jest czasownik 
lubić, który także oznacza spontaniczne i mocne uczucie w stosunku do osoby, 
a nawet jakiejś rzeczy. W każdym razie cechą tego rodzaju miłości jest sponta-
niczność uczucia, wywołanego zaletami osoby kochanej bądź lubianej rzeczy. 

b) Określenie postawy ludu w stosunku do Boga 

Gdy zaś chodzi o miłość w sensie religijnym, czasownik ten może także 
określać miłość ludzi do Boga. Z takim zastosowaniem tego określenia spo-
tykamy się przede wszystkim w tekstach deuteronomicznych. Najbardziej 
znanym przykładem jest w tym względzie tekst modlitwy Šĕma‘ Jisrāēl z Pwt 
6, 4 n., który nakazuje 

miłować Boga z całego swego serca,
 z całej swej duszy 
 i z całej swojej możliwości16. 

16)   Tłumaczenie własne oddające specyfikę hebrajskich wyrażeń. W ostatnim określeniu 
tekst hebrajski używa określenia me’ōd z końcówką 2 os. l. poj. rodzaju męskiego. Oznacza ono 
dosłownie, że Boga należy miłować z całej swojej wielości (znaczenie przysłówka meōd = bar-
dzo, więcej), czyli ze wszystkich swych możliwości, a więc najbardziej. Późniejsze tłumaczenia 
idą w tym względzie za interpretacją rzeczownikową Septuaginty: evx o[lhj th/j duna,mew,j sou. 
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Autorowi tego tekstu zależy na przekonaniu adresatów, że Boga należy 
kochać mocniej, z większym zaangażowaniem osobistym, a nawet emocjo-
nalnym, niż kogokolwiek innego. Idea ta została uwydatniona przez naj-
bliższy kontekst przykazania, który zachęca do wpajania tego nakazu od 
wczesnej młodości (Pwt 6, 7) i stałej pamięci o nim przez uwidocznienie go 
jako znaku na ręce, między oczyma, a także na drzwiach domów i w bramach 
miejskich (Pwt 6, 8 n.). W kontekście redakcji deuteronomicznej chodzi 
o miłość mocniejszą, niż jakiekolwiek naciski wywierane przez obce mocar-
stwa na rzecz kultu pogańskiego17. Zaś najbardziej konkretnym sprawdzia-
nem autentycznej i szczerej miłości człowieka do Boga jest przestrzeganie 
Jego przykazań, i w tym sensie charakterystyczne jest kilkukrotne połączenie 
terminów ’āhēb i šāmar (= strzec przykazań) w tekstach deuteronomicznych 
i późniejszych (np. w Pwt 30, 6; Ne 1, 5). Niekiedy jest to nawet połączenie 
trzech charakterystycznych określeń: 

miłować Boga, 
postępować Jego drogami 
i strzec Jego przykazań (Pwt 11, 22; 19, 9; 30, 16; Joz 22, 5). 

Podobnie sformułowane przykazanie miłości Boga z całego swego ser-
ca i duszy zostało jeszcze kilkakrotnie powtórzone w Księdze Powtórzonego 
Prawa (10, 12; 11, 13; 13, 4; 30, 6). 

Zostało już przekonywująco udowodnione, że terminologia Księgi 
Powtórzonego Prawa wyraźnie nawiązuje w tym względzie do starożytnych 
sformułowań traktatów przymierza na Bliskim Wschodzie. Chodzi o trak-
taty zawierane przez królów Mari, Mitanni, Egiptu czy Asyrii od XVIII do 
VII wieku przed Chr. Traktaty te zobowiązują kontrahentów do miłości okre-

Tekst ten został przez SPICQA nazwany „dokumentem biblijnym par excellence na temat mi-
łości” – por. Agapè. Prolégomènes à une étude de théologie néotestamentaire, Louvain 1955, 
s. 89, cyt. za W. L. MORAN, „The Ancient Near Eastern Background of the Love of God in 
Deuteronomy”, CBQ 25 (1963), s. 77. 

17)   Por. JASNOS, s. 273 n. Porównanie tekstu Deuteronomium ze starożytnymi tekstami 
traktatów politycznych każe widzieć tę miłość przede wszystkim w sensie lojalności względem 
Boga, pomimo bardzo mocnych nacisków politycznych na kult pogański. Niemniej jednak 
sama postawa lojalności nie wyczerpuje bogatego sensu czasownika ’āhēb. Trafnie określił to 
Mc CARTHY w swoim artykule na temat sensu przymierza w teologii Starego Testamentu, 
stwierdzając, że w pojęciu przymierza musimy dostrzec różne aspekty: miłości i lojalności, ry-
tuału i mistyki równocześnie („Berît in Old Testament History and Theology”, Bib 53 [1972], 
s. 121 – cyt. za JASNOS, s. 292). 
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ślonej podobnie jak miłość w Deuteronomium: ’āhēb. Polecenie miłowania 
znane jest z traktatów wasalskich z Tel El Amarna. Królowie – wasale faraona 
kochają faraona i on także ich kocha18.

Co więcej, nawet w samej Biblii znajdujemy, wprawdzie nieliczne, 
ale zupełnie analogiczne określenia. Chodzi o miłość między Salomonem 
a Hiramem, królem Tyru, która wynikała z wzajemnych relacji politycznych 
i gospodarczych. Jest tam powiedziane dosłownie, że król Tyru lubił (’ōhēb –  
1 Krl 5, 15) Dawida, czyli był z nim w przyjaźni przez cały czas swego pa-
nowania. Przyjaźń ta przejawiała się zwłaszcza we współpracy przy budowie 
świątyni jerozolimskiej. W podobny sposób jest określone także przywią-
zanie podwładnych do Dawida (’ōhēb – 1 Sm 18, 16). Zaś w 2 Sm 19, 6 n. 
Joab wyraża niezadowolenie z powodu tego, jakoby Dawid darzył większą 
życzliwością (’ōhēb) swoich wrogów, niż tych, którzy są mu zawsze wierni, 
dosłownie go kochają. Powiedział to, nawiązując do wielkiego bólu Dawida 
po śmierci syna Absaloma, który przecież wzniecił groźną rebelię przeciw 
swemu ojcu i za to spotkała go sprawiedliwa kara19. 

Również i w tych tekstach używa się słowa ’āhēb na określenie przy-
wiązania i wierności w sensie lojalności politycznej. Ponieważ język Księgi 
Powtórzonego Prawa zawiera wiele sformułowań jurydycznych, dlatego 
także i przykazanie miłości Boga należy rozumieć w sensie pełnej i szcze-
rej lojalności wobec Niego. Taki wydaje się właściwy sens określenia ’āhēb 
w kontekście tej Księgi. Należy jednak zauważyć, że szczera postawa lojalno-
ści wobec Boga, zwłaszcza wobec poważnych nacisków politycznych prze-
ciwnych jahwizmowi, wcale nie wyklucza uczuciowego wymiaru tej relacji. 
Wprost przeciwnie, pełna i szczera lojalność ją zakłada, ponieważ wskazuje 
ona na szczere przywiązanie do Osoby. 

W zupełnie innym kontekście przykazanie to zostało przytoczone przez 
Jezusa w Ewangeliach synoptycznych (Mk 12, 30; Mt 22, 37; Łk 10, 27). 
Różnicom między hebrajskim poleceniem miłości ’āhēb i greckiej aplikacji tego 
przykazania w Ewangeliach przyjrzymy się dokładniej w dodatku końcowym. 

Zewnętrznym wyrazem miłości do Boga jest sprawowanie religijnego 
kultu, toteż o Salomonie powiedziano, że kochał Boga Jahwe (1 Krl 3, 3). 
Wybudował bowiem dla Niego świątynię w Jerozolimie i składał w niej licz-
ne ofiary (por. 1 Krl 8, 63). Dlatego miłość do Boga może wyrażać się także 
umiłowaniem Jego świątyni (Ps 26, 8). Niekiedy mówi się też o umiłowaniu 
imienia Jahwe, które w praktyce oznacza oznacza miłość do Boga (Ps 69, 37; 

18)   Por. HUDZIAK, s. 132 n. 
19)   Por. MORAN, s. 78 n. 
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119, 132). Miłość ta może być wyrazem wdzięczności za udzieloną przez 
Niego pomoc, jak to zostało wyrażone w tekście psalmu: miłuję Pana, albo-
wiem usłyszał głos mego błagania (Ps 116, 1). Zaś Psalm 119 zawiera jedno 
wielkie wyznanie miłości do przykazań Pańskich (w. 47 n., 127) i Jego Prawa 
(w. 97, 113, 163, 165). Z kolei Bóg obiecuje swą pomoc i opiekę wszystkim, 
którzy Go szczerze miłują (Ps 145, 20). Tak rozumiana miłość Boga jest praw-
dziwym obowiązkiem całego ludu Bożego, o czym przypomina także Księga 
Jozuego (23, 1) i Psalm 31, 24. 

c) Trudności z aplikacją hebrajskiego określenia miłości do Boga 

Stosunkowo rzadko natomiast pojęcie ’āhēb oznacza miłość Boga do lu-
dzi. W Biblii jest rzeczywiście mało tekstów, które na określenie relacji Boga 
do człowieka używają czasownika ’āhēb, tłumaczonego zazwyczaj jako kochać, 
miłować. Stało się tak dlatego, że hebrajskie słowo oznacza miłość wynika-
jącą z upodobania w drugiej osobie. Zgodnie z jego specyfiką chodzi więc 
o miłość okazywaną ludziom ze względu na ich moralną dobroć czy też inne 
zalety. Może to dotyczyć także jednostek ze względu na ich osobiste zalety 
czy też zasługi. W tym przypadku chodzi zwłaszcza o Salomona (2 Sm 12, 24; 
Ne 13, 26) oraz patriarchów. Kilkakrotnie Biblia mówi o miłości Boga w sto-
sunku do przodków narodu wybranego, czyli patriarchów (por. Pwt 4, 37). 
W podobny sposób Abraham został określony jako umiłowany przez Boga 
w 2 Krn 20, 7 i Iz 41, 8 (’ōhăbî). Należy jednak zauważyć, że ich postacie zostały 
przez Biblię wyidealizowane i ukazane jako najważniejsze autorytety moralne 
i wzory do naśladowania (por. Pwt 10, 15). 

W drugiej części Księgi Izajasza czasownikiem tym została określona miłość 
Boga nawet do perskiego króla Cyrusa, który był lubiany przez Jahwe. Pogański 
król został tak nazwany dlatego, że wymierzył sprawiedliwą karę Babilończykom 
i ocalił w ten sposób lud Boży z niewoli. Deutero-Izajasz wyraża się o nim jako 
lubianym przez Jahwe, ponieważ spełnił Jego wolę co do Babilonu i jego miesz-
kańców – Chaldejczyków (Iz 48, 14). Dokonanie to było realizacją woli Boga 
pragnącego ratować swój lud. Aż tak zaszczytne określenie pogańskiego króla 
nie powinno dziwić w kontekście Deutero-Izajasza, gdzie ten sam król został 
nazwany nawet mâšîjaḥ, a więc „namaszczonym” przez Pana (Iz 45, 1). Został 
więc potraktowany podobnie jak królowie z dynastii Dawidowej. Według 
Deutero-Izajasza był on lubiany przez Boga za skuteczne wykonanie Jego woli, 
którą było wyzwolenie ludu Bożego z niewoli babilońskiej. 

Bóg jednak okazuje swą łaskawość i miłość nie tylko wybranym jed-
nostkom, lecz także wszystkim tym, którzy w jakiś sposób na to zasłużyli. 
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W psalmach na przykład mówi się, że Pan miłuje tych, którzy nienawidzą zła 
(Ps 97, 10), a Jego miłość uwidacznia się w opiece nad nimi. Chodzi zwłaszcza 
o miłość okazywaną tym wszystkim, którzy Go miłują i strzegą Jego przyka-
zań (Pwt 5, 10; 7, 9; Wj 20, 6, por. 11, 1.22; 19, 9; 30, 16). Również w Pwt 7, 13 
Bóg obiecuje swoją miłość wszystkim, którzy będą pilnie strzegli Jego praw 
i nakazów. W podobnym sensie księgi mądrościowe mówią o umiłowaniu 
przez Boga każdego człowieka (w liczbie pojedynczej!), który przestrzega za-
sad sprawiedliwości (Prz 15, 9). Biblijne teksty mówią także, że Bóg miłuje 
praworządność, a więc znajduje upodobanie w tych, którzy jej przestrzegają 
(mišpāt ̣– Iz 61, 8; Ps 37, 28 w sensie poszanowania tego, co jest wyrazem woli 
Bożej). Chodzi o Bożą życzliwość dla ludzi, którzy żyją moralnie i przestrze-
gają Jego przykazań. 

Podobnie Psalm 11 poucza o tym, że Bóg miłuje sprawiedliwość (Ps 11, 7), 
przy czym kontekst również i w tym przypadku wskazuje na miłość Bożą do 
ludzi prawych i uczciwych (por. Ps 146, 8). Analogiczne sformułowanie znaj-
dziemy w Psalmie 33, 5; jest tam powiedziane, że Bóg miłuje sprawiedliwość 
i prawość. Chodzi o Boże upodobanie i miłość dla ludzi, którzy są nienaganni 
pod względem religijnym i moralnym, a ta nienaganność jest nazwana w słow-
nictwie biblijnym sprawiedliwością (cedāqāh, po grecku dikaiosu,nh). W tym 
właśnie sensie mówi Biblia o Bożej sprawiedliwości (np. Pwt 33, 21; Rz 1, 17; 
3, 5 itd.). Określenie to jest znaczeniowo tożsame ze stwierdzeniem Ps 146, 8:

Pan miłuje (’ōhēb) sprawiedliwych, lub
Pan miłuje tego, kto przestrzega sprawiedliwości (Prz 15, 9). 

Niekiedy mówi się także o miłości Boga w stosunku do góry Syjon, któ-
ra oznacza w praktyce świątynię jako miejsce spotkania ze swoim ludem 
(Ps 78, 68). Innym razem została ona określona jako bramy Syjonu: 

 Pan miłuje bramy Syjonu bardziej niż wszystkie mieszkania Jakuba (Ps 87, 2). 

Oznacza to, że Bóg ma upodobanie w świątyni jerozolimskiej i bardziej ją 
lubi niż jakikolwiek inne mieszkanie, a więc sanktuarium izraelskie. Również 
i w tym wypadku chodzi przede wszystkim o ludzi, którzy przychodzą do 
świątyni na modlitwę. 

Warto zauważyć, że tego rodzaju miłość jest w pewnym sensie analogicz-
na do postawy ludzi, którzy także sobie cenią innych ze względu na konkret-
ne zalety. Na przykład w Prz 16, 13 mówi się o tym, że władca lubi i ceni sobie 
ludzi prawdomównych. 
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Specyficznym motywem Bożej miłości do ludu może być także jego 
cierpienie i niewola. Bóg po prostu współczuje tym, którzy niesprawie-
dliwie cierpią, docenia ich i dlatego okazuje swą miłość. W ten sposób 
w Pwt 23, 6 mówi się o miłości Boga do ludu izraelskiego, który podróżował 
po ziemi moabskiej, aby wejść do Ziemi Obiecanej. Mieszkańcy Moabu od-
nieśli się do niego z całą wrogością i nasłali groźnego Baalama, aby złorze-
czeniem uniemożliwił dalszą ich podróż. W tej bardzo trudnej i delikatnej 
sytuacji Jahwe okazał swą miłość zagrożonemu ludowi i zamienił przekleń-
stwo Balaama na swoje błogosławieństwo. Inną okolicznością do okazania 
miłości swojemu ludowi jest niewola i przesiedlenie babilońskie. Właśnie 
w tej trudnej sytuacji Bóg spieszy z ocaleniem, okazując ludowi swe przy-
wiązanie i miłość (Iz 43, 4). W podobnym kontekście Jeremiasz mówi także 
o ogromnej miłości, jaką Bóg okazał skazanym na niewolniczą deportację 
Izraelitom i zesłał im ocalenie od pewnej śmierci: znajdzie łaskę na pustyni 
naród ocalały od miecza; Izrael pójdzie odpocząć (Jr 31, 2). Okazuje się, że 
przyczyną Bożego ocalenia jest nie co innego, jak właśnie ogromna miłość 
Boża: ’ahḅat ‘ôlâm ’ăhabtîk (31, 3). 

Określenie to jest zazwyczaj tłumaczone jako miłość odwieczna lub wiecz-
na. Chodzi jednak nie tyle o wieczność w sensie czasowym, lecz w sensie 
jej trwałości i wierności. Bóg kocha swój lud w sposób trwały i niezmienny, 
niezależnie od sytuacji, w jakiej by się nie znalazł. Okazywał mu swe uczucie 
zarówno w latach pomyślnych dla królestwa w Jerozolimie, jak też, a może na-
wet jeszcze bardziej w latach wielkich doświadczeń dziejowych i nieszczęść. 
Określenie ’ahḅat ‘ôlâm jest właściwie jedynym takim sformułowaniem 
w Biblii. Bardzo podobne jest natomiast określenie zawarte w 1 Krl 10, 9, 
gdzie królowa Saby sławi Boga za wieczną miłość do Izraela, która uwidacz-
nia się opiece nad królem Salomonem dla dobra swego umiłowanego ludu: 
be ’ahabat Jhwh ’et Jisrā’ēl le ‘ōlām. Również i tutaj chodzi o Bożą miłość, która 
jest trwała i na dobre ugruntowana (por. 2 Krn 9, 8). Podobnie i w tekście 
Jeremiasza chodzi o miłość niezawodną, która dochodzi do głosu szczegól-
nie w czasach nieszczęścia, kiedy lud jej bardzo potrzebuje. Jeremiaszowe 
określenie jest jednak jeszcze mocniejsze, ponieważ dwukrotnie w tym sa-
mym sformułowaniu powtarza pojęcie miłości ’āhab: ’ahḅat ... ’ăhabtîk. Takie 
zdwojenie tego samego rdzenia ma na celu uwydatnienie wielkiej intensyw-
ności uczucia Jahwe w stosunku do ludu, który ocalał od zagłady i zagubiony 
znalazł się na niebezpiecznej pustyni. Kochający Bóg wypatruje go i ukazuje 
mu się z daleka: mērāhộq, co także jest wyrazem Jego wielkiej miłości. Bóg 
bowiem pamięta o swoim ludzie, kocha go i dlatego już z daleka go wypa-
truje, podobnie jak np. kochający ojciec z daleka dostrzegł wracającego syna 
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marnotrawnego, ponieważ powodowany wielką miłością oczekiwał na jego 
powrót i wyglądał go (por. Łk 15, 20)20. 

We wzmiankowanym tekście Jeremiasza znajdziemy jeszcze dwa inne 
określenia życzliwości i dobroci Jahwe względem swego ludu ocalałego od za-
głady. Są nimi najpierw hẹ̄n w wierszu poprzednim, a następnie hẹsed, który 
znajduje się w dalszej kontynuacji tego samego wiersza. Obydwa te podstawo-
we określenia Bożej miłości będziemy analizować w następnych rozdziałach, 
wskazując na ich szczególne odcienie znaczeniowe. W naszym tekście są one, 
przynajmniej do pewnego stopnia paralelne, a więc podobne znaczeniowo. 
Bóg jest dla swojego ludu życzliwy (hẹ̄n) i okazuje mu niezmienne swą wielką 
dobroć (hẹsed), otaczając opieką lud, który ocalał z wojennej pożogi. Uczucia 
te są wyrazem Jego ogromnej miłości. 

Według Ozeasza Bóg obiecuje miłość swojemu ludowi, który jest znę-
kany bolesnym doświadczeniem i karą wymierzoną przez obce mocarstwo: 
Asyrię (Oz 14, 5). Z tej samej racji okazuje swą miłość także cudzoziemcom 
(gēr – Pwt 10, 18 n.), a więc tym, którzy w owych czasach należeli do lu-
dzi najuboższych i najbardziej przez los pokrzywdzonych, wraz z sierotami 
i wdowami. O skrajnym ubóstwie tej kategorii ludzi świadczy zresztą potrze-
ba udzielenia im codziennego chleba i odzienia, o czym mówi się w tym sa-
mym wierszu: udzielając mu chleba i odzienia. W tym względzie jest Pan Bóg 
wzorem dla samych Izraelitów, którzy podobnie jak On powinni wspierać tę 
kategorię ludzi, pamiętając, że i oni sami byli niegdyś w podobnej sytuacji. 
Potrzeba szczególnej troski o cudzoziemców wynikała zapewne z potrzeb 
epoki, w której przyszło żyć pokoleniu deuteronomistów jako świadków 
wielu przesiedleń i masowych deportacji (do Asyrii, do Babilonu, a także 
ucieczka wielu Izraelitów z północy do Judy i Jerozolimy po upadku Samarii 
w 722 r. przed Chr.)21. 

Podobny aspekt Bożej miłości można dostrzec także w pozostałych tek-
stach Biblii hebrajskiej, mówiących o miłości Boga do swojego ludu. Według 
Pwt 7, 8 polubił On swój lud nie z powodu jego znaczenia i siły, lecz wła-
śnie dlatego, że jest najmniejszy, najbiedniejszy i najsłabszy spośród wszyst-
kich narodów22. Takie wrażenie mogła nasuwać polityczna sytuacja Izraela 
w epoce dominacji wielkich potęg na Bliskim Wschodzie: Asyrii i Babilonii. 

20)   Por. A. CIBOROWSKA, Teologia miłosierdzia w Ewangelii Łukaszowej, Kraków 2009, 
s. 143 n. 

21)   Por. W. CHROSTOWSKI, Asyryjska diaspora Izraelitów i inne studia, Warszawa 2003, 
s. 21. 

22)   Te obiekty Bożej miłości ’aḥăbāh wymienia także ELS (s. 282). 
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Z kolei Iz 63, 9 mówi także o miłości Bożej względem ludu znajdującego się 
w ucisku, chodzi jednak o epokę późniejszą, już po upadku Babilonii. Należy 
on do pięknego tekstu Tryto-Izajasza, który może być nazwany Ojcze nasz 
Starego Testamentu ze względu na to, że występuje w nim trzykrotnie powtó-
rzone wezwanie ’ābînû (path.r h`mw/n) skierowane do Boga (Iz 63, 16; 64, 7)23. 
Modlitwa ukazuje Boga pełnego ojcowskiej dobroci i miłości względem swo-
jego ludu. Powodowany ojcowską miłością wybawia swój lud z wszelkiego 
ucisku i opresji. 

Widzimy więc, że w tekstach, które mówią o miłości Boga do swojego 
ludu, zawsze jest widoczny szczególny jej motyw. Są nim bądź osobiste za-
lety ludzi, których Bóg otacza swą miłością, bądź też szczególnie wielka po-
trzeba Bożej pomocy i wsparcia. W ten sposób również i analiza tych tekstów 
potwierdza, że pojęcie ’āhēb określa uczucie, które jest sprowokowane albo 
szczególną postawą moralną, albo też sytuacją skrajnego zapotrzebowania, 
w której znaleźli się adresaci Bożej miłości. Bóg albo sobie upodobał w zale-
tach ludzi, albo też jest powodowany szczególną potrzebą pomocy. 

d) Specyfika greckiej  i jej odniesienie do Boga 

Greckim odpowiednikiem hebrajskiego ’āhēb w Septuagincie jest w głów-
nej mierze czasownik avgapa/n. Nie oznacza to jednak, że jest on dokładnym 
odpowiednikiem znaczeniowym hebrajskiego określenia. Uważa się bowiem, 
że początkowym odcieniem znaczeniowym greckiego słowa było okazywanie 
szacunku, uprzejmości i życzliwości. Zapewne właśnie ten aspekt znaczenio-
wy zadecydował, że tłumacze Septuaginty uznali go za najbardziej właściwy 
do wyrażenia miłości w sensie religijnym i nie tylko, w odróżnieniu od in-
nych greckich określeń, jak np. e;roj, a nawet filei/n24. Greckie pojęcie avga,ph 
okazało się na tyle delikatne i subtelne znaczeniowo, że doskonale nadawało 
się do użycia religijnego w Piśmie Świętym25. 

T. Söding uważa, że tłumacze Septuaginty wybrali ten właśnie odpowied-
nik hebrajskiego ’āhēb, aby uniknąć nieporozumień, które mogłyby powstać 

23)   Por. S. HAŁAS, „Bóg jako Ojciec miłosierdzia (2 Kor 1, 3). Biblijne powiązanie Boże-
go miłosierdzia z ojcostwem”, VV 3 (2003), s. 167. 

24)   Por. Z. PAWŁOWSKI, „Biblijna agape. Język miłości i jego funkcja w kształtowaniu 
społecznego wymiaru doświadczenia Boga”, Ethos 43 (1998), s. 34. 

25)   W formie czasownikowej pojęcie to znane jest od greki klasycznej, natomiast rze-
czownik avga,ph uformował się dopiero w późnej grece – por. W. GüNTHER, H. G. LINK, 
„Amore“, TBNT, pod hasłem; por. też M. GILBERT, Mądrość Salomona, t. II, Kraków 2002, 
s. 66 n.
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przy użyciu na przykład czasownika file,w, który miał już wówczas bardzo 
konkretne skojarzenia filozoficzne, zwłaszcza od czasów Arystotelesa. Wybrali 
określenie avga,ph, które było wówczas pojęciem mniej znanym i było preferowa-
ne przez stoików. Określało ono uczucie świadomie wybrane przez człowieka 
jako odniesienie do dobra. Tego rodzaju określenie bardziej odpowiadało reli-
gijnej postawie szacunku i życzliwości do drugiego człowieka i Boga. Wyrażało 
postawę typową dla religii żydowskiej, a później chrześcijańskiej. W ten spo-
sób określenie avga,ph – jak słusznie zauważa Söding – nabrało nowych odcieni 
znaczeniowych związanych z postawą religijną wobec ludzi i Boga26. 

Rzeczywiście, greckie pojęcie avga,ph, zarówno w formie rzeczownikowej, 
czasownikowej, jak i przymiotnikowej avgaphto,j, zawiera w sobie bardzo wy-
raźny odcień znaczeniowy życzliwości, serdeczności i szacunku dla drugiej 
osoby. Aspekt ten odnotowują wszystkie słowniki greckie. Według klasycz-
nego słownika Liddella i Scotta podstawowym sensem avgapa/n jest trakto-
wać drugiego człowieka z naturalną serdecznością i delikatnością, która 
przyczynia się do wzajemnej radości i pogody ducha. W szczególny zaś spo-
sób odnosi się on do miłości braterskiej27. Te same aspekty dostrzega polski 
słownik Abramowiczównej28. Biblijny słownik Bauera i Dankera podkreśla 
aspekt szacunku dla drugiej osoby, a w szczególności wzajemnego szacunku 
we wspólnocie chrześcijańskiej czasów apostolskich. Jego łacińskim odpo-
wiednikiem jest caritas29. 

Z kolei słownik Louwa i Nidy, porządkujący słownictwo według kate-
gorii znaczeniowych, zauważa bardzo trafnie, że uczucie wyrażone przy po-
mocy pojęcia avga,ph opiera się na szczerym dowartościowaniu drugiej osoby 
i najwyższym uznaniu i szacunku do niej. W tym względzie widzi on różnicę 
w stosunku do innego greckiego określenia file,w, które bazuje na łączności 
międzyosobowej30. J. H. Elliott, jeden z najwybitniejszych znawców proble-
matyki Pierwszego Listu św. Piotra, powołując się na publikacje B. Maliny, 
słusznie zauważa, że właśnie tym się różni pojęcie avga,ph od popularnego 

26)   „Eros and agape”, TD 52, 3 (2005), s. 211; por. E. BIANCHI, Miłość zwycięża śmierć, 
Kraków 2008, s. 164, przypis 92. 

27)   H. G. LIDDELL, R. A. SCOTT, A Greek-English Lexicon, Oxford 1940, pod hasłem. 
Por. także włoskie wydanie tego słownika: Dizionario illustrato Greco-italiano. Edizione adat-
tata e aggiornata a cura di Q. Cataudella, M. Manfredi, F. Di Benedetto, Firenze 1975, pod 
hasłem. 

28)   Z. ABRAMOWICZóWNA, Słownik grecko-polski, Warszawa 1958, pod hasłem. 
29)   BDAG, pod hasłem. 
30)   J. P. LOUW, E. A. NIDA, Greek-English Lexicon Based on Semantic Domains, New 

York 1988, pod hasłem. 
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dziś pojmowania miłości w sensie wyłącznie romantycznym i indywiduali-
stycznym. Uważa, że w kulturze klasycznej grecko-rzymskiej była ona poj-
mowana w sposób bardziej społeczny, przede wszystkim jako przywiązanie 
i szacunek do rodziny w węższym lub szerszym znaczeniu31. 

Ze względu na tę specyfikę znaczeniową sens greckiej avga,ph okazał się 
jak najbardziej właściwy dla wyrażenia postawy religijnej nauczanej przez 
Biblię. Toteż przy jej pomocy greccy tłumacze Septuaginty oddają także wie-
le innych określeń hebrajskich. Chodzi najpierw o przymiotnik jāhîd, któ-
ry oznacza kogoś jedynego. Jest odnoszony w szczególności do jedynego 
dziecka w sensie wielkiej miłości, jaką rodzice mu okazują. W ten sposób 
został nazwany Izaak, jako jedyny syn Abrahama i dlatego szczególnie przez 
niego lubiany (Rdz 22, 2.12.16). Okazało się jednak, że Bóg wystawił wia-
rę Abrahama na próbę i kazał mu złożyć w ofierze właśnie tego jedynego, 
szczególnie ukochanego syna (jehị̂dĕkā). Z tego powodu określenie to zostało 
słusznie przetłumaczone w LXX jako avgaphto,j. Ten sam tekst Księgi Rodzaju 
potwierdza, że właśnie w taki sposób należy rozumieć hebrajskie określenie. 
O jedynym synu Abrahama (jāhîd) zostało bowiem wyraźnie powiedziane, 
że Abraham go bardzo kochał (’āhabtā – Rdz 22, 2). Biblijne stwierdzenie 
pokazuje więc, że „jedyność” Abrahamowego syna należy rozumieć w sensie 
wielkiej rodzicielskiej miłości do syna. Na jedynym dziecku skupiła się po 
prostu cała pełnia rodzicielskiej miłości Abrahama. 

Takie rozumienie „jedyności” Abrahamowego syna w sensie szczególnie 
wielkiej miłości rodzicielskiej wskazuje na charakterystyczną cechę kultury 
semickiej, której wyrazem jest język hebrajski. Kultura ta bowiem rozumie tę 
„jedyność” nie tylko w znaczeniu ilościowym, matematycznym, jak my jeste-
śmy skłonni rozumieć w naszej kulturze europejskiej, lecz także, a może nawet 
przede wszystkim w sensie wielkiego zaangażowania personalnego i uczucio-
wego. Okazuje się, że słownictwo Biblii wykazuje wielką wrażliwość na tego 
typu relacje między osobami, również i z Bogiem. Do tej ważnej cechy języka 
hebrajskiego wrócimy jeszcze szerzej w podsumowaniu naszego opracowania. 

W ten właśnie sposób zrozumieli to określenie tłumacze Septuaginty i dla-
tego bardzo poprawnie oddali jego sens przy pomocy greckiego przymiotni-
ka avgaphto,j. W analogiczny sposób postąpili także w trzech innych tekstach, 
które porównują największy smutek i boleść człowieka do żałoby po stracie 
jedynego dziecka (Jr 6, 26; Am 8, 10; Za 12, 10). Wielkość żałoby wskazuje na 
wielkie rodzicielskie uczucie, jakim było obdarowane jedyne dziecko. 

31)   J. H. ELLIOTT, 1 Peter. A New Translation with Introduction and Commentary, New 
York 2000, s. 386. 
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Z drugiej strony należy także zauważyć, że w języku greckim istnieją jesz-
cze inne, bardziej dosłowne odpowiedniki przymiotnika jāhîd, a mianowi-
cie monogenh,j (= jednorodzony) czy też monotro,poj (= samotny). Tłumacze 
Septuaginy użyli ich w pozostałych miejscach, nie kładąc już szczególnego 
akcentu na wielkość rodzicielskiej miłości. Chodzi o w Psalmy 22, 21; 25, 16; 
35, 17 i 68, 7, jak też Sdz 11, 34. W Ps 68, 7 określenie jāhîd przetłumaczono 
jako monotro,poj (= opuszczony, samotny), zgodnie zresztą z sensem odpo-
wiadającym kontekstowi tego psalmu32. Mówi on bowiem o opiece Bożej nad 
ludźmi samotnymi i opuszczonymi, którym przygotowuje miejsce stałego 
i bezpiecznego zamieszkania33. 

W analogiczny sposób tłumacze LXX oddają zawsze inne hebrajskie 
określenie jādîd, które oznacza kogoś bardzo bliskiego i lubianego. Używają 
w tym celu albo przymiotnika avgaphto,j (Ps 60, 7; 84, 2; 108, 7; 127, 2), albo 
też imiesłowu biernego perfectum hvgaphme,noj (Pwt 33, 12; Iz 5, 1; Jr 11, 15). 
Na początku Izajaszowej pieśni o winnicy określenie to odnosi się na przykład 
do przyjaciela proroka i zostało użyte dwukrotnie. Za każdym razem zostało 
przetłumaczone jako hvgaphme,noj|. W tym samym początkowym wierszu pie-
śni o winnicy znajduje się jeszcze inne określenie osoby umiłowanej, a miano-
wicie dôd, które z kolei zostało oddane przy pomocy przymiotnika avgaphto,j. 

Cztery razy grecki czasownik avgapa/n tłumaczy hebrajski rhṃ, który 
oznacza przede wszystkim miłość mocno zaangażowaną emocjonalnie. Tak 
mocno, że znajduje swoje odbicie w poruszeniu wnętrzności34. Jest to najpierw 
Ps 18, 2, który wzywa do wielkiej miłości Boga z wdzięczności za otrzymany 
ratunek. Czasownik rhṃ został tutaj użyty jedyny raz w Biblii w koniuga-
cji qal. Choć określenie to tłumaczone jest z reguły jako miłosierdzie, tutaj 
jednak nie mogło być rozumiane w ten sposób, ponieważ chodzi o uczucie 

32)   Wielką pomocą w systematycznej analizie greckich odpowiedników poszczególnych 
hebrajskich słów Biblii jest opracowanie E. TOVA i F. POLAKA pt. Hebrew-Greek Parallel 
Alignment Module, Philadelphia PA 2005.  Jest on dostępny w komputerowym programie Bible 
Works 7. 0 i 8. 0. 

33)   Kontekst wskazuje na ludzi odbywających trudną i niebezpieczną podróż po pustyni, 
por. zakończenie wiersza 7: na zeschłej ziemi pozostają tylko buntownicy, oraz wiersz następny, 
który mówi o prowadzeniu ludu po pustyni. Ludzie podróżujący po pustyni byli najbardziej 
narażeni na niebezpieczeństwa, stąd też szczególnie oni potrzebowali Bożej opieki. 

34)   Por. J. CZERSKI, Miłosierdzie w Ewangelii św. Mateusza, Opole 1986, s. 21–24. Doko-
nuje on przeglądu różnych opinii i opracowań na temat sensu hebrajskiego określenia. Rów-
nież i w języku polskim mówimy, że ktoś się głęboko wzruszył. 

Autorzy podkreślają jednak, że rḥm nigdy nie ogranicza się do samego tylko wzruszenia, 
lecz znajduje swój wyraz w udzieleniu konkretnej pomocy. 
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okazywane Bogu przez człowieka. Dlatego też bardzo słusznie przetłumaczo-
no go jako avgaph,sw. Podobnie czynią też tłumaczenia współczesne. Ciekawa 
jest w tym względzie propozycja Biblii Gdańskiej z 1632 roku, aby czasownik 
rāhạm przetłumaczyć jako rozmiłowanie. Chodzi właśnie o intensywne uczu-
cie okazane Bogu za uratowanie z wielkiego niebezpieczeństwa, które bardzo 
sugestywnie ukazują następne wiersze psalmu. 

W pozostałych trzech miejscach chodzi o doznawanie ze strony czło-
wieka uczucia wyrażonego czasownikiem rhṃ. Autor Księgi Przysłów 28, 13 
uczy, że każdy, kto uznaje swe winy i z nich się poprawia, zasługuje na życzli-
we potraktowanie ze strony innych. Użyty w tekście oryginalnym czasownik 
rhṃ został oddany za pomocą czasownika avgaphqh,setai. Podobnie również 
w Iz 60, 10 został on przetłumaczony przy pomocy czasownika avgapa/n. 
Kontekst Tryto-Izajasza rzeczywiście wskazuje, że chodzi bardziej o wiel-
ką miłość Bożą niż o Jego zwykłą litość. Jest ona bowiem wyrazem Bożego 
upodobania (râcôn) w Jerozolimie, umiłowanym mieście swojej obecności. 
Także w Za 10, 6 chodzi o wielką miłość, którą Bóg okazał całemu swojemu 
ludowi, mając na uwadze jego dotkliwe cierpienia związane z deportacją: 
sprowadzę ich z powrotem, okazując swą wielką miłość nad nimi. Miłość ta, 
wyrażona w tekście oryginalnym przy pomocy czasownika rihạm, została 
również w tym przypadku oddana przez tłumacza Septuaginty za pomocą 
czasownika avgapa/n, który w języku greckim oznacza szlachetną i bezintere-
sowną dobroć. 

Określeniami rihạm i rahặmîm, które tłumaczy się zazwyczaj w sensie 
miłosierdzia, zajmiemy się dokładniej w trzecim i czwartym rozdziale nasze-
go opracowania. Zauważmy jednak, że nie zawsze muszą one oznaczać Boże 
miłosierdzie w naszym dzisiejszym rozumieniu, a więc jako litość i zmiłowa-
nie okazywane grzesznikom. 

Dwa razy avgapa/n jest odpowiednikiem hebrajskiego czasownika oznacza-
jącego upodobanie króla lub Boga (Est 6, 9; Ps 50, 8). Psalm 50 mówi o upodo-
baniu Bożym w prawości ukrytej we wnętrzu człowieka. Sporadycznie avga,ph 
może być także odpowiednikiem innych hebrajskich określeń jak ša‘ăšû‘îm 
(= umiłowanie w Iz 5, 7), rācāh (= mieć w czymś upodobanie – 1 Krn 29, 17), 
šā‘a‘ w koniugacji pilpel (= ucieszyć – Ps 94, 19). Również określenie jaqîr, 
które oznacza bardzo cenny, zostało w Księdze Jeremiasza zinterpretowane 
przy pomocy przymiotnika avgaphto,j (Jr 31 [38], 20). Chodzi o porównanie 
ludu izraelskiego do bardzo cenionego przez rodziców dziecka. Tłumacze 
LXX oddali je właśnie przy pomocy przymiotnika avgaphto,j.

Za pomocą czasownika avgapa/n zostało zinterpretowane nawet hebraj-
skie określenie šāmar, użyte w sensie dokładnego i pieczołowitego przestrze- 
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gania Bożego prawa (Prz 28, 4). Podejście z wielkim szacunkiem do Bożych 
przykazań zostało potraktowane jako umiłowanie Prawa. Przy jego pomocy 
interpretują tłumacze LXX także określenie ludu izraelskiego jako Jĕšurûn, 
a więc bardzo umiłowanego przez Boga (Pwt 32, 15; 33, 5.26; Iz 44, 2)35. 
W obydwóch wersjach tzw. proroctwa Natana tłumacze Septuaginty oddali 
przy pomocy avgapa/n sens hebrajskiego czasownika bô’ w koniugacji hofal, 
który dosłownie oznacza doprowadzenie Dawida do najwyższej godności 
królewskiej w Izraelu (2 Sm 7, 18; 1 Krn 17, 16). Używając takiego właśnie 
odpowiednika, tłumacze Septuaginty chcieli wskazać na prawdziwy motyw 
awansu społecznego i politycznego Dawida, którym jest nie co innego, jak 
tylko wielka miłość Boża okazana swemu wybrańcowi. 

Przytoczone przykłady tłumaczenia różnych hebrajskich określeń za po-
mocą greckiego avga,ph wskazują na wyraźny trend, aby w Biblii greckiej czę-
ściej używać tego właśnie określenia niż ’āhēb w Biblii hebrajskiej. Zjawisko 
odwrotne polegające z kolei na tłumaczeniu hebrajskiego ’āhēb przy pomocy 
innych greckich odpowiedników jest już mniej znaczące i dotyczy zwłaszcza 
czasownika filei/n i pochodnych36. 

Równocześnie dostrzegamy, że w późniejszych księgach biblijnych okre-
ślenie avga,ph jest używane częściej niż w księgach napisanych po hebrajsku. 
Księga Syracha używa tego określenia aż 27 razy, a Księga Mądrości – 12 razy. 
Jeszcze lepiej widać ten wzrost, gdy posłużymy się dostępną w programie 
komputerowym Bible Works funkcją wyszukiwania częstotliwości tego okre-
ślenia w poszczególnych księgach biblijnych. Jest ono dostępne pod komen-
dą: Search / Detailed Statistic Window... lub pod odpowiednim przyciskiem 
na pasku narzędzi (123). Wymowę posiada zwłaszcza częstotliwość względna, 
a więc częstotliwość wyliczana w stosunku do całkowitej liczby słów w danej 
księdze. Polega ona na proporcji między liczbą wystąpień określenia avgapa/n / 
/ avga,ph w danej księdze biblijnej a całkowitą liczbą słów, które ta księga za-
wiera i jest dostępna w tym samym poleceniu Detailed Statistics w opcji % 
(hits in the book) / (words in the book). Wtedy okaże się, że częstotliwość 
względna leksemu avga,p– wynosi w Księdze Mądrości 0, 173%, a w Księdze 
Syracha 0, 147% i należy ścisłej do czołówki wśród ksiąg Starego Testamentu, 
jeśli nie liczyć Pieśni nad Pieśniami i Ozeasza, które z racji poruszanej tema-
tyki miłości posiadają ich więcej. 

35)   Por. S. HAŁAS, „Miłosierdzie i miłość. Obserwacje na temat dwóch pojęć w słownic-
twie biblijnym”, TST 23 (2004), s. 187. 

36)   Dotyczy to jeszcze czasownika evra,w (Est 2, 17; Prz 4, 6, por. 7, 18), cai,rw (Prz 17, 19), 
u`pa,rcw (Prz 17, 17) i zhte,w (Mi 3, 2). 
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Dotyczy to zwłaszcza Nowego Testamentu, gdzie określenie avga,ph po-
jawia się najczęściej w Pismach Janowych i Listach św. Pawła. Występuje 
ono tutaj znacznie częściej niż w księgach Starego Testamentu. Stosunkowo 
najwięcej tego rodzaju określeń znajdziemy w Listach Janowych i okazuje 
się, że jest ich tam proporcjonalnie więcej nawet niż w znanej z tematyki 
miłości Pieśni nad Pieśniami37. Podobnie wysoką częstotliwość zauważamy 
także w Liście do Efezjan, który dorównuje w tym względzie częstotliwości 
w Pieśni nad Pieśniami38 i przewyższa Listy Pawłowego autorstwa. Chodzi 
zwłaszcza o List do Kolosam, obydwa Listy do Tesaloniczan, List do Filipian 
i do Rzymian39. 

Z większą częstotliwością pojawiają się także sformułowania na temat 
miłości Boga do ludzi, w których używa się właśnie określenia avgapa/n. Coraz 
częściej staje się On podmiotem uczucia avga,ph skierowanego do ludzi. 
W Księdze Syracha znajdujemy aż pięć wzmianek na temat okazywanej przez 
Boga avga,ph najwybitniejszym postaciom z historii izraelskiej: Mojżeszowi 
(45, 1), Samuelowi (46, 13) i Salomonowi (47, 22). Bóg obdarza swą miłością 
tych, którzy miłują mądrość (motyw charakterystyczny dla ksiąg mądrościo-
wych – Syr 4, 14, por. też 40, 20; Prz 29, 3). Obiecuje ją szczególnie tym, któ-
rzy troszczą się o ludzi najbiedniejszych w ówczesnym społeczeństwie ludu 
Bożego, a więc sieroty i wdowy (Syr 4, 10). Traktuje ich jak swych własnych 
synów. Interesujące jest w tym względzie sformułowanie paralelne na temat 
obiecanej im miłości: 

staniesz się jakby synem Najwyższego 
i miłować cię (avgaph,sei se) On będzie bardziej niż twoja matka. 

Przypomina ono znany z Ewangelii Łukaszowej i Mateuszowej (źródło Q) 
logion mówiący, że ci, którzy miłują nieprzyjaciół, zostaną potraktowani 
jak synowie Najwyższego (Łk 6, 35), czy synowie Ojca, który jest w niebie 
(Mt 5, 45). Zestawienie tego pouczenia z analizowanym tekstem Syracha 
wskazuje, że należy je rozumieć w sensie wielkiej miłości ojcowskiej, jaką 

37)   W Pierwszym Liście św. Jana 52 razy, czyli 2, 4%, w Trzecim Liście św. Jana 6 razy, tj. 
2, 74%, a w Drugim 4 razy, co stanowi 1, 633%. 

38)   22 razy, czyli 0, 908%. W Pnp mamy częstotliwość 0, 938%. 
39)   Częstotliwość względna określenia słów avga,p- wynosi odpowiednio: w Liście do Ko-

losan – 0, 695%, w Pierwszym Liście do Tesaloniczan – 0, 565%, w Drugim do Tesaloniczan 
– 0, 608%, w Liście do Filipian – 0, 430% i do Rzymian 0, 339%. Listy te znajdują się pod tym 
względem w ścisłej czołówce pośród wszystkich ksiąg całej Biblii. 
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Bóg obiecuje chrześcijanom zdolnym do heroicznej miłości nieprzy- 
jaciół40. 

Również i w późniejszej Księdze Mądrości znajdujemy kilka podob-
nych sformułowań na temat miłości Bożej okazywanej ludziom sprawie-
dliwym (Mdr 4, 10) czy też żyjącym według zasad mądrości (7, 28; 8, 3). 
Najciekawsze jest jednak sformułowanie mówiące, że Bóg miłuje wszystkie 
bez wyjątku istoty na ziemi jako swoje stworzenia (avgapa/|j ga.r ta. o;nta  
pa,nta – 11, 24). Dopiero tutaj, w najpóźniej powstałej księdze Starego Tes- 
tamentu (I w. przed Chr.), używa się czasownika avgapa/n na określenie miło-
ści Bożej uniwersalnej, obejmującej wszystkich ludzi i wszystkie stworzenia 
bez wyjątku – ta. o;nta. Dosłownie chodzi tutaj o każdy istniejący byt, choć 
autor Księgi Mądrości nie odwołuje się do myśli filozoficznej, lecz rozwi-
ja motyw stworzenia świata przez Boga. Określenie ta. o;nta odnosi jednak 
przede wszystkim do ludzi, o czym świadczy najbliższy kontekst wypowie-
dzi, który mówi o wyrozumiałości Boga wobec grzechów ludzkich. Jednak 
ukazuje Bożą dobroć i miłość w znacznie szerszej perspektywie całego dzieła 
stwórczego Boga41. 

Przypomnijmy, że specyfiką hebrajskiego ’hb było upodobanie w zaletach 
ludzkich i dlatego avgapa/n jako jego grecki odpowiednik mógł się w Septuagincie 
odnosić jedynie do wyjątkowych postaci czy najwyżej do ludzi sprawiedliwych 
i bogobojnych. Greckie pojęcie avga,ph nie posiada już takiego ograniczenia 
znaczeniowego i dlatego można nim było określić także dobroć Bożą skiero-
waną do całego świata. Nie znaczy to jednak, że wcześniejsze księgi biblijne nie 
znały tak szeroko ukierunkowanej dobroci Bożej. Owszem. Określały ją jednak 
inaczej, a mianowicie przy pomocy pojęć zaliczanych do słownictwa z dzie-
dziny miłosierdzia. W języku greckim chodzi zwłaszcza o e;leoj. Określenie to 
znajdziemy zresztą także i w naszym tekście Księgi Mądrości, jako paralelne, 
a więc podobne znaczeniowo do czasownika avgapa/n: evleei/j de. pa,ntaj w wier-
szu poprzednim 23. Zmiłowanie okazane wszystkim ludziom jest uwarunko-
wane uniwersalną miłością Bożą do całego stworzonego świata. 

Jest jeszcze w Księdze Mądrości inny tekst, który mówi o Bożej miło-
ści do całego ludu izraelskiego, traktowanego przez Boga jako własne dzieci: 

40)   Tego rodzaju interpretacja, zasadna w zestawieniu z Syr 4, 10, pozwala na uniknięcie 
trudności związanych z pytaniem o naturę Bożego synostwa chrześcijan. Por. A. PACIOREK, 
Ewangelia według świętego Mateusza (rozdziały 1 – 13). Wstęp – przekład z oryginału – komen-
tarz, Częstochowa 2005, s. 252. 

41)   Por. GILBERT, s. 72 n. Wybitny ten biblista, profesor Papieskiego Instytutu Biblijne-
go w Rzymie, traktuje ten tekst jako szczyt pouczeń o miłości Boga do stworzeń. 
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oi` ui`oi, sou ou]j hvga,phsaj (= Twoi synowie, których ukochałeś – 16, 26). 
Sformułowanie to nie posiada aż tak uniwersalnego zasięgu jak poprzednie, 
niemniej jednak również i w nim został użyty czasownik avgapa/n na określe-
nie miłości i dobroci Boga okazywanej całemu swojemu ludowi. Tekst ten na-
leży do midraszu reinterpretującego wydarzenia z czasów wyjścia z Egiptu 
i podróży ludu po pustyni, opisane zwłaszcza w Księgach Wyjścia i Liczb. 
Przez cały czas trudnej i niebezpiecznej podróży po pustyni Bóg otaczał swój 
lud wielką miłością, wyrażoną tutaj także przy pomocy czasownika avgapa/n. 
Wcześniejsze księgi biblijne mówiły także o wielkiej miłości Boga do ludu. 
Czyniły to jednak przy pomocy innych określeń i obrazów. Przypomnijmy 
tylko, że bardzo podobna myśl na temat ojcowskiej miłości Boga do swojego 
ludu podczas Wyjścia została wyrażona w Wj 4, 22 w sformułowaniu, że Bóg 
traktuje Izraela jako swojego syna pierworodnego. W rozumieniu semickim 
chodzi o syna szczególnie cenionego i umiłowanego: benî bekōrî. Bóg doma-
ga się jego uwolnienia z niewoli, bo zależy Mu na jego dobru, bo darzy go 
szczególną ojcowską miłością42. 

Trend zapoczątkowany w księgach Starego Testamentu znalazł bardzo 
znaczące rozwinięcie u Pawła i u Jana. W Listach Pawłowych można znaleźć 
przynajmniej 10 tekstów, które mówią o miłości Boga do ludzi bez względu na 
ich szczególne zasługi, używając określenia avga,ph43. Najbardziej znaczącymi 
tekstami są w tym względzie Rz 5, 8; 9, 25 i Ef 2, 4. W pierwszym z nich Paweł 
poucza, że Bóg okazuje swoją miłość (avga,ph) przez to, że Chrystus umarł dla 
nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. W tekście tym może nas dziwić nie to, 
że mówi on o miłości Bożej, ale że używa na jej określenie właśnie pojęcia 
avga,ph, a nie określenia miłosierdzia, które w relacji do grzeszników wydawa-
łoby się właściwsze. Chodzi bowiem o miłość okazaną grzesznikom, która do-
prowadziła do ich przekształcenia w ludzi sprawiedliwych. Tekst z rozdziału 
9, 25 jest zaś na tyle ciekawy, że powołując się na Ozeasza 2, 25, który mówi 
o odzyskaniu Bożej życzliwości przez lud traktowany jak odrzucona niewiasta, 
zamienia określenie Septuaginty hvlehme,nh na hvgaphme,nh. VHlehme,nh było tłuma-
czeniem hebrajskiego ruḥāmâ – lō’ ruḥāmâ, które wskazywało u proroka na 
pozbawienie, a następnie odzyskanie miłości małżeńskiej lub ojcowskiej ze 

42)   Por. J. LEMAńSKI, Księga Wyjścia. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (NKB 
ST II), Częstochowa 2009, s. 169. Hebrajskie określenie zostało jednak przetłumaczone w Sep-
tuagincie w sposób dosłowny jako ui`oj prwto,tokoj, zgodnie zresztą z generalnym profilem 
tego tłumaczenia. 

43)   Są to: Rz 1, 7, gdzie adresaci Listu są określeni jako avgaphtoi, przez Boga; 5, 8; 9, 35; 
11, 28; 2 Kor 13, 11.13; Ef 1, 4 n.; 2, 4; 6, 23; 2 Tes 2, 16. 
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strony Boga. Tłumacze Septuaginty przetłumaczyli hebrajskie rḥm na evlee,w 
zgodnie ze swą zwykłą praktyką. Również Pierwszy List św. Piotra odwołał się 
do Ozeaszowego określenia, jednak bez zmiany. Paweł zaś w Liście do Rzymian 
uznał za stosowne zmienić go na hvgaphme,nh, choć wcześniej mówił także o mi-
łosierdziu Bożym (e;leoj – Rz 9, 23). Zamiana ta świadczy o tym, że dla Pawła 
greckie avga,ph bardzo dobrze się nadawało do określenia wielkiej miłości Boga 
skierowanej do wszystkich powołanych, zarówno spośród żydów, jak i pogan. 

Trzeci tekst znajduje się w Liście do Efezjan, uznawanym dziś na ogół za 
list po-Pawłowy44. Autor używa w nim zamiennie obydwóch terminów mi-
łości i miłosierdzia, ukazując Boga jako bogatego w e;leoj, czyli miłosierdzie, 
który umiłował nas swoją wielką miłością: dia. th.n pollh.n avga,phn auvtou/ h]n  
hvga,phsen h`ma/j (2, 4). Również i tutaj avga,ph jest praktycznie synonimem 
miłosierdzia e;leoj, choć nie oznacza to jeszcze, że całkiem zatraciła swoją 
specyfikę znaczeniową miłości życzliwej i dobroczynnej. Obydwa aspekty 
dobroci Bożej wzajemnie się bowiem uzupełniają, a autor pragnie przekonać 
czytelnika o ogromie tej dobroci, używając wielokrotnie różnych określeń 
i wzmacniając je dodatkowo pojęciem bogactwa miłosierdzia. Bóg jest bogaty 
w miłosierdzie, to znaczy, że posiada w sobie bardzo wiele tej dobroci, aby 
hojnie obdarzać nią ludzi45. W ten właśnie sposób okazuje swą wielką życzli-
wość do nich, a więc avga,ph. 

Św. Jan zaś powie wprost, że Bóg aż tak bardzo umiłował świat (hvga,phsen  
... to.n ko,smon), że Syna swego jedynego dał, aby każdy człowiek, który w Niego 
uwierzy, mógł osiągnąć zbawienie (J 3, 16). Sformułowanie o umiłowaniu 
przez Boga całego świata nie pozostawia żadnych wątpliwości co do uniwer-
salnego zasięgu Bożej avga,ph. Ko,smoj to określenie szczególnie lubiane przez 
Jana, którym wskazuje na uniwersum ludzi niechętnie nastawionych do Boga, 
wymagających jednak ewangelizacji46. Bóg ogarnia więc swoją miłością i życz-
liwością wszystkich ludzi bez wyjątku. Także tych, którzy są do Niego nasta-
wieni niechętnie lub wrogo, i ofiaruje im dar życia wiecznego. Osiągnąć je 
może każdy człowiek bez jakichkolwiek ograniczeń, jeśli tylko uwierzy w Syna 
Bożego. Dla nas jest ważne, że określenie avga,ph, które w tłumaczeniu greckim 

44)   Por. S. MęDALA, „Tajemnica Bożej ekonomii zbawienia (List do Efezjan)”, w: A. JA- 
SIńSKI i in., Dzieje Apostolskie. Listy św. Pawła (WMWKB 9), Warszawa 1997, s. 450–453; 
J. GNILKA, Paweł z Tarsu, Kraków 2001, s. 446 n. 

45)   Użycie pojęcia bogactwa w sensie przenośnym jest cechą charakterystyczną Listów 
św. Pawła (Rz 2, 4; 9, 23; 11, 33; Flp 4, 19; Kol 1, 27), a w jeszcze większym stopniu Listu do 
Efezjan (1, 7.18; 2, 7; 3, 16). Por. S. HAŁAS, Bóg bogaty w miłosierdzie (Pismo Święte o miło-
sierdziu), Kraków 2003, s. 45 n. 

46)   Por. J. GHURT, „Mondo”, TBNT it., s. 1032 n. 
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Starego Testamentu bardzo rzadko wskazywało na miłość Boga do ludzi, zo-
stało w Ewangelii Janowej odniesione do wszystkich ludzi na świecie, także 
i tych, a może zwłaszcza tych, którzy na tę życzliwość wcale nie zasługują. 
W Ewangelii Janowej dostrzegamy nie tylko objawienie pełni miłości Bożej, 
lecz ważna jest także specyfika greckiego określenia avga,ph, które oznacza 
już nie upodobanie w konkretnej osobie i jej zaletach, lecz bardzo szlachet-
ną postawę życzliwości i dobroci wynikającej z miłości, którą przepełniony 
jest Bóg. Posługując się naszą europejską symboliką serca, moglibyśmy nawet 
powiedzieć, że wypływa ona po prostu z serca Boga. Jednak semicka kultura, 
w której powstała Biblia, zupełnie inaczej widzi symbolikę serca i dlatego jej 
zasadniczo nie stosuje47. 

Wydaje się, że autor Pierwszego Listu św. Jana chciał ukazać wielką mi-
łość i życzliwość Boga, mówiąc po prostu, że Bóg jest miłością (1 J 4, 8.16) 
i wiele razy powtarzając, że Bóg bardzo nas wszystkich umiłował (avgapa/n – 
3, 1; 4, 9 n.19)48. Używając hebrajskiego określenia ’āḥēb, nie mógłby już tego 
powiedzieć, ponieważ sugerowałby w ten sposób wielkie zalety i zasługi ad-
resatów takiej miłości. Pismo Święte widzi ludzi najczęściej w perspektywie 
grzechu, który Bóg naprawia swoją wielką życzliwością i miłością. Leczy jego 
skutki, ofiarując ludziom swoją miłość i miłosierdzie, które osiągają swoje 
apogeum w dziele zbawienia. 

Słusznie zwrócono uwagę na całkowitą nieobecność określeń miłosier-
dzia we wszystkich Pismach Janowych: Ewangelii, Listach i Apokalipsie. 
Górują one z kolei najczęstszym użyciem określenia miłości avga,ph lub  
avgapa,w w całej Biblii. Chodzi zwłaszcza o Pierwszy List św. Jana i Ewangelię, 
które zawierają odpowiednio aż 52 i 44 tych określeń i przeważają pod tym 
względem nad wszystkimi innymi księgami biblijnymi49. Wszystko wskazuje 
na to, że określenia te zastąpiły u Jana całkowicie określenia miłosierdzia, 

47)   Biblijna symbolika serca wskazuje przede wszystkim na to, co jest ukryte wewnątrz 
człowieka. Wydaje się, że wskazuje na to już etymologia hebrajskiego określenia lēbab, które 
wydaje się być wyrazem naśladującym bicie serca (onomatopeia). Stąd serce w Biblii jest ro-
zumiane jako narząd uczenia się i występuje bardzo często w księgach mądrościowych (Syr – 
86 razy; Prz – 77 razy). Często wskazuje na złe myśli i plany, które są skrywane w sercu, aby ich 
nie odgadnięto, np. Mt 9, 4; 15, 8 itd. 

Zagadnienie to zostanie szczegółowo omówione w dodatku na końcu V rozdziału na-
szego opracowania. 

48)   Por. F. J. MALONEY, „Teologia św. Jana”, KKB, s. 2188.
49)   Drugi List św. Jana zawiera ich cztery, a Trzeci dwa. Apokalipsa Janowa posiada ich 

sześć. Należy także dodać, że podobną jak w Pierwszym Liście św. Jana liczbę wystąpień lekse-
mu avga,ph – avgapa,w zawiera także greckie tłumaczenie całego Psałterza (52 razy). 
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choć zawierają przecież podobną treść50. Wskazują bowiem na dobroć Boga 
i Chrystusa względem ludzi. 

Powstaje więc uzasadnione pytanie, skąd taka zamiana w Pismach 
św. Jana? Z jednej strony może ona wskazywać na bardziej grecką inspirację 
słownictwa Janowego, z drugiej zaś na intencjonalne upodobnienie miłości 
Boga i Chrystusa do miłości ojcowskiej i synowskiej. Łatwo bowiem zauwa-
żyć, że w Pismach Janowych, a zwłaszcza w jego Ewangelii, Bóg jest nazywa-
ny Ojcem częściej, niż w pozostałych pismach Nowego Testamentu (ponad 
100 razy). Zaś motyw synowskiej miłości Jezusa i chrześcijan do swego Ojca 
należy do podstawowych idei teologicznych tej Ewangelii, a nawet Pierwszego 
Listu św. Jana. Określenie avga,ph jest bardziej właściwe dla opisania miłości 
rodzicielskiej i synowskiej niż określenia miłosierdzia. Z kolei miłość między 
Ojcem a Jezusem ukazana jest w Pismach Janowych jako wzór miłości mię-
dzychrześcijańskiej i międzyludzkiej. 

Należy wymienić także inne teksty mówiące o avga,ph Chrystusa do 
wszystkich chrześcijan. Paweł mówi o miłości Chrystusa do siebie, gdy był 
jeszcze grzesznikiem:

umiłował mnie (avgaph,santo,j me) 
i wydał samego siebie za mnie – Ga 2, 20. 

Chodzi o miłość iście heroiczną, gotową do największego poświęcenia 
na rzecz osoby umiłowanej. Taki bowiem sens zawarty jest w czasowniku  
paradi,dwmi, który wskazuje na gotowość na najgorsze cierpienie51. Podobnie 
wymowne stwierdzenia znajdziemy także w Liście do Efezjan – Chrystus 
umiłował chrześcijan, Kościół i wydał za niego samego siebie (pare,dwken  
èauto.n ùpe,r – 5, 2.25). Formuła paradi,dwmi ùpe,r + genetivus osoby, typowa 

50)   Por. T. HERRMANN, „Rozwój idei miłości i miłosierdzia w Piśmie świętym”, w: Mi-
łość miłosierna, red. J. Krucina, Wrocław 1985, s. 145. 

51)   Na taki sens tego czasownika wskazuje także koncentryczna budowa sekcji Ga 2, 19– 
–20. Na jej początku mówi się bowiem o solidarności Pawła z Chrystusem ukrzyżowanym, zaś 
jej zakończenie nawiązuje do tego, co było powiedziane na początku:

a) cristw/| sunestau,rwmai 
(…)
b) tou/ ui`ou/ tou/ qeou/ tou/ avgaph,santo,j me 
 kai. parado,ntoj e`auto.n u`pe.r evmou/Å 

 Por. R. PINDEL, W obronie prawdy Ewangelii. Analiza literacko-retoryczna Ga 1, 11 – 2, 21,  
Kraków 2001, s. 473. 
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dla Listów Pawłowych, wskazuje na osoby, dla dobra których Chrystus oddał 
swoje życie52. W podobny sposób o avga,ph Chrystusa mówi także 1 J 3, 16 
i Ap 1, 5, por. też 3, 9. We wszystkich tych tekstach jest ona ściśle powiązana 
w Jego cierpieniem i darem życia dla zbawienia drugich. Właśnie w tym naj-
wyższym darze Chrystusa dla ludzi najlepiej ukazała się Jego życzliwa miłość 
do ludzi. Chodzi o Jego avga,ph, która jest objawieniem miłości Ojca: jak mnie 
umiłował (hvga,phse,n) Ojciec, tak i ja was umiłowałem (hvga,phsa – J 15, 9). 

Na szczególną uwagę zasługuje sformułowanie Janowej Ewangelii w 13, 1: 

ponieważ umiłował (avgaph,saj) swoich, którzy mieli zostać na świecie, 
okazał tę miłość (hvga,phsen) im aż do końca53. 

Konstatacja ta została umieszczona na samym początku drugiej części 
Ewangelii Janowej, która opowiada o wydarzeniach paschalnych, a więc Męce, 
Śmierci i Zmartwychwstaniu Jezusa54. W ten sposób wskazuje ona najgłęb-
szą motywację tych wydarzeń jako wyrazu Chrystusowej miłości do swoich 
uczniów, do Kościoła55. Znamienne jest jego określenie Jana jako ucznia, któ-
rego Jezus miłował: o` maqhth.j evkei/noj o]n hvga,pa o` VIhsou/j, które kilkakrotnie 
powtarza się w drugiej części Janowej Ewangelii (J 13, 23; 19, 26; 21, 7.20). 
Jan zostaje w ten sposób ukazany jako wzór ucznia Chrystusowego56. Jedynie 
w 20, 2 została miłość Jezusowa do niego określona czasownikiem file,w: 
o` maqhth.j o]n evfi,lei o` VIhsou/j57. 

W Nowym Testamencie avga,ph jest typowym określeniem relacji we-
wnątrz wspólnoty chrześcijańskiej rozumianej jako jedna wielka rodzina, 
w której pomiędzy chrześcijanami rozwijają się i są pielęgnowane więzy wza-
jemnej dobroci, życzliwości i szlachetnego braterstwa. N. Lohfink zauważył, 

52)   Por. H. WITCZYK, Pascha Jezusa odpowiedzią na grzech świata. Eschatologiczna 
ofiara ekspiacji i Nowego Przymierza, Lublin 2003, s. 257 n. Analizuje on zasadniczo formu-
łę u`pe.r pollw/n, jednak łączy ją także z omawianą przez nas formułą z Ga 2, 20. Formuła  
paradi,dwmi u`pe,r + genetivus osoby występuje także w Rz 8, 32 i Ef 5, 2.25. 

53)   Tłumaczenie według Biblii Paulińskiej z 2008 r. 
54)   Por. np. P. PERKINS, „Ewangelia według świętego Jana”, KKB, s. 1121. 
55)   Słusznie zauważa A. MIRANDA, że chodzi o najważniejszy moment posłannictwa 

Jezusa, urzeczywistniający się w momencie skupienia, jakie ma miejsce w czasie Ostatniej 
Wieczerzy. Por. tenże, I sentimenti di Gesù. I verba afectuum dei vangeli nel loro contesto lessi-
cale, Bologna 2006, s. 63. 

56)   Tamże, s. 66. 
57)   Por. tamże, s. 65 n. 
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że określenie to, kiedy odnosi się do ludzi, prawie zawsze ukierunkowane 
jest na współwyznawców wiary chrześcijańskiej58. Często pojawia się, zwłasz-
cza w Pismach Janowych określenie miłości wzajemnej: avgapa/n avllh,louj 
(11 razy59), ale nie tylko. Znajdujemy je także w Listach Pawłowych (Rz 13, 8; 
1 Tes 3, 12; 4, 9; 2 Tes 1, 3; por. Ga 5, 13; Ef 4, 12) oraz w Pierwszym Liście 
św. Piotra (1, 22; por. 5, 14). Określenia takiego nie znajdziemy na przykład 
w dziełach Józefa Flawiusza ani Filona z Aleksandrii. Stało się ono typowym 
określeniem postawy chrześcijańskiej, zwłaszcza wzajemnych relacji we-
wnątrz samej wspólnoty. 

Hebrajskie określenie ’hb posiada w greckiej Septuagincie także inne 
odpowiedniki. Na szczególną uwagę zasłuje słowo file,w i jego pochod-
ne, takie jak filoj, fili,a i inne. Tego rodzaju odpowiedniki znajdujemy 
w Septuagincie w 28 miejscach. Znaczenie słowa file,w jest bardzo podobne 
do avgapa,w i zajmiemy się nim bardziej szczegółowo w następnym paragra-
fie. Z kolei jeszcze innym dość częstym odpowiednikiem są także określenia 
pochodzące od e;rwj, takie jak evra,sthj i evra,w. Napotykamy na nie 17 razy 
w Septuagincie. Nowy Testament nie używa ich jednak wcale. Najczęściej 
chodzi o rzeczownik evra,stai,, który jest odpowiednikiem hebrajskiego imie-
słowu me’ahăbîm, oznaczającego niemoralnych kochanków. Konkretnie 
chodzi o partnerów miłosnych Judei i Jerozolimy ukazanej jako niewierna 
oblubienica Jahwe u Ozeasza (2, 7.9.12.14 n.), Jeremiasza (4, 30; 22, 20.22), 
w Lamentacjach (1, 19) i u Ezechiela (16, 33.36.37; 23, 5.9.22). Natomiast 
czasownik evra,w jest odpowiednikiem hebrajskiego ’āhēb w Księdze Estery 
2, 17, gdzie oznacza miłość perskiego, a więc pogańskiego króla do Estery, 
oraz w Prz 4, 6, gdzie oznacza umiłowanie Mądrości. Rzeczownik e;rwj znaj-
dujemy w Prz 7, 18, gdzie oznacza grzeszną miłość zepsutej kobiety60. 

Widać więc, że greckie odpowiedniki zostały prawie zawsze użyte w sen-
sie negatywnym, w sensie grzesznego pożądania. Jest on odzwierciedleniem 
klasycznego sensu tego określenia jako miłości płciowej, objawiającej się 
w pożądaniu piękna cielesnego. Słowo to podkreśla siłę uczucia, która prze-

58)   Por. ELLIOTT, s. 499. Jedynymi wyjątkami tej reguły są teksty Mt 5, 44 / Łk 6, 27, 
gdzie znajduje się bardzo radykalnie sformułowane przykazanie miłości nieprzyjaciół: miłujcie 
waszych nieprzyjaciół oraz 1 Tes 3, 12, które miłość we wspólnocie rozszerza także na tych, 
którzy są poza nią: eivj avllh,louj kai. eivj pa,ntaj.

59)   W J 13, 34 n.; 15, 12.17; 1 J 3, 11.23; 4, 7.11 n.; 2 J 5. 
60)   Określenie e;rwj znajdujemy jeszcze w Prz 30, 16, gdzie zwrot  e;rwj gunaiko,j jest 

odpowiednikiem, zresztą bardzo poprawnym, hebrajskiego określenia obrazowego: niepłodne 
łono. Również i w tym tekście e[rwj jest więc określeniem pejoratywnym wskazującym na 
nieopanowaną żądzę erotyczną. 
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ciwstawia się rozumowi i rozsądkowi. Erosa uosabiano w postaci dziecka, 
a jego łacińskim odpowiednikiem stał się Amor lub Kupido. Prze stoików 
i cyników był wyobrażany jako dziecko podziemi i kojarzony z wpływami 
demonicznymi61. Dopiero później rozpoczęły się refleksje, głównie natury 
filozoficznej, nad pozytywną wartością siły uczucia, wyrażanej przez e;rwj. 
Zapoczątkował je Platon62. Odbicia tej idei możemy się dopatrzyć już w grec-
kim tłumaczeniu Księgi Przysłów 4, 6, gdzie miłość Mądrości wyrażoną po 
hebrajsku czasownikiem ’āhēb oddano przy pomocy czasownika evra,w. Widać 
ją jeszcze wyraźniej w Księdze Mądrości (wiek przed Chr.), gdzie Salomon 
został ukazany jako zapalony miłośnik: evrasth,j Mądrości. 

Pełne zastosowanie terminu e;rwj do wyrażenia mistycznej miłości Boga 
i chrześcijan znajdujemy dopiero w dziełach ojców Kościoła: Orygenesa, 
Grzegorza z Nyssy i Pseudo-Dionizego Areopagity63. Dostrzegli oni, że grec-
kie pojęcie mogło wyrażać ogrom tej miłości64. 

e)VAga,ph a file,w

Pozostaje jeszcze kwestia relacji pojęcia avga,ph do file,w, które na jest 
pewno znaczeniowo podobne. Czasownik file,w jest w literaturze grec-
kiej typowym określeniem przyjaźni, jak to przekonywująco pokazał 
J. Nawrot w swoim studium porównawczym na temat przyjaźni u Arystote- 
lesa, w Septuagincie i Nowym Testamencie65. Otóż autor tej publikacji anali-
zuje właśnie określenie file,w czy filo,j w tych trzech zbiorach literackich: 
u reprezentanta starożytnej filozofii greckiej, w Starym Testamencie po grec-
ku i w Nowym Testamencie. Przeanalizował w swym obszernym opracowa-
niu zarówno uwarunkowania przyjaźni, jak i jej różnorodną motywację. 

Od tego rdzenia wywodzi się wiele różnych określeń pochodnych, takich 
jak na przykład 

 •  fila,delfia (= miłość braterska czy też poczucie braterstwa międzyludz-
kiego, por. np. Rz 12, 10; 1 P 1, 22),

61)   Por. np. GüNTHER, LINK, s. 92; A. FLASZA, „Grecka terminologia miłości. Preli-
minaria do dyskursu o miłości agape w Liście św. Pawła do Rzymian”, w: Verbo Domini servire. 
Opuscula Joanni Cantio Pytel septuagenario dedicata, Poznań 2000, s. 233. 

62)   Por. Y. DE ANDIA, „Eros i agape: Boski żar miłości”, Com P 15, 5 (1995), s. 40; FLA-
SZA, s. 234. 

63)   De ANDIA, s. 45 n. 
64)   E. BIANCHI, Miłość zwycięża śmierć, Kraków 2008, s. 165, przypis 93. 
65)   Chodzi o publikację pt. Przyjaźń w „Etykach” Arystotelesa, w pismach mądrościowych 

Septuaginty oraz w Nowym Testamencie, Poznań 2004. 
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 •  filadelfo,j (= oznaczający się braterską miłością, por. 2 Mch 15, 14; 
1 P 3, 8), 

 •  filanqrwpi,a (= życzliwość względem innych ludzi, por. 2 Mch 6, 22; 
14, 9; Dz 28, 2; Tt 3, 4), 

 •  filarguri,a (= miłość do pieniędzy, czyli zachłanność na pieniądze, por. 
1 Tm 6, 10), 

 •  filauto,j (= samolub, por. 2 Tm 3, 2), 
 •  filh,donoj (= lubiący przyjemności, por. 2 Tm 3, 4), 
 •  filo,qeoj (= pobożny, por. 2 Tm 3, 4), 
 •  filo,teknoj, filotekni,a (= kto lubi dzieci, por. Tt 2, 4), 
 •  filandr,j (= kochająca męża, por. Tt 2, 4), 
 •  filoneiki,a (= lubienie sporów, czyli kłótliwość, por. Łk 22, 24), 
 •  filo,xenoj, filoxeni,a (= gościnność, por. Rz 12, 13; 1 Tm 3, 2; Tt 1, 8; 
Hbr 13, 12; 1 P 4, 9), 

 •  filosofi,a (= filozofia, por. Kol 2, 8)66. 
Takich złożeń nie tworzy na przykład określenie avgapa/n, są one natomiast 

bardzo charakterystyczne dla filei/n. Może to wskazywać, że w określeniu  
file,w wyczuwa się motyw lubienia czy przywiązania nie tylko do osób, lecz 
także najróżniejszych nawyków czy przedmiotów, jak na przykład pieniądze, 
i przywiązanie to może być naganne jak w przypadku kłótliwości (filoneiki,a) 
czy też zamiłowania do najczęściej egoistycznie rozumianych przyjemności 
(filh,donoj). Takich niuansów znaczeniowych w określeniu avga,ph natomiast 
nie znajdujemy. Choć najważniejszym i najbardziej precyzyjnym kryterium 
znaczenia danego słowa jest jego kontekst, to jednak już te różne złożenia 
jakoś wyrażają to, z czym określenie file,w czy fili,a mogło się kojarzyć zna-
czeniowo autorom biblijnym i ich adresatom. A mogło się kojarzyć z bardzo 
różnymi niuansami znaczeniowymi, nie zawsze pozytywnymi. W tym sensie 
znaczenie tego określenia może być trafnie oddane po polsku jako lubić ko-
goś lub coś. W lubieniu bowiem wyraża się różnego rodzaju przywiązanie 
nie tylko do osób, lecz także i rzeczy, czy też własnych nawyków, nie zawsze 
godnych pochwały. 

Określeniem fi,loj zwykło się także określać od czasów hellenistycz-
nych zwolenników takich czy innych orientacji politycznych. Tak określano 
np. stronnictwo Judy Machabeusza: fi,loi Ioudou (1 Mch 9, 26–28). Ewangelia 
Janowa określa w ten sposób Piłata jako politycznego zwolennika rzymskiego 

66)   Wymienione określenia są typowo greckie i nie mają pierwowzoru hebrajskiego. Wy-
stępują w księgach pisanych od początku po grecku i są świadectwem, jak daleko grecki sposób 
wyrażania się i tworzenia pojęć zadomowił się także w Palestynie. 
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cesarza: filo,j tou/ Kai,saroj (J 19, 2). Z analogicznym określeniem spo-
tykamy się także u Józefa Flawiusza67 i Filona z Aleksandrii68. Oznacza ono 
również i tam dworzan lub zwolenników takiego czy innego władcy. Jest więc 
odpowiednikiem dziesiejszej przynależności do partii politycznej. Nie dziwi 
więc, że we współczesnej grece określenie fi,loj oznacza przyjaciela czy też 
kolegę, zaś filh, lub filena,da przyjaciółkę lub koleżankę69. Natomiast cza-
sownik agapw/ oznacza miłość ludzi w sobie zakochanych. Podobnie także 
rzeczownik agavph oznacza miłość między mężczyzną i kobietą, a określenia 
pochodne agaphto,j i agaphtiko,j osobę kochaną, sympatię. Jest to naturalny 
rozwój znaczeniowy od tego pierwotnego w grece klasycznej czy też helleni-
stycznej. 

Ciekawe, że w całym Nowym Testamencie rzeczownik fili,a występuje 
tylko jeden raz – w Liście św. Jakuba 4, 470. Posiada w nim sens negatyw-
ny, oznaczając umiłowanie świata, które jako takie przeciwstawia się Bogu. 
Św. Jakub stwierdza dosłownie, że umiłowanie świata (fili,a tou/ ko,smou) jest 
wrogością w stosunku do Boga (e;cqra tou/ qeou/). W Septuagincie występuje 
jednak częściej (36 razy), głównie w księgach późniejszych, napisanych od 
początku po grecku (np. w Księgach Machabejskich). 

Generalnie uważa się, że avga,ph oznacza uczucie bardziej szlachetne niż 
file,w. Wskazuje ono bowiem na bezinteresowną życzliwość i szacunek oka-
zywany drugiej osobie ze względu na jej zalety i zasługi. A. Miranda w swo-
im opracowaniu na temat biblijnych określeń uczuć w Nowym Testamencie 
słusznie zauważa, że czasownik avgapa,w wskazuje na uczucie bardziej inten-
sywne i osobiste niż file,w71. Stąd nie dziwi preferowanie tego właśnie okre-
ślenia w grece biblijnej. Gdy chodzi o tłumaczenie hebrajskiego ’āhēb, łatwo 
zauważyć, że dominuje zdecydowanie avgapa/n: 166 na 220 razy! Niemniej jed-
nak 10 razy zostało ’āhēb przetłumaczone także przy pomocy czasownika 

67)   Dawne dzieje Izraela, 10, 149; 14, 12; 16, 252. . 
68)   In Flaccum, 40. 
69)   We współczesnej grece czasownik filw/ znaczy całować, podobnie jak filh,ma – po-

całunek. Zauważono jednak, że w grece hellenistycznej znaczenie tych ostatnich określeń było 
szersze i oznaczało właściwie różne przyjacielskie gesty, jak obejmowanie się czy też nawet 
przyjacielskie ukłony. Por. ELLIOTT, s. 890 n. 

70)   C. SPICQ w swoim traktacie nt. Agapè słusznie zauważa, że rzeczownik fili,a wcale 
nie pojawia się w Ewangeliach (cz. I, s. 175). 

71)   MIRANDA, s. 61. Wielu jednak uważa, że to właśnie file,w wyraża bardziej sponta-
niczne uczucie, zaś avga,ph postawę bardziej podbudowaną racjonalnie. Por. np. Easton Bible 
Dictionary, 1897, pod hasłem love (dostępny w BW 7.0). 
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file,w. Oznacza wtedy np. lubienie smacznej potrawy, którą syn miał przy-
rządzić Izaakowi (Rdz 27, 4.9.14), albo jest użyte synonimicznie do avgapa,w 
(Prz 8, 17; 21, 17). 

VAgap,w może lepiej wyrażać miłość Boga do człowieka niż file,w i właśnie 
przede wszystkim ono zostało do tego wykorzystane. Dlatego też Biblia bar-
dzo rzadko określa miłość Bożą czasownikiem file,w (J 5, 20; 16, 27; Tt 3, 4 –  
fila,nqropi,a)72. Określenie file,w wskazuje bowiem bardziej na przyjaźń mię-
dzy osobami równymi w stosunku do siebie73. 

Trudno jednak znaleźć bardzo ostre rozgraniczenie między dwoma 
określeniami, ponieważ nierzadko są także używane paralelnie, w bardzo 
podobnym znaczeniu. Na takie paralelne zestawienie obydwóch określeń 
napotykamy zwłaszcza w poetyckich tekstach biblijnych. Ma to miejsce np. 
w Księdze Przysłów: 

Kto lubi (avgapa/|) uciechy popada w biedę, 
Lubiący (filw/n) wino i oliwę (na wystawnych ucztach) się nie wzbogaci (Prz 21, 27). 

Obydwa czasowniki zostały użyte paralelnie, a więc w podobnym zna-
czeniu: zarówno file,w, jak i avgapa,w. Oznaczają one nie tyle jakąś szlachetną 
przyjaźń, ile bardzo egoistyczne zamiłowanie do uciech związanych z mocno 
zakrapianymi ucztami. VAgapa,w odzwierciedla zresztą w tym sensie jedno ze 
znaczeń typowych dla hebrajskiego ’āhēb. 

Zamienne używanie obydwóch określeń jest także przejawem zjawiska do-
brze znanego w literaturze greckiej w I i II wieku po Chr., a nawet wcześniej74. 
Podobnego paralelizmu w użyciu obydwóch czasowników można się także do-
patrzyć we wcześniejszej części tej samej księgi, a mianowicie w Prz 8, 17: 

kocham (avgapw/) tych, 
którzy mnie kochają (filou/ntaj). 

Stwierdzenie to zostało przypisane Mądrości, która deklaruje swoją mi-
łość w stosunku do tych, którzy ją kochają. W hebrajskim oryginale w oby-
dwóch wersetach były użyte różne formy tego samego czasownika ’āhēb, co 
jest wyrazem kunsztu literackiego typowego dla poetyki semickiej. Użycie 

72)   Por. FLASZA, s. 235. 
73)   Por. M. A. ELLIOTT, Faithful Feelings. Rethinking Emotions in the New Testament, 

Grand Rapids 2006, s. 136. 
74)   Por. SPICQ, s. 222. 
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różnych form tego samego słowa czyni bowiem paralelizm bardziej perfek-
cyjny, zaś hebrajska i w ogóle semicka specyfika słów, zwłaszcza czasowni-
ków, daje po temu wiele możliwości. Inaczej jednak jest w języku greckim 
i dlatego grecki tłumacz, wychowany już na literaturze greckiej, uznał, że 
powtarzanie tego samego słowa nie jest zaletą dobrego stylu w rozumieniu 
greckim. Dlatego też za drugim razem użył innego odpowiednika greckiego, 
a mianowicie czasownika file,w. Jednak nawet i w tym greckim tłumacze-
niu łatwo dostrzec specyfikę pojęcia avgapa,w, które generalnie biorąc określa 
uczucie bardziej subtelne, doskonalszą formę przyjaźni. Dlatego też właśnie 
ono zostało przypisane upersonifikowanej Mądrości, zaś file,w ludziom, 
a nie odwrotnie. 

Specyfikę tę można dostrzec także w znanym tekście prymacjalnym 
Ewangelii Janowej (J 21, 15–17). Zmartwychwstały Jezus trzykrotnie zada-
je Piotrowi pytanie o jego wierną i lojalną przyjaźń okazywaną Mistrzowi. 
W potrójnym pytaniu Jezusa i odpowiedzi Piotra siedmiokrotnie pojawiają 
się czasowniki avgapa,w i file,w: w każdym pytaniu i w każdej odpowiedzi, po-
dwójnie w ostatniej odpowiedzi Piotra. Zostały one na pewno użyte paralel-
nie, jak o tym świadczy już sama konstrukcja literacka, będąca rozbudowaną, 
potrójną konstrukcją paralelną. Można ją ukazać w formie następującego 
schematu, w którym uwidocznione zostały zwłaszcza czasowniki określające 
miłość: avgapa,w i file,w: 

Pytanie Jezusa Odpowiedź Piotra Polecenie Jezusa

w. 15. Szymonie, synu 
Jana, czy kochasz 
(avgapa/|j) Mnie bardziej 
niż oni?

Tak, Panie! Ty wiesz, że Cię 
kocham (filw/)

Paś baranki moje!

w. 16. Szymonie, synu 
Jana, czy kochasz 
(avgapa/|j) Mnie?

Tak, Panie! Ty wiesz, że Cię 
kocham (filw/)

Paś owce moje!

w. 17. Szymonie, synu 
Jana, czy kochasz (filei/j) 
Mnie?

Refleksja Piotra: Zasmucił 
się Piotr, że mu po raz trzeci 
powiedział: Czy kochasz (filei/j) 
Mnie. 

Odpowiedź: Panie, Ty wszystko 
wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham 
(filw/).

Paś owce moje!
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Choć obydwa greckie określenia zostały w przytoczonym tekście użyte pa-
ralelnie, to jednak łatwo zauważyć pewną regularność w ich rozmieszczeniu. 
Otóż Jezus rozpoczyna serię swoich zapytań, używając czasownika avgapa,w: 
Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? (J 21, 15 n.). Piotr z kolei odpowiada 
konsekwentnie za każdym razem przy pomocy czasownika file,w: Ty wiesz, że 
Cię kocham! W końcu także i Jezus jakby zmniejszył swoje wymagania i trzeci 
raz zadaje pytanie już przy pomocy czasownika file,w: czy jesteś moim przyja-
cielem? Tak, jakby czasownik filei/n wyrażał uczucie nieco mniej doskonałe od 
avgapa/n, skoro Piotr ma opory wewnętrzne, aby użyć takiego słowa na określe-
nie swojej postawy względem Jezusa, zwłaszcza po trzykrotnej zdradzie (J 18, 
17.25–27). Dlatego trudno mu było określić ją jako avga,ph, a więc szlachetną 
i piękną dobroć, a określił ją jedynie jako przyjaźń – fili,a75. 

Niektóre tłumaczenia dawne i współczesne próbowały używać w tłuma-
czeniu tego tekstu zróżnicowanych odpowiedników: Wulgata (diligere – ama-
re), włoska Nuova Riveduta z 1994 r. (amare – voler bene), niemiecka Biblia 
Lutra z 1912 r. (lieben – liebhaben), a nawet polskie: Biblia Tysiąclecia, Biblia 
Warszawsko-Praska i Biblia Paulińska (miłować – kochać). To zróżnicowanie 
ma na celu oddanie dwóch różnych czasowników w oryginalnym tekście grec-
kim, jednak trudno powiedzieć, na ile usiłuje respektować specyfikę dwóch 
greckich określeń. Wydaje się, że niektóre bardziej uwydatniają drugie okre-
ślenie filei/n jako mocniejsze w swej wymowie (Wulgata, Biblia Tysiąclecia 
i Paulińska), inne z kolei widzą w pierwszym określeniu avgapa/n określenie 
bardziej uwydatniające natężenie uczucia miłości (Nuova Riveduta, Biblia 
Lutra). To drugie rozwiązanie wydaje się poprawniejsze, ponieważ filei/n jest 
typowym greckim określeniem przyjaźni i jako takie posiada wymowę nieco 
słabszą od avgapa/n, które oznacza szlachetną i wierną życzliwość76. 

C. Spicq cytuje w tym względzie dwa zupełnie analogiczne sformułowa-
nia z Ewangelii Janowej: 

Ojciec miłuje (avgapa/|) Syna i wszystko przekazał w Jego ręce (J 3, 35) i 
Ojciec lubi (filei/) Syna i ukazuje Mu to, co sam czyni (J 5, 20). 

75)   Prezentację różnych poglądów na temat tej perykopy można znaleźć w opublikowa-
nym ostatnio komentarzu ks. prof. MęDALI, Ewangelia według świętego Jana (NKB IV 2), 
Częstochowa 2010, s. 366 n. 

76)   Omówiony przez nas tekst o trzykrotnym zapytaniu Jezusa o miłość Piotra (J 21, 
15–17) był różnie komentowany. Przegląd literatury w tym zakresie można znaleźć np. w arty-
kule S. BARBAGLIA, „Darai la tua vita per me? Una rilettura della triplice domanda di Gesù 
a Simone di Giovanni”, Riv Bib It 51 (2003), s. 151 n. Niemniej jednak jego argumentacja na 
temat znaczenia zwrotu ple,on tou,twn (J 21, 15) nie jest przekonująca. 
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Na pierwszy rzut oka obydwa zdania posiadają dokładnie taki sam sens, 
używając zamiennie czasowników avgapa/n i filei/n. Jednak również i w tym 
przypadku zauważa on znaczeniową różnicę pomiędzy obydwoma tymi 
tekstami, ponieważ w pierwszym Bóg okazuje szacunek i uznanie swojemu 
Synowi, przekazując Mu władzę nad światem. W drugim natomiast tak jakby 
uczył swego Syna działania wobec świata, wprowadzając Go w swoje osobiste 
sekrety i intymne zamiary. W ten sposób stawia siebie jakby na równi ze swo-
im Synem. Na tym właśnie polega różnica znaczeniowa pomiędzy jednym 
i drugim określeniem miłości w Ewangelii Janowej77. 

W Ewangelii Janowej czasownik filei/n wskazuje bardziej na miłość 
ludzką i egoistyczną, por. J 15, 19: świat polubił (evfi,lei) to, co do niego należy 
lub J 12, 25: kto jest bardzo przywiązany do swego własnego życia i szczęścia  
(o` filw/n th.n yuch.n auvtou/). W tym ostatnim tekście filei/n oznacza natu-
ralne i instynktowne pragnienie własnego dobra, po prostu instynkt samo-
zachowawczy78. Na sens naturalnego przywiązania przyjacielskiego wskazuje 
także J 11, 36. Widząc, że Jezus zapłakał nad grobem Łazarza, Żydzi skomen-
towali tę reakcję słowami: oto jak go lubił (evfi,lei auvto,n). 

O tym, że avga,ph oznacza, zwłaszcza w Nowym Testamencie, uczucie bar-
dzo szlachetne, może świadczyć powszechnie znany hymn o miłości z 13 roz-
działu Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian. Jest to jedyna, przynajmniej 
w Biblii, tego rodzaju apoteoza chrześcijańskiej avga,ph79. Paweł wylicza co 
najmniej piętnaście jej zalet. Dotyczą one zasadniczo odnoszenia się do braci 
w chrześcijańskiej wierze. Chodzi zwłaszcza o takie zalety, jak cierpliwość, 
altruizm, szczera życzliwość, wytrwałość (w. 4–8). Zarówno kontekst poprze-
dzający, jak i następujący hymnu wskazuje na umiejętność życia w zgodzie 
i współpracy we wspólnocie chrześcijańskiej poprzez unikanie nadmiernych 
ambicji własnych. W rozdziale 12. Apostoł wzywa do zachowania jedności 
mimo różnych, nawet najbardziej cenionych darów Bożych (cari,smata), 
z których najważniejsza jest właśnie chrześcijańska avga,ph. Polega ona na 
szczerej życzliwości wobec najbliższych. 

Z kolei fili,a nie doczekała się tak pięknego hymnu, co świadczy o tym, że 
właśnie avga,ph wskazuje na miłość bardziej szlachetną, doskonalszą, bardziej 
bezinteresowną i wspaniałomyślną, typową dla wspólnoty chrześcijańskiej. 

77)   Por. SPICQ, III, s. 220 n.
78)   Tamże, s. 221. 
79)   Pod względem treściowym może on być porównany z 8. rozdziałem Księgi Mądrości, 

który jest analogiczną apoteozą mądrości (swfi,a). Analogia dotyczy jednak tylko zawartości 
treściowej, a nie formy. 
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Należy zresztą zauważyć, że określenie to, zwłaszcza w Listach Pawłowych, 
wskazuje przede wszystkim na miłość bliźnich, a zwłaszcza braci w tej samej 
chrześcijańskiej wierze (Rz 12, 9 n.; 13, 8 n.; 14, 15; 1 Kor 8, 1; 13, 4 n. itd.). 
Właśnie przymiotnikiem avgaphto,j określa on swoich chrześcijańskich przy-
jaciół, por. Rz 1, 7; 16, 5 n.; 1 Kor 4, 14.17; 10, 14 itd. Wydaje się, że jest to 
jej podstawowe znaczenie i dopiero w następnej kolejności stała się modelem 
miłości Bożej. Zwłaszcza u Pawła miłość chrześcijańska, zarówno względem 
Boga, jak i bliźniego, została wyrażona przy pomocy określenia avga,ph, nato-
miast charakterystycznym określeniem Bożej miłości do człowieka jest w jego 
Listach zasadniczo ca,rij. 

C. Spicq w swoim traktacie na temat avga,ph w Nowym Testamencie 
słusznie zauważa, że o ile, zwłaszcza w Pismach Janowych, wskazuje ona 
bardziej na miłość zstępującą od Boga na Jezusa i uczniów, a także na ich 
miłość ukierunkowaną na Boga, o tyle filei/n określa przyjaźń i zażyłość 
między osobami bardziej na „równej stopie”. Wyraża uczucie bardziej spon-
taniczne, instynktowne niż avga,ph80. Określenie to niweluje dysproporcje 
pomiędzy osobami bliskimi dla siebie i umieszcza ludzi okazujących sobie 
przywiązanie na tym samym poziomie81. Z kolei Vaga,ph wyraża miłość za-
wierającą w sobie odcień znaczeniowy respektu wobec drugiej osoby, na 
miłość delikatną, intymną, wspaniałomyślną i ofiarną82. Określa zasadniczo 
uczucie bardziej szlachetne niż file,w, bardziej umotywowane racjonalnie. 
Zawiera w sobie odcień znaczeniowy wolitywny83. Chodzi o miłość wyraża-
jącą się w woli kochania, i stąd określenie to bardziej nadaje się do wyraża-
nia miłości o charakterze religijnym. Dlatego też avga,ph stała się, zwłaszcza 
w Nowym Testamencie, a szczególnie w Listach Pawłowych i Pismach 
św. Jana, charakterystycznym określeniem miłości chrześcijańskiej. Oznacza 
ono bowiem miłość szlachetną, wspaniałomyślną i ofiarną84. Może posiadać 
nawet specjalny wymiar teologiczny, jak to ma miejsce zwłaszcza w Pismach 
Janowych85. 

Wiele bowiem wskazuje na to, że zwłaszcza w Pismach Janowych określe-
nie avga,ph posiada specyficzną wymowę teologiczną. Wnioskujemy o tym już 
na podstawie szczególnej częstotliwości występowania: 52 razy w Pierwszym 

80)   Agapè, s. 221. 
81)   Tamże, s. 220, przypis 2. 
82)   Do takich wniosków dochodzi SPICQ (s. 316 n.) pod koniec swego opracowania na 

temat avga,ph w pismach Nowego Testamentu, a zwłaszcza Janowych. 
83)   Por. SPICQ, s. 236. 
84)   Por. BIANCHI, s. 165. 
85)   SPICQ, s. 222. 
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Liście św. Jana i 44 razy w Ewangelii Janowej. Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę 
częstotliwość względną, tzn. w stosunku do długości danej księgi biblijnej, to 
okazuje się, że absolutny prym w tym względzie wiodą wszystkie trzy Listy 
Janowe86. Świadczy o tym choćby charakterystyczne dla Ewangelii Janowej 
określenie ucznia, którego Jezus miłował (o]n hvga,pa o` VIhsou/j w J 13, 23; 
19, 26; 21, 7.20 oraz o]n evfi,lei o` VIhsou/j w J 20, 2). Okazuje się, że umiłowany 
uczeń jest w Czwartej Ewangelii prototypem i wzorem ucznia Chrystusowego 
i doskonałego chrześcijanina87. 

W Pismach Janowych możemy dopatrzyć się całej teologii chrześcijań-
stwa opartej na avga,ph. Chodzi o miłość, która łączy najpierw Ojca z Synem, 
a następnie także i chrześcijan z Bogiem i między sobą. Ojciec bardzo miłuje 
swego Syna (avgapa,w – J 3, 35; 10, 17; 14, 31; 17, 24), a Syn Ojca88. Ta ich wza-
jemna miłość rozlewa się na uczniów (J 15, 9; 17, 23.26), którzy także powinni 
miłować Boga i Jego Syna, a ponadto otaczać się miłością i wzajemną życzli-
wością (J 13, 34 n.; 14, 15.21.23; 15, 12.17). VAga,ph jest swoistą więzią miłości, 
która łączy Ojca z Synem Jednorodzonym i tymi, którzy przez chrzest stali się 
dziećmi Bożymi89. VAga,ph Chrystusa do swoich uczniów staje się najdosko-
nalszym wzorem miłości wzajemnej we wspólnocie chrześcijańskiej: 

miłujcie się (avgapa/te) wzajemnie,
jak Ja was umiłowałem (hvga,phsa – J 15, 12; por. 13, 34). 

Jezus zaś umiłował swoich uczniów miłością określoną tak samo (avgapa,w), 
jak miłość, którą umiłował go Ojciec. Chodzi więc o taką samą miłość, która 
łączy Ojca z Synem, a także i chrześcijan jako uczniów Jezusa i dzieci Ojca90. 

Najbardziej dosadnym stwierdzeniem Janowym na temat avga,ph jest po-
wtórzone dwa razy w jego Pierwszym Liście twierdzenie, że Bóg jest miłością: 

o` Qeoj avga,ph evsti,n (4, 8.16). 

86)   Częstotliwość tę otrzymujemy w specjalnej funkcji komputerowego programu Bible 
Works dotyczącej statystyki. Należy ustawić wyliczenie na procent liczby wystąpień danego 
słowa w stosunku do liczby wszystkich słów danej księgi biblijnej: % hits in book / words in 
book. Względna częstotliwość występowania określenia avga,ph wynosi odpowiednio 2, 74% 
dla Trzeciego Listu św. Jana, 2, 43% dla Pierwszego i 1, 63 dla Drugiego Listu Janowego. Ewan-
gelia Janowa znajduje się na dalszej pozycji. 

87)   Por. SPICQ, s. 225–227; MIRANDA, s. 64–66. 
88)   Por. SPICQ, s. 315. 
89)   Tamże, s. 329. 
90)   Por. BIANCHI, s. 166. 
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W pewnym sensie utożsamia ono Boga z miłością. Podobnego utożsa-
mienia Boga z wartością moralną trudno się doszukać w całej Biblii, choćby 
z określeniem mądrości sofi,a. Mamy jedynie do czynienia z analogicznym 
utożsamieniem Boga i światłości na początku Pierwszego Listu św. Jana: 
 o` Qeoj fw/j evsti,n (1, 5)91. To ostatnie utożsamienie zakłada, że Bóg objawia 
się jako blask chwały. Światłość wskazuje na Boga tak, że się z Nim utożsamia. 
W naszym sformułowaniu chodzi jednak o bardzo charakterystyczną posta-
wę Boga (por. J 3, 16.35; 10, 17; 14, 21 itd.). Św. Jan wyraża swoje przekonanie 
o tym, że jest ona najważniejsza i dlatego Bóg się z nią utożsamia. 

Przyjrzyjmy się jeszcze dokładniej najbliższemu kontekstowi tej Janowej 
konstatacji, który jest najbardziej precyzyjną wskazówką, jak należy ją do-
kładnie rozumieć. W wierszu 7., a więc poprzedzającym omawianą konsta-
tację znajdujemy stwierdzenie, że avga,ph pochodzi od Boga. Bóg jest zatem 
traktowany jako źródło i inspiracja chrześcijańskiej miłości bliźniego, po-
nieważ każdy, kto po chrześcijańsku kocha (avgapw/n) pochodzi od Niego, 
z Boga – jak powiada Jan – się narodził. Jest tak dlatego, że Bóg jest avga,ph, 
czyli źródłem tej miłości. Kto zaś nie potrafi się zdobyć na chrześcijańską mi-
łość, nie zna Boga i nie ma z Nim relacji, ponieważ On jest źródłem tej miło-
ści w tym sensie, że najbardziej kocha. Wszystkie Jego działania w stosunku 
do ludzi wypływają z tej Jego miłości92. Całe pouczenie jest wezwaniem do 
miłości wzajemnej, uzasadnione faktem, że właśnie Bóg jest jej źródłem. 
Dlatego wierzący w kochającego Boga nie może sam nie kochać. 

Boża miłość najlepiej objawiła się w dziele Odkupienia: 

On sam nas umiłował 
i posłał Syna swojego jako przebłaganie za nasze grzechy (1 J 4, 10). 

W 11. wierszu Jan znowu powtarza, że adresaci powinni się wzajem-
nie miłować (avllh,louj avgapa/n), ponieważ Bóg ich umiłował (hvga,phsen). 
W wierszu 16. konstatacja o tym, że Bóg jest miłością, jest z kolei powiązana 
z trwaniem w miłości. Czasownik me,nw jest innym bardzo ważnym okre-
śleniem w Pismach Janowych i, najkrócej mówiąc, wyraża ścisłą łączność, 
komunię miłości chrześcijan z Jezusem i Bogiem. Jest więc w pewnym sensie 
określeniem analogicznym do avgapa,w. Kto więc swe życie trwale ukierunko-

91)   Oświadczenie to jest z kolei analogiczne do tekstów na temat Bożej świętości i chwały 
(np. Iz 6, 3), które wyobrażano sobie jako swoistego rodzaju światło. W tym właśnie sensie 
mówi się na przykład o oglądaniu chwały Bożej (np. Kpł 9, 6.23; Łk 9, 32). 

92)   Por. S. S. SMALLEY, 1, 2, 3 John (WBC 51), New York 1984, komentarz do 1 P 4, 8. 
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wał na miłość braci w chrześcijańskiej wierze, jest równocześnie połączony 
komunią miłości z Bogiem, ponieważ właśnie On jest avga,ph, czyli źródłem 
i początkiem chrześcijańskiej miłości. W każdym razie Janową konstatację 
o tym, że Bóg jest miłością, należy rozumieć w sensie praktycznym, a nie jako 
spekulację metafizyczną. 

Słusznie zauważa Spicq, że o ile św. Paweł i Piotr lubią określać miłość 
słowami takimi, jak crhsto,thj (Rz 2, 4; 3, 12; 11, 22; 2 Kor 6, 6; Ga 5, 22; 
Ef 2, 7; Kol 3, 12; Tt 3, 4), czy też pochodnymi od file,w, a więc filadelfi,a 
(Rz 12, 10; 1 Tes 4, 9; 1 P 1, 22; 2 P 1, 7), filanqrwpi,a (Tt 3, 4) lub filoxeni,a 
(Rz 12, 13), o tyle Jan używa zasadniczo tylko jednego określenia, a mianowi-
cie avga,ph albo avgapa,w93. Można do nich dodać jeszcze takie określenie, jak 
ca,rij, które jest bardzo charakterystyczne dla Listów Pawłowych i Łukasza, 
gdzie wskazuje właściwie na miłość Boga do ludzi. Terminem tym zajmiemy 
się dokładniej w 3. rozdziale naszego opracowania, analizując go jako grecki 
odpowiednik hebrajskiego hẹ̄n czy hạ̄nan. 

Widać więc, jak u swych początków chrześcijaństwo wybrało określenie 
avga,ph i avgapa,w, aby wyrazić właściwą sobie postawę zarówno w stosunku do 
Boga, jak i do ludzi. Nie wybrało ani określenia e;rwj, które oznacza miłość sil-
nie powiązaną ze sferą płciową94, ani storgh,,, które oznacza naturalną i spon-
taniczną czułość, zwłaszcza rodzicielską, ani też fili,a, które oznacza uczucie 
przyjaźni dla miłych i ważnych dla siebie ludzi95. Uznało, że właśnie określenie 
avga,ph najlepiej wyraża wartości moralne i religijne chrześcijaństwa. 

W obecnym rozdziale przeanalizowaliśmy drogę rozwoju od klasycznego 
hebrajskiego określenia miłości ’āhēb do greckiej avga,ph. Widzieliśmy, że he-
brajskie określenie oznacza właściwie to, co dziś często wyrażamy po polsku 
czasownikiem lubić. Może wskazywać zarówno na uczucie między mężczyzną 
i kobietą, czyli miłość oblubieńczą czy małżeńską, jak i miłość rodzicielską 
do dziecka. Może także oznaczać spontaniczne uczucie w stosunku do osoby 
lub rzeczy, a więc to, co my nazywamy dziś zamiłowaniem. Cechą charak-
terystyczną uczucia określanego słowem ’āhēb jest spontaniczne upodobanie 
w kimś lub czymś i dlatego można je określić jako miłość upodobania. 

Posługujący się językiem greckim tłumacze Septuaginty mieli do wy-
boru różne określenia miłości, zwłaszcza file,w, czy też e;rwj lub storgh,. 
Wybrali właśnie mniej znane i używane avga,ph, aby przy jego pomocy wy-

93)   Por. SPICQ, s. 351. 
94)   Por. np. J. VARGHESE, Imagery of Love in the Gospel of John, Roma 2009, s. 361 n. 
95)   Por. SPICQ, III, s. 179. 
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razić miłość o charakterze bardziej subtelnym, bezinteresownym i wspa-
niałomyślnym. Chodzi zarówno o miłość Bożą, jak i miłość ludzką, która 
wyrażałaby wzorową postawę człowieka wierzącego. Ze względu na specyfi-
kę greckiej avga,ph określenie to pojawia się w Biblii coraz częściej, co widać 
na przykładzie najpóźniejszych ksiąg Starego Testamentu, napisanych od 
początku po grecku. Dotyczy to zwłaszcza avga,ph jako określenia miłości 
Bożej (Mdr 11, 24; 16, 23). 

Tak przygotowane pojęcie miłości avga,ph zostało skwapliwie przejęte 
przez autorów Nowego Testamentu i szeroko zastosowane do określania za-
równo postawy typowo chrześcijańskiej, przejawiającej się w bezinteresow-
nej dobroci i życzliwości dla innych, jak i miłości Boga do ludzi. W tym sensie 
używają tego określenia zwłaszcza Paweł i Jan, a gdy chodzi o miłość Bożą, 
szczególnie Jan.
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Rozdział II
 Hẹsed jako podstawowe określenie  

wiernej miłości Boga do swojego ludu

Jeszcze częściej niż z ’āhēb spotykamy się w Biblii hebrajskiej z innym 
określeniem miłości i życzliwości, a mianowicie dsx (hẹsed). Spotykamy je aż 
252 razy i, co ciekawe, najczęściej wskazuje ono właśnie na dobroć i miłość 
Boga do ludzi, zupełnie inaczej niż to było w przypadku ’āhēb. W Biblii hebraj-
skiej jest podstawowym określeniem Bożej miłości i życzliwości w stosunku 
do człowieka1. W samych bowiem psalmach, jako tekstach typowo modlitew-
nych, odnajdujemy je aż 129 razy2, gdzie praktycznie zawsze określa postawę 
Boga w stosunku do ludzi3. Bywa różnie tłumaczone: jako łaska, miłosierdzie, 
dobroć, życzliwość, łaskawość. Niekiedy, w zależności od kontekstu, bywa 
także interpretowane jako uczucie przyjaźni (francuskie amitié według TOB 
w Rdz 19, 19; 21, 23), życzliwości (włoskie favore w Rdz 20, 13 w tłumaczeniu 
paulińskim), benevolenza w Rdz 24, 12.14, Wohlwollen w Einheitsübersetzung 
w Rdz 21, 23) itd. Niekiedy tłumaczy się ją jako po prostu dobroć (francuskie 
bonté – TOB), czy nawet miłość (love w New English Bible). Angielskie tłu-
maczenia oddają ją także jako kindness czy lovingkindness (English Standard 
Version, New English Translation, American Standard Version), albo stead-
fast love (Revised Standard Version)4. Już ta ogromna różnorodność, a nawet 
i pewnego rodzaju rozbieżność w tłumaczeniach, np. między miłosierdziem, 

1)   Słusznie to zauważył już W. F. LOFTHOUSE, „Hẹn and Hẹsed in the Old Testament”, 
ZAW 51 (1933), s. 35. 

2)   Por. Józef ŁACH, „Ḥesed a ḥāsîd w świetle Psałterza”, ACr 10 (1978), s. 133. 
3)   Za wyjątkiem Psalmu 33, 5. 
Słusznie zauważono, że jest to największa częstotliwość użycia tego określenia spośród 

wszystkich ksiąg biblijnych (H. SPIECKERMANN, Gottes Liebe zu Israel. Studien zur Theologie 
des Alten Testaments, Tübingen 2001, s. 208). Posługując się narzędziem statystyki w kompute-
rowym programie biblijnym Bible Works, można dokładnie wyliczyć częstotliwość względną 
pojęcia hẹsed w psałterzu hebrajskim. Wynosi ona 0, 507% i jest rzeczywiście największa spo-
śród wszystkich ksiąg biblijnych.

4)   Por. J. C. MARGOT, „And his love is eternal (Psalm 136)”, B Tr 25 (1974), s. 212 n. 
Inne tłumaczenia na podstawie BW 8.0. 
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łaską a zwykłą przyjaźnią, świadczą o trudnościach, na jakie napotykają tłu-
macze we właściwej interpretacji tego hebrajskiego określenia. Stąd moje 
opracowanie tego słowa zamierzone jest jako próba uściślenia i uwydatnienia 
charakterystycznych odcieni znaczeniowych hebrajskiego określenia w ze-
stawieniu z innymi określeniami pokrewnymi znaczeniowo. Jestem bowiem 
przekonany, że nie tylko precyzyjna analiza jednego wycinkowego zagad-
nienia, w tym wypadku sensu biblijnego określenia hẹsed, może przynieść 
znaczące rezultaty, lecz także ich zestawienie i porównanie z innymi określe-
niami analogicznymi, czyli analiza porównawcza. 

Do rzeczownika hẹsed należy także dodać przymiotnik hạ̄sîd, który wy-
stępuje w sumie 34 razy w całej Biblii, w tym 25 razy w Psałterzu, oraz cza-
sownik hạ̄sad, który napotykamy w Biblii 3 razy: w 2 Sm 22, 26 = Ps 18, 26 
i Prz 25, 10. W sumie więc rdzeń hṣd występuje w całej Biblii hebrajskiej aż 
289 razy, z czego ponad połowę, bo aż 152 razy w samym tylko Psałterzu5. 
Można powiedzieć, że jest to określenie typowe dla Psalmów i tam osiąga 
swą najwyższą pełnię teologiczną, odnosząc się praktycznie zawsze do Boga 
i wyrażając Jego wielką miłość i dobroć. 

Okazuje się, że rdzeń ten występuje także w innych językach semic-
kich najbliżej spokrewnionych z hebrajskim, a mianowicie w aramejskim: 
hịsdā’ i syryjskim: hẹsdā6. Jednak w tych językach występuje o wiele częściej 
w znaczeniu negatywnym, jako coś złego i haniebnego7. Należy zauważyć, że 
w negatywnym sensie spotykamy je także w języku hebrajskim, lecz bardzo 
rzadko. Sens taki widać jedynie w Kpł 20, 17; Prz 14, 34 oraz czasownikowo 
w Prz 25, 108. 

5)   Por. D. A. BAER, R. P. GORDON, hṣd”, NIDOTTE II, 2, s. 212. Troszkę inne dane 
podaje ks. Józef ŁACH, „Ḥesed a ḥāsîd w świetle Psałterza”, s. 133. 

6)   Por. HALOT, pod hasłem; BAER, GORDON, s. 211. 
7)   W targumach najczęstszym odpowiednikiem hebrajskiego ḥesed jest słowo ṭôb. 
8)   Por. Józef ŁACH, „Ḥesed a ḥāsîd w świetle Psałterza”, s. 134 n. 
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a) Hẹsed w odniesieniu do ludzi i do Boga

T. Herrmann zauważa, że pojęcie hẹsed kojarzy się w języku hebrajskim 
także z siłą i mocą. Ten aspekt znaczeniowy widać bardzo dobrze na przykła-
dzie Ps 144, 29, gdzie określenie hẹsed zostało użyte paralelnie, a więc w sen-
sie podobnym w stosunku do mecûdāh, która oznacza wzgórze nadające się 
w dawnych czasach do obrony10. W tekście tym Psalmista sławi Boga za to, 
że jest dla niego:

• mocą (hạsdî)
• i warownią (mecûdātî)
• miejscem obronnym 
• i ocaleniem, 
• tarczą,
• któremu powierzam moje ocalenie (Ps 144, 2). 

Widać, że właściwie wszystkie sześć określeń posiada podobny sens 
i wskazuje na moc i skuteczność ratunku przynoszonego przez Boga. Dlatego 
jest On porównany do twierdzy obronnej i tarczy, które chronią przed ciosem 
nieprzyjaciela. Stąd także pierwsze z określeń posiada tutaj sens podobny. 
Wskazuje on w naszym tekście przede wszystkim na gwarancję skutecznej 
obrony, a więc pewnego rodzaju moc i skuteczną siłę. Moc tę należy w tym 
kontekście rozumieć jako siłę fizyczną w sensie walki obronnej. Ten odcień 
znaczeniowy wiąże się z kolei z solidarnością, która jest także pewnego ro-
dzaju mocą. Posiada jednak wymiar bardziej moralny niż fizyczny. Na ten 
odcień znaczeniowy wskazuje także częste w Biblii połączenie pojęcia hẹsed 
z określeniem przymierza berît, czy też stałej i zdecydowanej wierności ’emet 
lub’āman11. Połączenia te przeanalizujemy nieco później. 

Jeszcze częściej określenie hẹsed jest łączone z takimi określeniami 
jak rahặmîm (12 razy), tộb i pochodne (24 razy) czy bāṭah,̣ co niewątpli-
wie wskazuje na sens uczucia dobroci, życzliwości, gotowości do pomocy. 
Słusznie więc określenie hẹsed jest przez egzegetów zaliczane do określeń mi-
łosierdzia. Widać to choćby w klasycznym opracowaniu bp. Romaniuka pt. 

9)   Por. T. HERRMANN, „Rozwój idei miłości i miłosierdzia w Piśmie świętym”, w: Mi-
łość miłosierna, red. J. Krucina, Wrocław 1985, s. 143. Opiera się on na dość dawnym już 
opracowaniu E. Jacoba pt. Les thèmes essentiels d’une théologie de l’Ancien Testament, Neuchâtel 
1955, s. 82 n. 

10)   Stąd właśnie bierze się określenie znanej twierdzy żydowskiej Masady. 
11)   Por. HERRMANN, s. 143. 
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Biblijny traktat o miłosierdziu12. Hebrajski termin jest najczęściej tłumaczo-
ny w Septuagincie właśnie jako e;leoj13, i fakt ten z pewnością zadecydował 
o jednoznacznym „zaszeregowaniu” go do tej właśnie kategorii, choć jego 
znaczenie jest o wiele szersze. 

Na to bogactwo znaczeniowe hebrajskiego hẹsed zwrócono uwagę w róż-
nych opracowaniach filologicznych i egzegetycznych. Pogłębione naukowo 
badania nad znaczeniem hebrajskiego hẹsed rozpoczął Nelson Glueck, któ-
ry opublikował swoją pionierską pracę w roku 1927. Nosiła ona tytuł: Das 
Wort hesed im alttestamentlichen Sprachgebrauch als menschliche und göttli-
che gemeinschaftsgemässe Verhaltungsweise (= Słowo hẹsed w użyciu staro-
testamentalnym jako określenie relacji społecznych ludzkich i boskich)14. Jak 
mówi już sam tytuł jego opracowania, podjął on obecną w tym pojęciu ideę 
relacji społecznej i wzajemności, studiowaną najpierw w relacjach między-
ludzkich15. Bardzo słusznie zwrócił uwagę na aspekt zobowiązania, który jest 
zawarty w tym określeniu. Za mocno jednak utożsamił samo pojęcie z kon-
kretnym czynem, opierając się przede wszystkim na obserwacji częstego po-
łączenia ‘asah hẹsed. Połączenie to nie upoważnia do utożsamiania uczucia 
życzliwości i dobroci określonego jako hẹsed z czynem, który jest manifesta-
cją jego autentyczności. Niedocenianie subiektywnych odczuć i przesunię-
cie akcentu w kierunku konkretnego czynu stanowi zresztą typową cechę 
współczesnej mentalności europejskiej, zwłaszcza niemieckiej16. Publikacja 
Gluecka zainicjowała jednak pogłębione studia na temat biblijnego pojęcia 
hẹsed i sprowokowała rozwój dalszej ubogacającej dyskusji naukowej na jego 
temat. 

12)   Książka ta została wydana w Ząbkach pod Warszawą, w Wydawnictwie Księży Pal-
lotynów Apostolicum po raz pierwszy w r. 1994, a dziesięć lat później po raz drugi w r. 2004. 
Określenie ḥesed zostało omówione na s. 12 n. w wydaniu drugim. W innych językach trudno 
znaleźć analogiczne opracowanie na temat miłosierdzia, choć poddawano dokładniejszej ana-
lizie filologicznej poszczególne terminy hebrajskie czy greckie. 

13)   202 razy. 
14)   Była to rozprawa doktorska Glucka i została ona opublikowana w Giessen w serii 

ZAW 47. Jej angielskie tłumaczenie ukazało się w r. 1967 pt. Ḥesed in the Bible, Philadelphia 
1967. 

15)   Por. J. CZERSKI, Miłosierdzie w Ewangelii św. Mateusza, Opole 1986, s. 21; K. D. SA- 
KENFELD, The Meaning of Hesed in the Hebrew Bible. A New Inquiry, Eugene OR 2002, s. 1 n. 

16)   Widać ją w wielu opracowaniach. CZERSKI także na pierwszym miejscu w ḥesed 
i e;leoj stawia właśnie aspekt czynu, a dopiero na drugim uczucie („Biblijne podstawy miło-
sierdzia”, w: Wobec sprawiedliwości. Księga dedykowana Papieżowi Janowi Pawłowi II z okazji 
pobytu Jego Świątobliwości na Ziemi Gliwickiej, red. S. Rabiej, Opole 1999, s. 36). 
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Opierając się na pionierskim studium Gluecka, W. F. Lofthouse porównał 
hẹsed z innym znaczeniowo podobnym hebrajskim określeniem hẹ̄n. Uczynił 
to w artykule zatytułowanym „Hẹ̄n and Hẹsed in the Old Testament”17. Słuszne 
okazało się jego spostrzeżenie, że obydwa pojęcia oznaczają dobroć i życzli-
wość, a różnią się przede wszystkim istnieniem zobowiązania lub jego bra-
kiem. O ile hẹsed oznacza życzliwość wynikającą ze zobowiązania zawartego 
np. w przymierzu, o tyle hẹ̄n oznacza dobroć okazywaną komuś, do kogo nie 
ma żadnych zobowiązań prawnych ani moralnych, a więc spontanicznie18. 
Z kolei N. Snaith w swoim opracowaniu na temat charakterystycznych pojęć 
Biblii hebrajskiej próbuje nawet określić hẹsed jako miłość wynikającą z przy-
mierza19. Opiera się na obserwacji, że w Biblii pojęcia te często występują 
łącznie. Jest to obserwacja słuszna i bardziej szczegółowo zajmiemy się nią 
poniżej, w dalszej części obecnego rozdziału20. 

R. Bultmann w swoim haśle do wielkiego słownika teologicznego Starego 
Testamentu także podkreśla, że hẹsed wyraża się nie tylko w usposobieniu 
i uczuciu, lecz przede wszystkim w konkretnym czynie, wyrażającym takie 
usposobienie dobroci i życzliwości. Dotyczy to zarówno Boga, jak i ludzi21. 
Aspekt zobowiązania wynika z kolei z przymierza zawartego z Bogiem, z re-
lacji pokrewieństwa lub władzy22. Również Eichrodt w swojej teologii Starego 
Testamentu słusznie uwydatnił łączność między hẹsed a pojęciem przymierza 
berît. Obydwa określenia występują często w Biblii łącznie, co wskazuje na ich 
związek znaczeniowy. Zwrócił także uwagę na wiele ważnych aspektów zna-
czeniowych tego pojęcia, jak dobroć, wierność, przyjaźń, a nawet miłość23, 
które najczęściej charakteryzują postawę Boga w stosunku do swego ludu. 

Stoebe w swoim rozbudowanym haśle zamieszczonym w Theologisches 
Handwörteterbuch zum Alten Testament słusznie zaznacza, że pomimo sy-

17)   Artykuł został opublikowany w ZAW 51 N. F. 10 (1933), s. 29–35. 
18)   Tamże, s. 33. Por. SAKENFELD, s. 4; G. A. LARUE, „Recent Studies in Hẹsed”, 

w: N. Glueck, Ḥesed in the Bible, Philadelphia 1967, s. 1 n. 
19)   N. SNAITH, Distinctive Ideas of the Old Testament, London 1944, s. 94–130; za SAK-

ENFELD, s. 5. 
20)   SAKENFELD zdecydowanie krytykuje ten wniosek twierdząc, że połączenie berît 

i ḥesed znajdujemy tylko w siedmiu tekstach ST. Okazuje się jednak, że tekstów tych jest wła-
ściwie dwa razy więcej, a mianowicie 13. Zasługują więc na baczniejszą uwagę. 

21)   R. BULTMANN, „e;leoj”, TWNT II, s. 476. 
22)   Tamże, por. J. CZERSKI, Pojęcie hesed w Starym Testamencie (stan badań)”, RTK 30, 

1 (1983), s. 104. 
23)   Por. W. EICHRODT, Teologie des Alten Testaments, cz. 1: Gott und Volk, Stuttgart5 

1957, s. 150 n. Po niemiecku oddaje on sens tego pojęcia jako Liebestreue. 
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nonimicznego użycia tych terminów, zachowują one swoją znaczeniową od-
rębność. Zauważa i podkreśla łączność określenia hẹsed z biblijnym pojęciem 
przymierza berît, a także wierności ’ĕmet i miłosierdzia rahặmîm. Łączne 
występowanie tych określeń jest bardzo istotnym wskaźnikiem znaczenia 
samego pojęcia hẹsed. Bardzo trafnie zauważa, że w języku niemieckim, 
a to samo dotyczy także polskiego i innych języków europejskich, nie ma 
właściwie określenia, które by jednym słowem wyrażało specyfikę znacze-
niową hebrajskiego hẹsed. Najbardziej jednak zbliża się ona znaczeniowo do 
dobroci i życzliwości24, i w tym sensie wykracza znaczeniowo poza zwykłe 
zobowiązanie wynikające z przymierza. Natomiast H. J. Zobel w swoim ha-
śle encyklopedycznym w Wielkim słowniku teologicznym Starego Testamentu 
wyraźnie rozróżnia użycie niereligijne i religijne tego terminu i także zauwa-
ża, że jego podstawowym sensem znaczeniowym jest dobroć, zarówno gdy 
chodzi o relacje międzyludzkie, jak i postawę Boga wobec ludzi. Dobroć ta 
cechuje się stałością i koniecznie znajduje swe odbicie w czynie25. 

W swojej publikacji książkowej na temat pojęcia hẹsed w Biblii hebrajskiej 
K. D. Sakenfeld dokładnie przeanalizowała użycie tego pojęcia w różnych 
warstwach historycznych Biblii: najpierw w tekstach przedwygnaniowych, 
a następnie powygnaniowych. Oddzielnie przeanalizowała świeckie i religij-
ne użycie terminu hẹsed w różnych kontekstach sytuacyjnych. Uważa ona, że 
pojęcie to jest znaczeniowo bardzo elastyczne i może przybierać różne odcie-
nie, w zależności od autora i kontekstu historycznego. Sens tego określenia 
jest znaczeniowo bliski pojęciu wierności, zwłaszcza w literaturze prorockiej 
Starego Testamentu26. 

Opracowanie K. D. Sakenfeld zostało przeprowadzone rzeczywiście bar-
dzo starannie i solidnie. Nie należy jednak przeceniać wyników badań dia-
chronicznych polegających na rozróżnieniu między tekstami sprzed niewoli 
babilońskiej a tymi z okresu niewoli i po niej. Dobrze, że autorka okazała 
się powściągliwa i posługuje się zasadniczo podziałem dwustopniowym, nie 
wchodząc w dalsze hipotezy na temat powstania poszczególnych redakcji. 
Nie zawsze jednak istnieje pewność, czy dany tekst jest starszy czy późniejszy: 
poruszamy się bowiem w sferze domysłów i hipotez. W hipotezie źródło-

24)   THAT it., kol. 522 n., 529. 
25)   H. J. ZOBEL, „ḥesed”, TWAT III, s. 51–70; por. CZERSKI, Miłosierdzie w Ewangelii 

św. Mateusza, s. 20 n. 
26)   SAKENFELD, zwłaszcza na s. 212 n.; por. CZERSKI, Miłosierdzie w Ewangelii św. Ma-

teusza, s. 17 n. Należy jednak zauważyć, że datacja wielu tekstów jest bardzo hipotetyczna i dla-
tego niezbędna jest wielka ostrożność w wyciąganiu odnośnych wniosków. 
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wej w czasie od pierwszego wydania książki w roku 1978 nastąpiło już wiele 
przesunięć i korekt i na ogół dzisiaj nie traktuje się już opowiadań o patriar-
chach z Księgi Rodzaju jako bardzo dawnych tekstów jahwistycznych czy elo-
histycznych z czasów wczesnej monarchii27, lecz dojrzały owoc twórczości 
znacznie późniejszej. Dotyczy to także potraktowania tekstu z Księgi Wyjścia 
34, 6 na temat miłosierdzia Bożego jako tekstu wczesnego, podczas gdy wy-
daje się właśnie tekstem późnym28. 

Po drugie zaś nieco przesadne jest, moim zdaniem, twierdzenie na te-
mat wielkiej fleksybilności znaczenia terminu hẹsed w zależności nie tylko 
od epoki, lecz także i od poszczególnych autorów29. Zadaniem biblisty jest na 
pewno badanie różnych odcieni znaczeniowych danego pojęcia, którego jed-
nak podstawowy sens pozostaje taki sam niezależnie od autora, a nawet epoki 
powstania. Język jest przecież narzędziem komunikacji społecznej i aby mógł 
pełnić swą funkcję komunikacyjną, musi cechować się podstawową jedno-
znacznością określeń. Przesadne wyakcentowanie różnic znaczeniowych wy-
nika stąd, że autorka kładzie zbyt mocny nacisk na czyn, jaki wynika z hẹsed. 
Czyny te mogą być rzeczywiście bardzo różne, jednak samo hẹsed nie ozna-
cza samo z siebie konkretnego czynu, nawet jeśli mamy do czynienia ze zwro-
tem ‘āsāh hẹsed. W tym zwrocie właśnie czasownik ‘āsāh wskazuje na czyn, 
który wynika z hẹsed. Samo zaś hẹsed oznacza postawę i odczucie człowieka, 
polegające na życzliwości, dobroci w stosunku do kogoś innego ze względu 
na istniejące między nimi powiązania i zobowiązania. Właśnie ta postawa 
jest motywacją do konkretnego czynu, mającego na celu dobro adresata tego 
czynu. Ponieważ hẹsed jest życzliwością szczerą i autentyczną, dlatego też 

27)   W taki sposób SAKENFELD datuje redakcję jahwistyczną (s. 23). 
28)   Na s. 213 w podsumowaniu literatury prorockiej autorka twierdzi, że aspekt prze-

baczenia w pojęciu ḥesed jest widoczny już w dawnej formule liturgicznej z Wj 34, 6. Otóż 
zestawienie z analogicznymi formułami miłosierdzia wskazuje raczej na późne jej pochodze-
nie, gdyż znajdujemy ją przede wszystkim w tekstach, których datacja jest z całą pewnością 
późna, jak Ne 9, 17 i Jl 2, 3. Z wszelkim prawdopodobieństwem późnymi tekstami są także 
Jon 4, 2 oraz Ps 86 15. Ponadto bardzo charakterystyczną pierwszą część tej formuły: raḥûm 
we hạnnûn spotykamy w takich późnych tekstach 2 Krn 30, 9; Ne 9, 31. Por. S. HAŁAS, „Bóg 
łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu i wielkiej dobroci. Charakterystyczna formuła Bożego 
miłosierdzia”, w: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także i na wieki (Hbr 13), red. A. Na-
piórkowski, Z. Kijas, Kraków 2004, s. 159 n. 

Formuła miłosierdzia, jak słusznie zauważa SANKENFELD, jest powiązana z prze-
baczeniem grzechów, który to motyw jest bardzo charakterystyczny właśnie dla tekstów po-
wygnaniowych. 

29)   SAKENFELD, s. 233. 
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z konieczności znajduje swe odbicie w czynie, który ją uzewnętrznia. Czyn 
wypływający z życzliwości potwierdza jej wiarygodność. Jest dowodem au-
tentyczności deklarowanego uczucia. Jako taka hẹsed nie oznacza sama jakie-
goś konkretnego czynu, lecz szczerą i głęboką więź istniejącą między bliskimi 
sobie osobami. 

Na koniec należy przywołać opracowanie książkowe Gordona Clarka pt. 
The Word Hesed in the Hebrew Bible z 1993 roku30. Sam autor prezentuje je jako 
nowoczesne, dokonane w oparciu o badanie tzw. pól semantycznych. Autor 
słusznie dostrzegł, że biblijne określenie hẹsed należy badać łącznie z innymi 
podobnymi znaczeniowo określeniami, a mianowicie ’āhēb, rahặmîm, hạ̄nan 
i innymi, co w moim opracowaniu czynię. Toteż wykorzystuję wiele z jego obser-
wacji. Niemniej jednak nie podzielam jego metody opartej na suchych matema-
tycznych zestawieniach i tabelach, a stosunkowo mało wnikającej w zawartość 
treściową poszczególnych określeń. Matematyka posiada oczywiście wielkie 
znaczenie w badaniach semantycznych, jednak nie zastąpi ona wnikliwej anali-
zy znaczeniowej, której mi brakuje w opracowaniu Clarka. 

Przytoczone opracowania uwydatniają w pojęciu hẹsed znaczenie rela-
cji międzyosobowej i konkretnego czynu31. Jednak nie należy zapominać, że 
czyn ten jest motywowany postawą, która polega właśnie na życzliwości, do-
broci, a nawet miłości, i dlatego rzeczywiście należy do podstawowych okre-
śleń miłości, zwłaszcza miłości Boga do swojego ludu. 

W znaczeniu świeckim, niereligijnym oznacza więc hẹsed życzliwość, do-
broć, a nawet miłość dla kogoś, np. sympatię do miłej dziewczyny, jak to ma 
miejsce w Księdze Estery. Księga opowiada najpierw o tym, że jej bohaterka 
bardzo spodobała się stróżowi pałacowemu i pozyskała sobie jego życzliwość 
(hẹsed – Est 2, 9). Dlatego obdarzył ją hojnie kosmetykami, przydzielił usłu-
gujące damy i przeprowadził do najlepszego mieszkania w królewskim pała-
cu. Nieco dalej odnotowuje autor Księgi, że także król umiłował (’hb) Esterę 
nad wszystkie inne kobiety. Dlatego pozyskała jego względy i życzliwość (hẹ̄n 
wahẹsedï) bardziej niż inne dziewczęta. Włożył na jej głowę królewski diadem 
i mianował królową w miejsce Waszti (Est 2, 17). Możemy jedynie zapytać, 
dlaczego nawet w tym kontekście, niewskazującym przecież na żadne zobo-
wiązania, autor biblijny użył określenia hẹsed? Może po prostu dlatego, aby 
wskazać na trwały charakter sympatii odczuwanej zarówno przez pałacowe-
go stróża, jak też i króla Aswerusa. 

30)   Wydane w Sheffield nakładem Sheffield Academic Press, w serii JSOT Suppl 157. 
31)   Por. CZERSKI, „Pojęcie ḥesed…”, s. 116. 
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Określenie hẹsed najczęściej charakteryzuje w Biblii postawę Boga. Jak 
już stwierdziliśmy wyżej, jest podstawowym i najczęściej przez biblijnych au-
torów stosowanym określeniem Bożej dobroci i życzliwości w stosunku do 
ludzi. Używane jest jednak również na określenie relacji międzyludzkich i w 
takim znaczeniu spotykamy je około 60 razy32. Użyte w tym sensie znajduje-
my je tylko w tekstach narracyjnych Starego Testamentu, a zwłaszcza w opo-
wiadaniach o patriarchach (Rdz 20, 13; 21, 23; 24, 49; 40, 14; 47, 29), historii 
deuteronomistycznej (Joz 2, 12.14; Sdz 1, 24; 8, 35; 1 Sm 15, 6; 2 Sm 2, 5; 3 8; 
9, 1.3; 16, 17; 1 Krl 2, 7), szczególnie w opowiadaniu o przyjaźni młodego 
Dawida z Jonatanem (1 Sm 20, 14 n.; 2 Sm 9, 7), w Księdze Estery (2, 9.17) czy 
też księgach mądrościowych (Prz 3, 3; 11, 17; 14, 22; 20, 28 itd.). Analizowanie 
tych tekstów jest bardzo pouczające, gdyż dopiero na podstawie doświad-
czenia międzyludzkiego człowiek formułuje określenia dotyczące Boga, 
którego nie widzi. Zazwyczaj przypisuje Mu określenia najszlachetniejszych 
postaw ludzkich, jak słusznie zauważył już Lofthouse33.

Gdy chodzi o relacje międzyludzkie, hẹsed oznacza po prostu zwykłą 
ludzką dobroć, życzliwość, szlachetność w stosunku do innych ludzi. Sens 
ten jest widoczny np. w Iz 57, 1, gdzie mówi się o ’anšê hẹsed, jako ludziach 
uczciwych, dobrych, wartościowych. Tryto-Izajasz wyraża swój żal z powodu 
tego, że tacy właśnie szlachetni ludzie muszą ginąć, podczas gdy na ziemi 
przybywa ludzi niedobrych i nieuczciwych. Określenie ’anšê hẹsed jest w tym 
tekście synonimem ludzi sprawiedliwych określanych jako caddîq, jednak 
sprawiedliwość tę należy rozumieć w szerokim sensie biblijnym jako uczci-
wość i prawość. W analogicznym sensie również ’anšê hẹsed oznacza ludzi 
kierujących się w sposób stały dobrocią, uczciwością i lojalnością w stosunku 
do innych ludzi. 

Niereligijny, świecki sens określenia hẹsed widać dobrze zwłaszcza na 
przykładzie ksiąg mądrościowych, a konkretnie napisanej po hebrajsku 
Księgi Przysłów. Według niej postawa hẹsed jest po prostu ideałem człowieka 
mądrego (Prz 3, 3). Dlatego też od początku należy do niej zachęcać młodego 
ucznia i sprawić, aby sobie na zawsze zapamiętał jej podstawową wartość. 
Zostało to obrazowo ukazane jako przymocowanie sobie hẹsed do szyi jak 
jakiejś tabliczki z napisem stale przypominającym o jej potrzebie oraz jako 
wypisanie na tablicy własnego serca (Prz 3, 3). Wiadomo zaś, że w antropolo-
gii semickiej serce jest narządem świadomości, uczenia się i myślenia. W za-
mian za nią człowiek szlachetny będzie obdarzany podobną życzliwością ze 

32)   Por. ZOBEL, s. 50. Podobne wyliczenie znajdziemy także u CLARCA, s. 49 n. 
33)   LOFTHOUSE, s. 35. 
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strony Boga i ludzi (Prz 3, 4; por. 14, 22; 16, 6 n.). A ta okazywana życzliwość 
jest właśnie ideałem ludzkiego szczęścia, które jest podstawową wartością dla 
ksiąg mądrościowych. 

Chodzi oczywiście o stałą postawę dobroci i życzliwości w stosunku do 
innych ludzi, co zostało wyrażone radą, aby człowieka nigdy nie opuszczała. 
Stałość ta i wierność ideałowi dobroci została także wyrażona przez charakte-
rystyczne połączenie hẹsed we ’ĕmet, a więc życzliwość i wierność. Połączenie 
to wskazuje, że cecha hẹsed powinna być zaletą trwałą, stale charakteryzującą 
każdego człowieka, który pragnie uchodzić za mądrego. Nie jest to jednak 
ideał wyłącznie dla ksiąg mądrościowych, możemy go dostrzec także w in-
nych częściach Biblii, np. u proroków (Za 7, 9). 

O ile trwałej postawy dobroci wymaga się od każdego człowieka, który pra-
gnie być szczęśliwy, o tyle szczególnie potrzebna jest ona tym, którzy sprawują 
władzę. Ḥesed winna być podstawową zaletą władcy i króla. Mędrzec mówi na-
wet, że jest ona zabezpieczeniem jego władzy i umocnieniem tronu (Prz 20, 28). 
Tron zaś jest w obrazowej mentalności biblijnej symbolem królewskiej władzy. 
Dobroć i lojalność w stosunku do poddanych buduje autorytet władzy królew-
skiej i w ten sposób ją umacnia. Analogiczne sformułowanie na temat tego, że 
dobroć jest umocnieniem autorytetu, znajdujemy np. u Iz 16, 5. 

Aspekt szczerości i lojalności, która stanowi wartość najwyższej miary, wi-
doczny jest bardzo ostro w relacjach politycznych. Hẹsed oznacza na przykład 
wierne przywiązanie i pełną lojalność Abnera do dynastii królewskiej Saula, 
nawet pomimo całkowitej klęski i śmierci króla wraz z synem Jonatanem na 
wzgórzach Gilboa. W 2 Sm 3, 8 Abner wypomina pozostałemu synowi Saula 
Iszbaalowi tę lojalność w sytuacji, gdy autorytet jego dynastii wyraźnie już 
podupadł i musi teraz bronić syna Saulowego przed ludźmi Dawida. Nawet 
w tym położeniu okazuje mu swoją życzliwość i wierność. W tekście tym 
jest bardzo dobrze widoczny aspekt trwałości i wierności hẹsed. Abner trwa 
w swojej lojalności pomimo całkowitej klęski Saula i w sytuacji, gdy jego 
syn nie jest zdolny do sprawowania władzy królewskiej. Nie wchodzimy tu 
w szczegóły historyczne tej wierności, gdyż, jak się później okazało, urażo-
ny Abner szybko zdecydował się przekazać władzę nad Izraelem Dawidowi, 
posługując się zresztą racjami politycznymi (2 Sm 3, 9 n.). Niemniej jednak 
w wymowie cytowanego tekstu powołuje się jeszcze Abner, w sposób mniej 
lub bardziej szczery, na całą swoją dotychczasową lojalność i współpracę 
z dynastią Saulidów. Był do niej zobowiązany jako dowódca wojskowy w kró-
lestwie Saula. 

W 2 Sm 10, 2 mówi się o lojalności Dawida względem dynastii panującej 
u sąsiadujących od wschodu Ammonitów. Po śmierci króla Nachasza wy-
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słał on swoją delegację na uroczystości pogrzebowe oraz aby zapewnić syna 
Chanuna o swojej hẹsed dla niego i jego królestwa, podobnie jak to miało 
miejsce za rządów ojca. Pomijając całą kwestię szczerości zamiarów Dawida 
względem Ammonitów34, widzimy również i w tej sytuacji znaczenie pojęcia 
hẹsed jako wiernej przyjaźni i lojalności między dwoma królami, na której 
można budować dobrosąsiedzkie relacje. 

W 2 Sm 16, 17 Absalom wypomina Chuszajowi brak hẹsed w stosunku 
do króla Dawida. Gdy bowiem Dawid musiał uciekać z Jerozolimy przez nad-
ciągającymi wojskami Absaloma, Chuszaj niezwłocznie przeszedł do obozu 
Absaloma i zaofiarował mu swą współpracę. Okazało się jednak, że właśnie 
w ten sposób konspiracyjnie pomagał Dawidowi na wygnaniu, udaremniając 
niebezpieczne pomysły Achitofela (2 Sm 17, 1 n.). W ten sposób zachował 
swą pełną i szczerą lojalność hẹsed w stosunku do prawowitego króla Dawida, 
nawet wbrew mylącym pozorom. 

W 1 Krl 2, 7 z kolei Dawid zobowiązuje swego syna i następcę na tronie 
Salomona do tego, aby okazywał hẹsed synom Barzilaja z Gileadu za to, że po-
mogli mu w czasie ucieczki przed Absalomem. Życzliwość ta ma się wyrażać 
w zapewnieniu im utrzymania z królewskim stołu. Dawid wysoko docenił ich 
pomoc, bez której byłby narażony na niechybną śmierć z ręki własnego syna. 
Tak jak synowie Barzilaja okazali Dawidowi swą wierność w największym 
niebezpieczeństwie, tak i syn Dawida powinien okazać im dozgonną życz-
liwość, zapewniając utrzymanie na dworze królewskim. Tekst ten również 
wskazuje na to, że w pojęciu hẹsed mieści się życzliwość i dobroć wynikająca 
z moralnego zobowiązania do wdzięczności za uratowanie życia. 

Przy pomocy tego samego określenia hẹsed została także określona przy-
jaźń, jaka łączyła Jonatana z Dawidem (por. 1 Sm 20, 8). W imię tej przyjaźni 
Jonatan prosi Dawida, aby go przestrzegł przed zagrożeniem grożącym mu 
ze strony Saula (1 Sm 20, 8–14 n.). Z kolei później, już po śmierci Jonatana 
w bitwie na wzgórzach Gilboa, Dawid okazuje życzliwość jego synowi 
Meribbaalowi, wyraźnie przy tym zaznaczając, że czyni to ze względu na 
dawną przyjaźń z Jonatanem (2 Sm 9, 7). Życzliwość względem Meribbaala 
polegała na zwrocie wszystkich dóbr należących do jego ojca oraz zapewnie-
niu dozgonnego utrzymania przy królewskim dworze. Warto zauważyć, że 

34)   W sytuacji politycznej Dawida, który przyłączał do swego królestwa wszystkie sąsia-
dujące tereny wydaje się, że w ostatecznym rozrachunku chodziło mu właśnie o pretekst do 
wojny z Ammonitami, aby przyłączyć również ich tereny do swojego państwa. Należy wziąć 
pod uwagę fakt, że ich ziemie znajdowały się blisko za Jordanem, a stolica Rabba jedynie 70 km 
od samej Jerozolimy.
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życzliwość Jonatana do Dawida została w innym tekście określona także jako 
’ahăbāh (1 Sm 20, 17), i to aż trzykrotnie w jednym zdaniu35. Jednak i w tym 
tekście widoczny jest charakterystyczny odcień znaczeniowy słowa ’hb jako 
spontanicznego przywiązania do rówieśnika. 

Przejdziemy teraz od analizy tego określenia do opisu postawy Boga w sto-
sunku do swojego wybranego ludu, czy też jego szczególnych reprezentantów. 
Aby lepiej zrozumieć odcienie znaczeniowe tego określenia, warto zwrócić 
baczniejszą uwagę na to, z jakimi innymi charakterystycznymi określeniami 
najczęściej go spotykamy. Najbliższy kontekst jest bowiem zawsze najbar-
dziej precyzyjnym wskaźnikiem dotyczącym znaczenia poszczególnych słów. 
Metodą badania tak rozumianego kontekstu posługujemy się przecież pod-
czas redagowania słowników. Wykorzystujemy ją także w sposób spontanicz-
ny, gdy musimy się domyślić znaczenia nieznanego słowa w języku obcym. 
Wtedy kontekst, w jakim odnajdujemy to słowo, może stać się istotną wska-
zówką co do jego znaczenia: czy jest to np. określenie dotyczące dziedziny 
elektroniki, mechaniki samochodowej, medycyny, sportu itp. Już samo skoja-
rzenie nieznanego słowa z kontekstem, w którym występuje, jest pouczające. 
Dotyczy to zwłaszcza dookreślania niuansów znaczeniowych znanego skąd-
inąd określenia. Takiego zabiegu używamy, gdy chcemy się przekonać, czy 
należy ono do określeń współczesnych, czy też dawniej używanych, a może 
jest ono charakterystyczne tylko dla języka młodzieżowego. 

W Psalmie 23 hẹsed oznacza opiekuńczą miłość Bożą porównaną do tro-
ski pasterza o swoje owce. Psalm ten zaczyna się od pełnego ufności stwier-
dzenia: Pan moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Dalsze wiersze ukazują 
konkretne wyrazy tej troski, a więc troskę o pożywienie na najlepszych pa-
stwiskach i o dostęp do cennej wody, której w wysuszonej Palestynie za-
wsze brakowało (w. 2). Do tej troski o najlepsze pożywienie nawiązuje także 
wiersz 5., z tym, że od obrazu bujnego pastwiska dla owiec przechodzi do in-
nego obrazu bogato zastawionego stołu. Skutecznie broni przed drapieżnymi 
zwierzętami (w. 4). Wszystkie te wyrazy troski zostały jakby podsumowane 
w ostatnim, 6. wierszu naszego Psalmu radosną konstatacją, że Boża dobroć 
i miłość (hẹsed) nigdy autora nie opuszczą36. Józef Łach określa ją jako zbaw-
czą miłość Boga37. Określenie takie wydaje się zupełnie słuszne, zwłaszcza 
na podstawie użycia tego określenia w psalmach lamentacyjnych, gdzie Boża 

35)   Jeden raz przy pomocy czasownika ’hb. 
36)   Por. Józef ŁACH, „Zbawcza miłość Boga (hesed) w lamentacyjnych utworach Psałte-

rza”, w: Studia z biblistyki, t. V, red. Jan Łach, Warszawa 1990, s. 62. 
37)   Tamże, s. 63 n. 
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hẹsed gwarantuje ocalenie Psalmisty z różnych zagrożeń i niebezpieczeństw. 
Jej zbawczy charakter widać dobrze choćby w prośbie Psalmu 144: 

Powstań i przyjdź mi z pomocą
i wyzwól nas 
ze względu na Twą miłość (hạsedkā – w. 27).

Z podobnym połączeniem mamy do czynienia także w Ps 119, 41. Jest 
tam zawarta prośba o to, aby Bóg udzielił psalmiście swojej dobroci i ocale-
nia. Łączy je ze sobą na zasadzie paralelizmu synonimicznego: 

Niech zstąpi na mnie Twoja miłość (hặsdekā), Panie, 
Twoje zbawienie według tego, co powiedziałeś38. 

Psalmista prosi o ratunek i ocalenie właśnie ze względu na wierną miłość 
Boga w stosunku do swego ludu. Ona bowiem jest zarówno motywem ocale-
nia, jak i jego gwarancją. Podobne połączenia ḥesed z określeniami zbawienia 
znajdujemy także w innych psalmach: 13, 6; 18, 51 = 2 Sm 22, 51; 40, 11; 98, 3. 
W takim więc kontekście na pewno można ją nazwać zbawczą miłością Boga. 

b) Charakterystyczne połączenia określenia hẹsed

Przyjrzyjmy się teraz dokładniej określeniom, w towarzystwie których 
występuje najczęściej pojęcie hẹsed w Biblii. Okazuje się, że to najbliższe „towa-
rzystwo” jest, zwłaszcza w przypadku tego pojęcia, wyraźnie widoczne i bar-
dzo pouczające. Zaczniemy od połączenia najbardziej się narzucającego, na 
które zresztą zwrócili uwagę już inni badacze począwszy od Gluecka39. Chodzi 
mianowicie o połączenie hẹsed z określeniem przymierza, czyli z berît40.  
Takie połączenie napotykamy w Biblii aż 18 razy41. Najprostszą formą po-
wiązania tych określeń jest spójnik w (waw), i w takim połączeniu spotykamy 
je w Biblii 9 razy. Spójnik w wskazuje jednak w języku hebrajskim nie tylko 

38)   Por. Józef ŁACH, „Zbawcza miłość Boga (ḥesed) w dziękczynnych i dydaktycznych 
utworach Psałterza”, w: Studia z biblistyki, t. V, red. Jan ŁACH, Warszawa 1990, s. 82. 

39)   GLUECK, s. 74; por. F. ASENSIO, El Hèsed y ’Esed Divinos. Su influjo religioso-social 
en la historia de Israel, Roma 1949, s. 120 n.; ZOBEL, s. 57. 

40)   Por. CLINES, pod hasłem, s. 281; DE LORENZI, s. 151. 
41)   W Pwt 7, 9.12; 1 Sm 20, 8; 1 Krl 8, 23; 2 Krn 6, 14; Ne 1, 5; 9, 32; Ps 25, 10; 89, 3 n. 

29.34; 103, 17 n.; 106, 45; Iz 54, 10; 55, 3; Dn 9, 4; Oz 2, 20 n.; 6, 6 n. 
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na zwykłe połączenie dwóch różnych elementów, lecz także na paralelizm 
wyrażający się w ich podobieństwie czy łączności znaczeniowej. Spróbujemy 
dookreślić naturę tej łączności. 

Pamiętajmy jednak, że w Biblii nie tyle chodzi o kronikarski opis kolej-
nych obrzędów zawarcia przymierza, ile o refleksję teologiczną na ten temat 
prowadzoną głównie przez proroków i redakcję deuteronomiczną. Pojęcie 
berît występuje bowiem najczęściej w Księdze Powtórzonego Prawa (27 razy) 
i u Jeremiasza (25 razy). Teologię przymierza kontynuowali późniejsi prorocy 
i redakcja kapłańska P. Podjęli ją także późniejsi autorzy biblijni. Pojęciem 
przymierza określono podstawową relację, jaka zachodzi między Bogiem 
a człowiekiem, choć można ją było określić inaczej, na przykład jako miłość. 
Przymierze oznacza właściwie więź bliskości i miłości, jednak z położeniem 
akcentu nie na zmienne uczucie, lecz stałą i godną zaufania wierność. Trudno 
powiedzieć, na ile rzeczywiście wzorowano się na przymierzach politycznych, 
bo przecież przymierze z Bogiem na pewno znacznie różni się od polityczne-
go. W Biblii jest ono pojęciem typowo religijnym, wyrażającym więź blisko-
ści i miłości z Bogiem. Jest ono bardzo ważne w Biblii, a zwłaszcza w Starym 
Testamencie: stanowi bowiem podstawowe określenie relacji między Bogiem 
a Jego ludem. 

Typowym przykładem takiego połączenia są teksty, w których widać 
inspirację deuteronomiczną czy deuteronomistyczną42. Można je spotkać 
w Księdze Powtórzonego Prawa 7, 9 i 12, a także w 1 Krl 8, 23 i jej później-
szym odpowiedniku w 2 Krn 6, 14, w Ps 89, 29; oraz Ne 1, 5; 9, 32 i Dn 9, 4. 
Charakterystyczna dla tego połączenia jest także wzmianka, że Bóg zachowu-
je (šōmēr) przymierze oraz hẹsed względem swojego ludu, a zwłaszcza tych, 
którzy są Mu wierni. Połączenie to wygląda w następujący sposób: 

šōmēr habberît 
 we hahẹsed. 

Czasownik zachowywać (šmr) określa najczęściej w Biblii postawę uważ-
nego posłuszeństwa wobec rozporządzeń Jahwe wyrażonych w różnej for-
mie, por. np. Wj 20, 6; Pwt 4, 2; Ps 18, 22; 19, 12 itd. Z kolei zachowywanie 
przez Boga zarówno przymierza, jak i życzliwości jeszcze bardziej potwierdza 
sens ḥesed jako życzliwości czy nawet miłości Bożej postrzeganej w aspekcie 
wierności. Na tę wierność wskazuje właśnie paralelne określenie przymierza, 
rozumianego nie tyle jako sam obrzęd zawarcia przymierza, ile stałe zobowią-

42)   Zauważa to również LARUE, s. 16. 
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zanie do zachowania lojalności i wierności. Flueck i Zobel słusznie zauważają, 
że ḥesed stanowi właściwie zawartość przymierza i wskazuje na wewnętrz-
ną postawę szczerej życzliwości wobec tego, z kim łączy go to przymierze43. 
Zachowywanie przymierza polega bowiem, w myśl autorów biblijnych, na 
wiernej życzliwości i miłości. Można ją także określić jako miłość wynikającą 
z przymierza44. Jako taka odegrała zasadniczą rolę w realizacji Bożego przy-
mierza z ludem na przestrzeni historii zbawienia. To jej miejsce w kolejnych 
etapach historii zbawienia ukazują trafnie różni autorzy, np. Asensio w swojej 
rozprawie na temat ḥesed i ’emet w Biblii45. Dlatego na pewno można mówić 
o ḥesed jako miłości wynikającej z przymierza. Dotyczy to jednak tych tek-
stów, które mówią o Bożej ḥesed do swojego ludu46. Nie dotyczy natomiast 
tekstów, które mówią o ḥesed jako postawie ludzkiej. Niemniej jednak również 
i w przypadku ludzkiej ḥesed chodzi o życzliwość wynikającą z jakichś zobo-
wiązań: rodowych i plemiennych, społecznych czy nawet przyjaźni. I to wyda-
je zasadniczym odcieniem znaczeniowym biblijnego pojęcia ḥesed47. 

Dotykamy tutaj bardzo istotnej cechy kultury dawnych Semitów, dla któ-
rych wierność i solidarność rodowa była postawą bardzo ważną, bo gwaran-
towała przetrwanie grupy w niebezpiecznych uwarunkowaniach pustyni lub 
jej obrzeży48. Zagrożenie to wynikało nie tylko z braku podstawowych zabez-
pieczeń cywilnych i społecznych, które w dawnych wiekach były niemożliwe 

43)   ZOBEL, s. 57. 
44)   Przypomnijmy, że taki sposób tłumaczenia, przynajmniej w niektórych tekstach, 

zasugerowali już w swoich studiach różni autorzy, którzy się tym zagadnieniem zajmowali: GLU-
ECK (s. 21); BULTTMANN (s. 476); EICHRODT (s. 150 n.); A. NISSEN (Gott und Nächsten 
im antiken Judentum, Tübingen 1974, s. 272); STOEBE („ḥesed bontà”, s. 515 n.) i CZERSKI 
(Miłosierdzie w Ewangelii św. Mateusza, s. 9–21). 

45)   ASENSIO, s. 69 n. 
46)   Niektórzy nie widzą znaczeniowego powiązania pojęcia ḥesed z przymierzem w nie-

których tekstach biblijnych, jak na przykład w omawianym już Psalmie 136. Sławi on Boga 
za Jego ḥesed, która objawiła się w stworzeniu świata i przyrody (w. 5–9) oraz wyprowadze-
niu ludu izraelskiego z Egiptu i przeprowadzeniu go przez Morze Czerwone (w. 10–15 – por. 
MARGOT, s. 216). 

Byłoby to prawdą, gdybyśmy traktowali przymierze jedynie jako jednorazowy obrzęd 
i rytuał. Gdy zaś pojmiemy je szerzej, jako podstawowe określenie relacji między Bogiem 
a ludźmi, wtedy nie będzie trudno dostrzec także i w stworzeniu i wyprowadzeniu z Egiptu 
przejawu wiernej miłości Boga. Tak pojmowali ją wierzący Izraelici. 

47)   Por. U. TERRINONI, „Buono e il Signore” (Sal 103, 8). Il messaggio biblico della mise-
ricordia, Bologna 2008, s. 23. 

48)   R. de VAUX, Instytucje Starego Testamentu, Poznań 2004, s. 21 n. 
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do osiągnięcia, lecz także i wielorakich zagrożeń płynących z otaczającej pu-
styni, takich jak susza, głód, a nawet ze strony band grasujących po pustyni49. 
Nic więc dziwnego, że w takiej sytuacji życiowej zostały wypracowane bardzo 
mocne więzy solidarności, zwłaszcza rodowej i plemiennej, oraz przekona-
nie o potrzebie szczerej wierności w stosunku do tych, z którymi łączą czło-
wieka różnorodne więzy rodzinne i społeczne. Jednak te więzy solidarności 
wynikały nie tylko z lęku i wyrachowania. W relacjach do innych osób, jak 
to widać jeszcze lepiej na przykładzie zastosowań hẹsed do wyrażenia rela-
cji międzyludzkich, zawsze były zabarwione emocjonalnie i wskazywały na 
szczerą przyjaźń, życzliwość, dobroć, a nawet miłość. Zwłaszcza, gdy doty-
czyły osób związanych mocnymi więzami pochodzenia, wspólnoty życia czy 
też wypróbowanej przyjaźni. Doskonałym przykładem takich więzów może 
być głęboka i wierna przyjaźń, jaka zawiązała się między młodym Dawidem 
a Jonatanem, synem króla Saula. W imię tej przyjaźni, określonej tutaj także 
jako berît, Dawid prosił Jonatana o hẹsed, która miała polegać na ostrzeże-
niu przed grożącym ze strony króla niebezpieczeństwie (1 Sm 20, 8). Chodzi 
o wypływający ze zobowiązań przyjaźni gest życzliwości Jonatana, który 
miał się przejawić w działaniu dla uratowania Dawida. Stąd jego prośba, aby 
Jonatan wyświadczył tę życzliwość, została wyrażona przy pomocy zwrotu 
‘āsāh hẹsed, dosłownie: zrobić, wyświadczyć gest życzliwości. Jednak zobo-
wiązanie płynące z formalnie uznawanej przyjaźni między młodymi ludź-
mi (berît) wcale nie oznaczało wyzbycia się uczucia życzliwości i przyjaźni. 
Owszem, jeszcze bardziej go uwydatniało. 

W takim to kontekście należy spojrzeć na specyficznie biblijne i semickie 
określenie hẹsed i to, co ono oznacza. Wyraża ono dobroć, życzliwość, a nawet 
miłość wynikającą ze zobowiązania i tym się właśnie różni od innych okre-
śleń np. hẹ̄n, hạ̄nan50. To w naszej współczesnej mentalności, uformowanej 
w dużej mierze na przykładach zaczerpniętych z literatury i filmu, połączenie 
wierności z uczuciem wydaje się trudne do zrozumienia. Jeśli istnieje powin-
ność – rozumujemy – to trudno znaleźć miejsce na uczucie, którego przecież 
nie da się skrępować. Z drugiej jednak strony wierna miłość jest także i dla 
nas najwyższym i najbardziej poszukiwanym ideałem, którym kierują się lu-
dzie przy wyborze życiowego partnera. 

Bóg jest w tekstach biblijnych ukazywany jako najwyższy ideał w wiernym 
dochowywaniu przymierza i hẹsed. Zachowuje On bowiem swoją życzliwość 

49)   Por. S. HAŁAS, Pustynia miejscem próby i spotkania z Bogiem. Wybrane zagadnienia 
biblijnej teologii pustyni, Kraków 1999, s. 44 n. 

50)   Pierwszy zwrócił na to uwagę LOFTHOUSE (s. 29–35). 
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i przymierze aż do tysięcznego pokolenia (Pwt 7, 9). Już samo wzmiankowanie 
kolejnych pokoleń ludu izraelskiego (dôr) wskazuje na bardzo długie trwanie 
Bożej życzliwości w stosunku do ludu. Przekracza ono ramy życia jednego 
pokolenia i rozciąga się na trwanie następnych pokoleń. Należy zauważyć, 
że określenie pokolenia spotykamy w Biblii często i jest ono łączone zarówno 
z pojęciem przymierza (Rdz 9, 12; 17, 7.9; Wj 31, 16), jak też wiernej życz-
liwości i miłości hẹsed (Ps 100, 5; por. Ps 77, 9; 89, 2). Wzmianka o tysiącu 
pokoleń ma na celu wskazać na jak najdłuższe, praktycznie nieograniczone 
w czasie jej trwanie. Zgodnie ze swą mentalnością rodową Izraelici pojmu-
ją trwanie i jakby dziedziczenie Bożej miłości od przodka (Abraham, Jakub, 
Aaron, Dawid) przez kolejne pokolenia ludzi, którzy od nich pochodzą. 

Z drugiej zaś strony zachowywanie wiernej życzliwości ze strony Boga 
stanowi także pewnego rodzaju odpowiedź na uczucie tych, którzy Go miłu-
ją i strzegą Jego przykazań. Istnieje nawet pewnego rodzaju symetria słowna 
między postawą Boga a postawą ludzi okazujących Mu miłość:

Bóg zachowujący (šōmēr) 
 przymierze i dobroć (hẹsed)
 względem kochających Go (’ōhăbāw) 
i zachowujących (šōmerê) Jego przykazania. 

Boża życzliwość odpowiada w tej konstrukcji uczuciu ludzi, którzy miłują 
Boga i analogicznie jak On zachowują (šmr) Jego przykazania. Z zestawienia 
wynika więc, że również hẹsed jest postawą zabarwioną uczuciowo, podobnie 
jak ’hb. Miłości ludzkiej w stosunku do Boga odpowiada wierna życzliwość 
i miłość Boża. Jest ona równocześnie postawą wierności, której Bóg docho-
wuje ludziom, podobnie jak ludzie powinni dochować wierności Jemu i Jego 
przykazaniom. Podobne stwierdzenie na temat Bożej życzliwości w stosun-
ku do tych, którzy Go miłują, znajdujemy także w Księdze Nehemiasza 1, 5 
i Daniela 9, 4. 

W swojej modlitwie z okazji poświęcenia jerozolimskiej świątyni król 
Salomon sławi Jahwe za to, że nie ma innego Boga poza Nim, który by tak wier-
nie dochowywał przymierza i wynikającej z niego życzliwości (1 Krl 8, 23; 
por. 2 Krn 6, 14). Nie ma ani w niebie, ani na ziemi – po prostu nigdzie! Jego 
stwierdzenie jest bardzo kategoryczne i sławi Boga za Jego wyjątkową, wierną 
życzliwość i dobroć w stosunku do swego ludu, a więc wynikającą z zawarte-
go przymierza hẹsed. 

Pojęcie hẹsed łączy się także z określeniem ‘ôlām, które oznacza po pro-
stu zawsze i wskazuje na niekończące się trwanie. Bywa ono najczęściej tłu-
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maczone jako wiek czy wieczność, choć trudno w praktycznej mentalności 
hebrajskiej znaleźć charakterystyczne dla naszej kultury filozoficznej pojęcie 
wieczności. Hebrajczyk nie definiował wieczności jako takiej. On po prostu 
konstatował, że coś trwa bardzo długo, a więc bez końca. Dawna kultura se-
micka nie znała jeszcze abstrakcyjnego pojęcia wieczności i określenie to było 
rozumiane jako bardzo długie trwanie, a więc trwanie na zawsze. Połączenie 
pojęcia hẹsed z określeniem ‘ôlām jest w Biblii hebrajskiej bardzo częste: wy-
stępuje prawie 60 razy! Najbardziej charakterystyczna jest w tym względzie 
powtarzana wielokrotnie aklamacja o zabarwieniu liturgicznym: kî le‘ôlām 
hạsdô = bo Jego życzliwość na zawsze, na wieki. Zauważmy, że w języku ory-
ginalnym hebrajskim był to zwrot bardzo krótki i łatwy do recytacji, gdyż 
składał się zaledwie z trzech sylab. Aklamację tę znajdujemy wiele razy w róż-
nych tekstach modlitewnych Biblii i uważa się ją za bardzo charakterystyczną 
modlitwę podczas sprawowania kultu w świątyni, jak o tym świadczy tekst 
Jeremiasza. Prorok ten wyraża nadzieję, że znowu rozlegnie się ten refren 
w czasie modlitwy i składania ofiary w odbudowanej świątyni. Znowu będzie 
słychać głos tych, co składając ofiary dziękczynne w domu Pańskim, mówią: 
„Wychwalajmy Pana Zastępów, bo jest dobry, bo na zawsze Jego łaskawość” 
(Jr 33, 11). Najczęściej jednak pojawia się w Psalmie 136, gdzie wezwaniem 
tym kończy się każdy wiersz psalmu. Pierwsza część sukcesywnych wierszy 
wymienia kolejne dobrodziejstwa otrzymane od Boga, druga zaś jest powta-
rzającym się ich uzasadnieniem: ponieważ Jego życzliwość trwa na zawsze51. 
Wezwanie to przypomina współczesną modlitwę litanijną52, w której także po 
każdym wezwaniu powtarza się taki sam refren:

Chwalcie Pana, bo dobry, bo Jego dobroć na zawsze. 
Chwalcie Boga nad bogami, bo Jego dobroć na zawsze. 
Chwalcie Pana nad panami, bo Jego dobroć na zawsze... (Ps 136, 1– 3)53.

51)   Podobnie interpretują sens tego zwrotu komentatorzy, np. J. S. KSELMANN, M. L BAR-
Ré, „Księga Psalmów“, KKB, s. 520. Konstatują oni, że Psalmista uważa wszystko, co uczynił Jahwe, 
za dowód trwałej natury Jego miłości wobec ludu. Ta trwała Jego miłość do ludzi została przez 
biblijnych autorów określona właśnie jako ḥesed. Por. także BAER, GORDON, s. 215. 

52)   Por. TERRINONI, 79 n. Zauważa on, że cały ten psalm jest właściwie swoistego 
rodzaju „litanią”. Był on wykonywany w ten sposób, że lektor wymieniał w pierwszej części 
kolejne dobrodziejstwa Boże, zaś zgromadzony lud odpowiadał za każdym razem taką samą 
formułą. Psalm ten należy do tzw. wielkiego Hallelu, śpiewanego przez pielgrzymów podczas 
najważniejszych świąt izraelskich. 

53)   Łatwo się domyślić, że tego rodzaju konstrukcja modlitwy doskonale nadawała się do 
śpiewu czy też recytacji wspólnotowej zwłaszcza w czasach, gdy nie wszyscy uczestnicy mogli 
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Chodzi o dobroć i życzliwość Boga do swego ludu określoną za każdym 
razem jako hẹsed. Określenie to było zazwyczaj tłumaczone jako miłosier-
dzie, zapewne pod wpływem greckiego odpowiednika z Septuaginty: e;leoj54. 
Jednak wielu współczesnych tłumaczy dostrzega, że takie tłumaczenie po pro-
stu nie odpowiada kontekstowi, który wysławia Boga nie za miłosierdzie we 
właściwym rozumieniu tego słowa, czyli za darowanie grzechów i kary, lecz 
za całokształt Jego dobroci i miłości względem swego ludu. Biblia Tysiąclecia 
przetłumaczyła to określenie jako łaska. Podobne tłumaczenie znajdziemy 
także w Biblii Paulińskiej z 2005 roku55. Jednak bp Romaniuk poszedł za wer-
sją bardziej tradycyjną i przetłumaczył hẹsed jako miłosierdzie: bo wieczne jest 
miłosierdzie Jego, podobnie jak to było już w tłumaczeniu ks. Wujka i Biblii 
Gdańskiej z 1633 roku56. Jednak określenie łaska nie jest wcale najlepszym 
odpowiednikiem oryginału, gdyż kojarzy się ono we współczesnym języku 
polskim zbyt negatywnie. Zwykliśmy przecież mawiać: nie potrzebuję niczy-
jej łaski. Uważamy, że dobrodziejstwo wyświadczone jako łaska bardziej nas 
upokarza, niż stanowi faktyczną pomoc57. Podobnie, a może nawet jeszcze 

mieć do dyspozycji pisany tekst. Lektor wyczytywał kolejne frazy mówiące o dobrodziejstwach 
wyświadczonych przez Boga, a lud odpowiadał mu zawsze tym samym refrenem: bo Jego do-
broć na zawsze. Por. S. ŁACH (J. Łach), Księga Psalmów. Wstęp – przekład z oryginału – komen-
tarz – ekskursy (PŚST VII, 2), Poznań 1990, s. 550; Józef ŁACH, „Zbawcza miłość Boga (hesed) 
w hymnach Psałterza”, s. 43. 

W 2 Krn 7, 6 znajdujemy nawet wyraźną wzmiankę o instrumentach przeznaczonych do 
akompaniamentu przy tej aklamacji: lewici zaś – z instrumentami muzycznymi, które sprawił 
król Dawid dla wtórowania pieśniom na cześć Pana: bo na wieki Jego łaskawość (tłumaczenie 
BT, por. 2 Krn 20, 21). 

54)   Por. Wulgata, King James Version, Biblia Gdańska z 1632 r., francuska Louis Segond 
z 1911 r., włoska Nuovissima Versione della Biblia. 

55)   Tłumaczenie psalmów ukazało się najpierw łącznie z tekstem Nowego Testamentu: 
Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowsze tłumaczenie z języków oryginalnych 
z komentarzem, red. A. Colacrai, J. Łach i inni, Częstochowa 2005. Znajdujemy je oczywiście 
także w całościowym wydaniu tego tłumaczenia: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. 
Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa 2008. 

56)   Tekst tego tłumaczenia został dołączony do najnowszych wersji komputerowego pro-
gramu do badań biblijnych Bible Works 7. 0 i 8.0. 

57)   Por. S. HAŁAS, „Miłosierdzie i miłość. Obserwacje na temat dwóch pojęć w słownic-
twie biblijnym”, TST 23 (2004), s. 176, przypis 2. Początkowo określenie to nie budziło aż tak 
negatywnych skojarzeń, skoro weszło do polskiego języka teologicznego. Stopniowo jednak 
zaczęło ich nabierać i stało się to zapewne ze względu na skąpstwo ofiarodawców, których po-
moc była zwykle bardzo drobnym datkiem. Dlatego otrzymywanie go było i jest nadal odbie-
rane bardziej jako upokorzenie potrzebującego niż faktyczna pomoc. Toteż bardzo znamienne 
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w większym stopniu ma to miejsce w języku niemieckim58 i innych językach 
europejskich. Na pewno też nie może tutaj chodzić o łaskę Bożą w sensie 
teologii dogmatycznej. 

W wielu współczesnych tłumaczeniach znajdujemy jednak bardziej śmia-
łe próby tłumaczenia tego określenia, jak np. fidelité w TOB, amour w Bible de 
Jerusalem czy też steadfast love w English Standard Version i amerykańskiej 
New Revised Standard Version. Inne określają je jako lovingkindness (New 
American Standard Bible), czy też loyal love (New English Version). Zupełnie 
słusznie akcentują one motyw Bożej wierności i miłości. Na uwagę zasługuje 
także polska propozycja ks. prof. H. Witczyka, aby hẹsed tłumaczyć w tym 
psalmie po prostu jako miłość: bo Jego miłość na wieki59. Z całą pewnością 
uczucie określone po hebrajsku jako hẹsed można nazwać miłością, precyzu-
jąc jednak, że chodzi o miłość wierną, trwałą, stałą, wynikającą z zawartego 
przymierza lub innego zobowiązania. 

Według Psalmisty dobroć Boża okazała się najpierw w stworzeniu, o któ-
rym szczegółowo mówią początkowe wiersze od 5 do 9. Sławią one Boga 
za stworzenie i urządzenie całego wspaniałego świata, a więc nieba, ziemi, 
słońca, księżyca i gwiazd: 

On w mądrości uczynił niebiosa, bo Jego dobroć na zawsze.
On rozpostarł ziemię nad wodami, bo Jego dobroć na zawsze. 
On uczynił wielkie światła, bo Jego dobroć na zawsze. 
Słońce, by dniem władało, bo Jego dobroć na zawsze.
Księżyc i gwiazdy, by władały nocą, bo Jego dobroć na zawsze. 

Następne wiersze wyrażają z kolei wdzięczność za Bożą opiekę nad lu-
dem od samego początku jego istnienia, a więc za wyprowadzenie z Egiptu, 
przeprowadzenie przez Morze Czerwone, pokonanie ludów kananejskich 
i oddanie Izraelitom Ziemi Obiecanej:

jest, że akcje pomocy ludziom poszkodowanym nazywamy dzisiaj nie łaską czy miłosierdziem, 
lecz raczej akcją humanitarną czy też charytatywną (Caritas). 

58)   Por. SPIECKERMANN, s. 20. 
59)   Por. H. WITCZYK, „Miłość Jahwe napełnia ziemię” (Ps 33, 5). Świat dziełem miło-

ści Boga” w: Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Jerzego Chmiela 
w 65. rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, Warszawa 2000, s. 373 n. Powołuje się on w tym 
względzie na inne publikacje, a zwłaszcza MARGOT, s. 212–217. Tak samo interpretuje sens 
określenia ḥesed w Psalmie 133 Józef ŁACH, „Zbawcza miłość Boga (hesed) w hymnach Psał-
terza”, s. 43. 
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On Egipcjanom pobił pierworodnych, bo Jego dobroć na zawsze. 
I wywiódł spośród nich Izraela, bo Jego dobroć na zawsze. 
 Ręką potężną, wyciągniętym ramieniem, bo Jego dobroć na zawsze.
(…)
On pobił wielkich królów, bo Jego dobroć na zawsze. 
A ziemię ich dał na własność, bo Jego dobroć na zawsze, 
 jako dziedzictwo słudze swemu Izraelowi, bo Jego dobroć na zawsze (w. 10–22).

Dopiero ostatnie wiersze psalmu mówią o aktualnej opiece i pomocy dla 
ludu w czasach, gdy powstał psalm (w. 23–25): 

On o nas pamiętał w naszym uniżeniu, bo Jego dobroć na zawsze. 
I uwolnił nas od wrogów, bo Jego dobroć na zawsze. 

Widać więc, że autor Psalmu 136 sławi i opiewa wierną i trwającą na za-
wsze dobroć Bożą i Jego miłość, którą okazywał od samego początku poprzez 
stworzenie, a następnie uwolnienie i opiekę na ludem w czasie jego podróży 
po Pustyni Synajskiej. Autor psalmu widzi więc przejawy Bożej życzliwości 
w całej historii świętej tak, jak ona została ukazana w Pięcioksięgu Mojżesza 
i Księdze Jozuego60. Ta wielka Boża dobroć, o której pozostały tak piękne 
wspomnienia, nie skończyła się jednak i trwa na zawsze, a więc także i w cza-
sach, gdy powstał Psalm 136. Daje ona nadzieję na Bożą życzliwość i opiekę 
również we współczesnej dla autora sytuacji politycznej, trudnej dla całego 
Bożego ludu. Hẹsed oznacza po prostu Bożą dobroć i miłość, do której dostęp 
jest człowiekowi na stałe zagwarantowany. 

Wynika to także z częstego połączenia hẹsed z określeniem dobroci Jahwe:  
t ộb. Najczęściej znajdujemy je właśnie w kontekście omawianych aklamacji 
wydłużonych o wezwanie: kî tộb (Jhwh) – ponieważ jest dobry (Jahwe). Dają 
one wtedy aklamację podwójną, zbudowaną z dwóch paralelnych, a więc 
znaczeniowo podobnych stwierdzeń: 

kî tộb (= bo dobry), 
kî le‘ôlām hạsdô (= bo na zawsze Jego życzliwość)! 

60)   Por. KSELMANN, BARRé, s. 520. Jak wiadomo, Pięcioksiąg opowiada najpierw 
o stworzeniu świata i człowieka (Rdz 1 – 3), a następnie o wyjściu z niewoli egipskiej (Wj), 
podróży po pustyni (Wj i Lb) i zajęciu ziemi Kanaan (Joz). Tak szerokie spektrum starotesta-
mentalnej historii zbawienia świadczy o późnym powstaniu tego psalmu, kiedy był już ufor-
mowany i znany Pięcioksiąg Mojżesza, a Żydzi nie posiadali własnego państwa (por. słowa 
wyrażające tę sytuację polityczną: w naszym poniżeniu – Ps 136, 23). 
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Wydłużoną w ten sposób aklamację znajdujemy w 11 tekstach biblijnych: 
raz u Jeremiasza (33, 11), następnie w dziele kronikarskim (1 Krn 16, 34; 
2 Krn 5, 13; 7, 3; Ezd 3, 11) oraz psalmach (100, 5; 106, 1; 107, 1; 118, 1.29 i na 
początku omówionego już Psalmu 136, 1). Występuje więc ona zasadniczo 
także w tekstach późniejszych Starego Testamentu. Należy również do formuł 
liturgicznych, o czym wyraźnie wspomina Jeremiasz (33, 11): znajdujemy 
ją na początku kilku psalmów. Formułę tę można dostrzec nawet w tekście 
greckim Pierwszej Księgi Machabejskiej:

o[ti kalo,n
o[ti eivj to.n aivw/na to. e;leoj auvtou/ (4, 24)61. 

Jak już wspomniałem, jest ona zbudowana z dwóch krótkich paralelnych 
twierdzeń, rozpoczynających się od łącznika kî, który wskazuje na powód 
do uwielbienia Boga: ponieważ jest dobry, ponieważ otacza swój lud trwałą 
i wierną życzliwością. W ten sposób przymiotnik określający w sposób ogól-
ny dobroć Bożą tộb odpowiada znaczeniowo określeniu hẹsed, które wystę-
puje na drugim miejscu. Jest bowiem określeniem bardziej szczegółowym 
i dosadnym. Połączenie to wskazuje, że określenie hẹsed oznacza Bożą do-
broć i życzliwość z uściśleniem, że chodzi o dobroć wierną i niezawodną. Bóg 
dochowuje jej zawsze. Podobne połączenie przymiotnika tộb z określeniem 
Bożej dobroci hẹsed znajdujemy także w Ps 69, 17: kî tộb hạsdekâ. 

Trwałość przymierza i Bożej dobroci, która z niego wynika, porównuje 
Deutero-Izajasz do gór, jako najtrwalszego elementu krajobrazu Palestyny:

Bo góry mogą ustąpić 
i pagórki się zachwiać, 
 ale miłość moja (hạsdî) nie odstąpi od ciebie 
 i nie zachwieje się przymierze (berît) mojego pokoju (Iz 54, 10). 

Widzimy, jak tłumacz Biblii Tysiąclecia (śp. O. Józef Paściak) przetłu-
maczył w tym przypadku określenie hẹsed jako miłość, słusznie kierując 
się kontekstem perykopy. Porównuje ona Boga do kochającego męża, któ-
ry pojednał się na zawsze ze swą oblubienicą (Iz 54, 1–10). Podobnie zresz-

61)   Formułę tę omawia dokładnie ASENSIO, s. 173–181. Grecka formuła jest śpiewana 
jako dziękczynienie po zwycięstwie nad wrogami pod Emaus. Widać więc, jak bardzo stała się 
ona popularna. W Księdze Machabejskiej adresowana jest do Nieba jako zastępczego określe-
nia Boga. 
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tą przetłumaczył bp Romaniuk i wiele innych najnowszych tłumaczeń 
(English Standard Version, New Revised Standard Version – steadfast love; 
New American Standard Bible – loving kindness; Bible en français courant 
z 1997 r., Bible de Jérusalem; Bibbia Nuova Riveduta i TOB przetłumaczyły 
jako amitié). Z kolei niemieckie tłumaczenia pozostały przy Huld (= łaska-
wość –Einheitsübersetzung, Biblia Herdera62). Należy zauważyć, że sposób 
tłumaczenia w różnych językach musi także uwzględniać odcienie znacze-
niowe różnych współczesnych określeń miłości. Tłumacze muszą ocenić, czy 
dany odpowiednik nadaje się do tego, aby wyrażać treści zawarte w Biblii, 
a więc zasadniczo teologiczne. 

Tekst z Deutero-Izajasza i jego współczesne tłumaczenia wskazują, że 
hebrajskie hẹsed określa uczucie w jakiś sposób podobne do małżeńskiego. 
Chodzi o miłość wierną, która może być podstawą trwałego związku dwoj-
ga osób, ale też bardzo intensywne zaangażowanie emocjonalne, właściwe 
tego rodzaju relacjom między mężczyzną i kobietą. Wynika stąd, że hebraj-
skie pojęcie można i należy rozumieć jako mocną więź emocjonalną, której 
zasadniczą charakterystyką jest właśnie wierność. W podobnym kontekście 
oblubieńczej miłości Boga do swojego ludu występuje hẹsed także w Księdze 
Ozeasza. Bóg deklaruje nowe zaślubiny z ludem oparte na hẹsed i rahặmîm: 

Poślubię cię63 na zawsze (leôlām), 
poślubię w sposób należyty i szlachetny64,
przez wierną i czułą miłość (ûbehẹsed ûberaḥămîm – 2, 21). 

W takim kontekście hẹsed rzeczywiście wskazuje na wierną miłość Bożą, 
podobną do miłości małżeńskiej. Drugie określenie rahặmîm wskazuje z ko-
lei na intensywność uczucia do małżonki. Określenie to zostanie szerzej prze-
analizowane w rozdziale czwartym naszego opracowania. 

Na siłę tej więzi określanej jako hẹsed wskazuje także określenie rab hẹsed, 
które znajdujemy aż w 15 tekstach Starego Testamentu, w tym 7 razy w roz-

62)   Die Bibel, Barcelona 2005, wyd. Herdera. 
63)   Użyty przez Deutero-Izajasza czasownik ’āras określa właściwie zawarcie kontrak-

tu małżeńskiego, które polegało na uiszczeniu rodzinie przyszłej żony uzgodnionego okupu. 
W tekście Ozeasza odpowiednikiem tej zapłaty jest wielka miłość Boga, która posiada wartość 
większą niż dobra materialne. 

64)   Użyte w tym miejscu dwa paralelne określenia „sprawiedliwości”: cedek i miszpaṭ 
nie oznaczają sprawiedliwości w dzisiejszym sensie, lecz bardziej personalnie wskazują na to, 
co jest dobre i korzystne dla konkretnego człowieka. W tym sensie są rzeczywiście paralelne 
w stosunku do ḥesed i raḥămîm.
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budowanej hebrajskiej formule miłosierdzia65. Formuła ta zostanie szczegó-
łowo omówiona także w czwartym rozdziale naszego opracowania. Ciekawe, 
że najbardziej uwypuklona w tym zestawie jest właśnie hẹsed. Jest wymie-
niona zawsze na końcu formuły jako jej element najważniejszy i dodatkowo 
wzmocniony przymiotnikiem rab, mocnym zresztą w swej wymowie. 

Na aspekt wierności w pojęciu ḥesed wskazuje również jego połączenie 
z czasownikiem šb‘, który oznacza przysięgać, przyrzekać. Autor Pwt 7, 12 za-
pewnia czytelników, że Bóg będzie dochowywał przymierza i życzliwości ḥesed, 
ponieważ pod przysięgą obiecał to przodkom narodu. I w tym tekście mamy 
do czynienia z przykładem typowo rodowej mentalności Izraelitów, którzy 
byli przekonani o tym, że jako potomkowie dziedziczą po przodkach również 
Bożą miłość i życzliwość. Bóg obdarzył swą życzliwością ojców narodu od 
samego początku i obiecał ją nie tylko im, lecz także całemu ich potomstwu. 
Przymierze biblijne jest bowiem zawierane zawsze z konkretną postacią jako 
protoplastą narodu (Rdz 15, 18; 17, 1–4), czy też rodu królewskiego (Dawid, 
por. 2 Krn 13, 5; Ps 89, 4 n.; Syr 45, 15) lub godności kapłańskiej (Aaron, por. 
Syr 45, 6 n.). 

Podobnie także autor Psalmu 89 stawia Bogu pytanie o Jego życzliwość 
w stosunku do narodu wybranego, którą niegdyś przysiągł Dawidowi (w. 50). 
Używa tutaj rzeczownika hẹsed w liczbie mnogiej, aby podkreślić wielkość 
tej dobroci Boga, tak, jak to ma miejsce np. w Rdz 32, 11. Pytanie jest skie-
rowane do Boga w sytuacji, gdy upadła już władza królewska po zburzeniu 
Jerozolimy przez Babilończyków w 587 roku przed Chr. Dlatego datujemy 
jego powstanie właśnie na ten okres66. Psalm ten jest znany z tego, że szeroko 
opowiada o Bożej życzliwości dla Dawida i jego następców, co daje nadzieję 
także w sytuacji późniejszej, gdy naród wybrany został już pozbawiony nie-
podległości. Zaczyna się on od konstatacji, że zawsze należy wysławiać wielką 
dobroć i miłość Boga, która została określona pojęciem hẹsed. Okazuje się, 
że określenie hẹsed pojawia w tym psalmie w sumie aż 7 razy, stanowiąc jego 
zasadniczy motyw wraz z określeniem Bożej wierności ’ĕmûnâ67. 

65)   W Wj 34, 6; Ne 9, 17; Ps 86, 15; 103, 8; 145, 8; Jl 2, 3; Jon 4, 2; por. także niepełną 
formułę w Lb 14, 18. Pozostałe teksty to: Ps 5, 8; 69, 14; 86, 5; 106, 7.45; Iz 63, 7; Lm 3, 32 – por. 
S. HAŁAS, „Bóg łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu i wielkiej dobroci. Charakterystycz-
na formuła Bożego miłosierdzia”, s. 149–160. 

66)   Psalm wzmiankuje w dramatycznych słowach zburzenie Jerozolimy (w. 41 n.) i upa-
dek władzy królewskiej (w. 40.45) tak, jakby się to dokonało zupełnie niedawno. Pozwala to 
na datację niedługo po zburzeniu Jerozolimy i upadku władzy królewskiej w 587 r. przed Chr. 

67)   Podobna liczba wystąpień określenia ḥesed znajduje się także w Psalmie 119, który 
jednak jest znacznie dłuższy. Liczy aż 178 wierszy.
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Wierna miłość została ukierunkowana właśnie na Dawida, który został 
wybrany przez Boga dla zawarcia przymierza dotyczącego władzy królewskiej 
w Izraelu (w. 4). Również określenie wybrania (bāḥîr = wybrany – w. 4) wska-
zuje na szczególną miłość Boga, gdyż wybiera się osobę, którą najbardziej 
się lubi (por. także określenie bāhụ̂r w wierszu 20 tego psalmu). Następne 
wiersze wysławiają zarówno potęgę, jak i miłość Bożą (w. 15). Wszechmoc 
Boga sprawia bowiem, że Jego miłość może się okazać rzeczywiście skutecz-
na. W przeciwnym razie brakło by jej skuteczności w działaniu, na której 
przecież uciemiężonym adresatom bardzo zależało. 

W dalszym tekście psalmu znowu wraca się do motywu wybrania i mi-
łości okazywanej Dawidowi. Autor psalmu wkłada w Boże usta wymowne 
słowa, które także mówią o Jego życzliwości i dobroci: 

Znalazłem Dawida, mojego sługę, 
namaściłem go świętym olejem moim (w. 21). 

To znalezienie Dawida należy również odczytać w sensie szczególnego 
wyszukania i wybrania Dawida, podobnie jak wyszukuje się szczególnie lu-
bianego przyjaciela. Toteż Bóg zapewnia mu wszechstronną opiekę i obronę 
przed wrogami, a nawet całkowite ich pokonanie i zniszczenie. Dosłownie 
mówi się o posiekaniu na drobne kawałki wszystkich tych, którzy Dawida 
nienawidzą (w. 24). Bóg zapewnia mu swoją hẹsed i wierność (w. 25), dzię-
ki której będzie mógł maksymalnie rozprzestrzenić swe królestwo od Morza 
Śródziemnego aż do rzek, zwłaszcza zaś rzeki Eufrat (w. 26). 

Właśnie w tym miejscu psalmu, gdzie znajdujemy swoiste apogeum 
skutków Bożej miłości dla Dawida, pojawia się bardzo interesująca wzmian-
ka o Bożym ojcostwie w stosunku do niego. Będzie więc mógł śmiało nazy-
wać Boga swoim Ojcem i skałą, na której można skutecznie się obronić przed 
wrogiem: 

Ojcem moim jesteś, 
Bogiem moim 
i skałą mojego ocalenia (w. 27). 

Zestawienie tego rodzaju określeń sugeruje, że Boże ojcostwo w stosun-
ku do Dawida rozumie autor psalmu przede wszystkim w sensie zagwaranto-
wania skutecznej opieki i obrony dla króla, podobnie jak ojciec będzie zawsze 
bronił swojego dziecka. Bóg traktuje bowiem Dawida nie tylko jako jednego 
z wielu synów według modelu dawnej rodziny wielodzietnej, lecz jako syna 
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pierworodnego (bekôr), a więc najważniejszego i najbardziej przez ojca obda-
rowanego (w. 28). Takiego, który na sobie najbardziej odczuwa miłość ojca. 
Dlatego jest gotów ustanowić go nawet najwyższym królem spośród wszyst-
kich władców ziemi. Między Bogiem a Dawidem powstaje więc wzajemna 
i harmonijna więź ojcowsko-synowska. 

W następnym wierszu 29. znowu pojawia się zapewnienie o Bożej hẹsed 
dla Dawida połączonej z wiernym przymierzem. W tym kontekście przybiera 
ona odcień znaczeniowy miłości ojcowskiej czy też rodzicielskiej, która jest 
przecież ze swej natury miłością najbardziej wierną. Autor psalmu pragnie 
powiedzieć, że Bóg szczególnie ukochał Dawida miłością podobną do miło-
ści rodzicielskiej w stosunku do najstarszego, a więc najważniejszego syna. 
Miłość ta będzie trwać na zawsze (le‘ôlām), podobnie jak miłość rodzicielska 
nigdy się nie kończy, a potomstwo Dawida będzie miało władzę królewską 
zagwarantowaną w Izraelu (w. 30). Dzięki wiernej miłości Boga jego tron – 
wymowny symbol władzy królewskiej – okaże się trwały podobnie jak wiecz-
ne jest niebo (dosł. dni nieba). 

Jeśli jednak potomkowie Dawida przestaną być wierni Bogu, zostaną su-
rowo ukarani, a więc przy pomocy kija i zadanych ran, podobnie jak to zo-
stało także sformułowane w znanym proroctwie Natana w 2 Sm 7, 14. Nawet 
ta niewierność potomków Dawida na tronie królewskim nie zniweczy jed-
nak Bożej wierności i miłości (hẹsed) w stosunku do Dawida, jako własnego 
syna (w. 34). Bóg nigdy nie wycofa się z danego raz słowa ani nie zbezcześci 
świętości swojego przymiera (w. 35). Tego rodzaju przysięgę składa się bo-
wiem tylko jeden raz i nie trzeba jej już drugi raz powtarzać (w. 36). Jej mocą 
potomkowie Dawida mają zagwarantowaną królewską władzę nad ludem 
Bożym na zawsze. Gwarancja ta jest tak pewna, jak istnienie słońca i księżyca 
na niebie (w. 38). 

Niestety okazało się jednak, że z królestwem Judy stało się zupełnie ina-
czej, o czym mowa od w. 39. Bóg rozgniewał się i odrzucił namaszczonego 
przez siebie króla. Zerwał z nim przymierze i pozbawił go korony królew-
skiej (w. 40). Następne wiersze w drastyczny sposób ukazują upadek królew-
skiej władzy w Jerozolimie, który zdaje się przeczyć Bożym obietnicom i Jego 
ojcowskiej miłości do Dawida. Autor kończy swą modlitwę dramatycznym 
i wstrząsającym pytaniem skierowanym do Boga, gdzie się podziała Jego 
wielka życzliwość, którą poprzysiągł Dawidowi? Wierna miłość Boga została 
również i tutaj określona jako hẹsed w liczbie mnogiej, podobnie jak to miało 
miejsce na samym początku psalmu w w. 2. Pluralis ma na celu uwydatnienie 
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wielkości i intensywności Bożej miłości w stosunku do króla, a przez niego 
i do całego ludu68. 

Widzimy, jak ważną rolę odgrywa w psalmie siedmiokrotne odwołanie 
się do wiernej miłości Boga w stosunku do Dawida i jego królewskiej dynastii 
(w. 2, 3, 15, 25, 29, 34, 50), przy czym zawsze jest ona połączona z wyraźnie 
wzmiankowaną wiernością. W środku zaś tego 7-krotnego zestawu znajdu-
je się określenie Boga jako Ojca, a Dawida jako Jego syna pierworodnego, 
a więc najbardziej obdarowanego i umiłowanego (w. 27 n.). Nazwanie Boga 
Ojcem najlepiej bowiem wyraża specyfikę Jego miłości, która jest tak wspa-
niałomyślna i wierna, jak miłość rodziców do własnego dziecka. Układ tych 
wyrażeń można ukazać na następującym zestawieniu: 

W. 2. mówi o wielkiej miłości Bożej, którą autor pragnie zawsze wysła-
wiać: hạsdē Jhwh w l. mnogiej. Pragnie o niej śpiewać zawsze (‘ôlām). Pragnie, 
aby była sławiona nie tylko obecnie, lecz także i w przyszłych pokoleniach 
(ledōr wedōr). Również i to stałe i trwałe wychwalanie Bożej życzliwości świad-
czy o tym, że chodzi o życzliwość i miłość wierną, a więc trwającą zawsze, 
przez kolejne pokolenia. Połączenie z określeniami ‘ôlām i dôr jest bowiem 
dla hẹsed bardzo charakterystyczne, choć tu występuje w sensie pośrednim, 
odnosząc się bezpośrednio do jej wychwalania. Jednak w następnym wierszu 
określenie ‘ôlām (= wieczny) odnosi się już bezpośrednio do hẹsed.

W. 3. mówi o Bożej życzliwości hẹsed ugruntowanej, dosłownie zbudo-
wanej na zawsze: ‘ôlām. Określenie wiernej miłości zostało tu użyte, podob-
nie jak w wierszu poprzednim oraz następnych sformułowaniach (w. 25, 34 
i 50) paralelnie w stosunku do ’ĕmûnâ, która oznacza właśnie wierność, bycie 
godnym zaufania. Paralelizm wskazuje na podobne znaczenie. Chodzi więc 
o to, że hẹsed oznacza wierną miłość i życzliwość. 

W. 15. Miłość hẹsed i wierność są najbardziej znanymi i charakterystycz-
nymi przymiotami Bożej władzy, dosłownie poprzedzają Jego Boski majestat. 
Doświadcza się ich, zanim jeszcze człowiek wejdzie w bezpośredni kontakt 
z Bogiem. 

W. 25. Dawidowi zawsze towarzyszy wierność i miłość Boga (hẹsed). 
To właśnie ona sprawiła, że mógł zbudować polityczną potęgę na Bliskim 
Wschodzie. Autor psalmu posługuje się charakterystycznym obrazem rogu, 
aby uwydatnić tę potęgę. Rogate zwierzę uchodziło bowiem u hodowców 

68)   Zauważono, że w tekstach qumrańskich określenie ḥesed w liczbie mnogiej występuje 
znacznie częściej niż w Biblii (CLARK, s. 258). Jest tak w mniej więcej połowie wszystkich wy-
stąpień. Wydaje się, że również i w Qumran użycie pluralis podkreśla wielkość i intensywność 
Bożej miłości do swojego ludu. 
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bydła za okaz największej siły. Następny wiersz 26 mówi bardzo konkretnie 
o poszerzeniu granic królestwa izraelskiego od Morza Śródziemnego aż do 
rzeki Eufrat. 

W. 29. zawiera Bożą obietnicę odnośnie do zachowania (šmr) dla Dawida 
Bożej życzliwości ḥesed na zawsze (le ‘ôlām). Znowu znajdujemy interesujące 
nas określenie ḥesed w otoczeniu charakterystycznego czasownika šmr, któ-
ry oznacza zachowywać, określenia le ‘ôlām, które oznacza: na zawsze, a tak-
że przymierza berît i czasownika ’mn. Cały ten kontekst, dobrze już znany 
z wcześniejszych rozważań wskazuje, że ḥesed oznacza wierną życzliwość i mi-
łość Boga do Dawida, którego On traktuje jak pierworodnego, a więc najbar-
dziej cenionego syna, o czym była mowa w poprzednich wierszach 27 n. Boża 
życzliwość dla niego wynika właśnie stąd, że traktuje go jak własnego syna 
i określenie ḥesed wskazuje na wielką i idealnie wierną miłość ojcowską. 

W 34. Nawet w przypadku buntu i nieposłuszeństwa następców Dawida 
Bóg nigdy nie wstrzyma swojej życzliwości i wierności. Nie dopuści do zbez-
czeszczenia swojego przymierza (w. 35) i dochowa danej przysięgi (w. 36). 
Również i w tym passusie pojęcie hẹsed występuje synonimicznie w stosunku 
do określenia ’ĕmûnâ, a więc wierności, oraz w towarzystwie dobrze nam zna-
nych określeń: przymierze i przysięgać (šb‘ w koniugacji nifal). Wszystkie te 
określenia świadczą o tym, że hẹsed oznacza Bożą życzliwość i miłość, która 
jest bezwzględnie wierna, niezależnie od tego, jak zachowają się ludzie. Jest to 
miłość wynikająca z zawartego przymierza. 

W omawianym tekście łatwo zauważyć wielokrotne zobowiązanie Boga 
do bezwarunkowej wierności i życzliwości w stosunku do wyznaczonego 
przez siebie króla. Zostało ono wyrażone w kolejnych konstrukcjach para-
lelnych, które obejmują właściwie całe 5 wierszy, każdy z podwójnym sfor-
mułowaniem paralelnym. Zaczyna się od tego, że Bóg nie zawiedzie swej 
życzliwej miłości oraz wierności ’ĕmûnâ (w. 34). Następny wiersz 35. ujmuje 
tę samą rzeczywistość w formie wierności przymierzu. Nie można go złamać, 
gdyż jest słowem niezawodnym, a więc świętym. Stąd niedochowanie wier-
ności uroczystemu zobowiązaniu byłoby jego profanacją, hebr. hḷl. Kolejny 
wiersz 36. rozwija właściwie myśl poprzedniego, traktując przymierze jako 
uroczyście dane przyrzeczenie, w które Bóg angażuje całą swoją świętość, 
można by powiedzieć cały swój honor i autorytet. Tak uroczyste zapewnienie 
składa się tylko jeden raz i nie dopuszcza ono jakiejkolwiek możliwości oszu-
stwa czy kłamstwa (w. 36). 

Kolejne dwa wiersze (37 n.) rozwijają treść Bożego zobowiązania i Jego 
życzliwej miłości dla Dawida i jego następców. Dotyczy ona wiecznego pano-
wania dynastii Dawidowej nad ludem Bożym, jako wyrazu życzliwości Boga 
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zarówno dla samej dynastii, jak i ludu wybranego, który ona reprezentuje. 
Dzięki bezwzględnie wiernej życzliwości i miłości Bożej władza ta będzie tak 
trwała jak słońce i księżyc, które są najbardziej wymownym symbolem trwa-
łości. 

Mimo uroczystego zobowiązania do bezwzględnie wiernej życzliwości 
i miłości Bóg rozgniewał się na wyznaczonego przez siebie króla i wyparł 
się zawartego przez siebie przymierza. Uwidoczniło się to w zburzeniu mu-
rów Jerozolimy i całkowitym zniszczeniu twierdz judzkich (w. 40). Doszło do 
całkowitego upokorzenia królewskiej władzy w Izraelu. Wszystko to zdaje 
się zaprzeczać wiernej miłości Jahwe do swego ludu. Dlatego autorowi psal-
mu ciśnie się na usta zrozumiałe w tej sytuacji pytanie: gdzie się podziała 
pierwotna wielka miłość Boga, którą uroczyście poprzysiągł Dawidowi ze 
względu na swoją wierność? Przypomnijmy, że również i tutaj, pod sam ko-
niec tego pięknego psalmu, określenie Bożej wiernej miłości zostało zapisane 
w liczbie mnogiej: hặsdêkā. Podobnie jak na samym początku psalmu w wier-
szu 2, tak i tutaj pod jego koniec, użycie liczby mnogiej wskazuje na wielkość 
wiernej miłości Boga. Jest to równocześnie widoczny element inkluzji, jakby 
klamry spinającej z przodu i tyłu, cały ten psalm na temat wierności miło-
ści Bożej do Dawida i jego następców na tronie królewskim, a poprzez nich 
również i do całego ludu. Zauważmy, że nieczęsto określenie to jest używane 
w liczbie mnogiej, w sumie tylko 18 razy w całej Biblii hebrajskiej na 233 uży-
cia w liczbie pojedynczej69. Użyte w liczbie mnogiej wskazuje najczęściej na 
wielkość miłości, zwłaszcza Bożej, podobnie jak w naszym Psalmie 89, 2.50 
(por. Rdz 32, 11; 2 Krn 6, 42; Ps 17, 7; 25, 6; 106, 7.45; 107, 43)70. Na wielkość 
tej dobroci wskazują też takie określenia, jak kōl ha hặsādîm (Rdz 32, 11), rōb 
(wielka ilość – Ps 106, 7.45; Iz 63, 7; Lm 3, 32). Jest rzeczą charakterystyczną, 
że często odnosi się ono wtedy właśnie do króla Dawida (oprócz Psalmu 89 
także w 2 Krn 6, 42; Iz 55, 3). 

Okazuje się, że jeszcze kilkakrotnie w innych tekstach rzeczownik hẹsed 
określa Bożą życzliwość dla Dawida jako króla najbardziej Mu oddanego 
(2 Krl 3, 6). Właśnie dzięki niej udawało się Dawidowi odnieść zwycięstwo 
nad wszystkimi wrogami – por. Ps 18, 51: 

69)   Dane pochodzą z wyliczeń statystycznych komputerowego programu Bible Works 7.0. 
70)   Niekiedy wskazuje także na czyny płynące z dobroci czy też pobożności. Chodzi 

o dokonania króla Ezechiasza (2 Krn 32, 32), Jozjasza (2 Krn 35, 25) czy też Nehemiasza 
(Ne 13, 14). W naszym przypadku nie jest przekonująca opinia ASENSIO, że liczba mnoga 
wskazuje na konkretne czyny wynikające z dobroci (s. 119). W wierszach 2 n. jest ono bowiem 
paralelne do określenia Bożej wierności ’ĕmûnāh. 
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Daje wielkie zwycięstwa królowi 
i okazuje życzliwość (hẹsed) namaszczonemu przez siebie
 Dawidowi i jego potomstwu na zawsze. Por. także Ps 21, 8: 
Król bowiem w Panu pokłada nadzieję
 i dzięki życzliwości (hẹsed) Najwyższego się nie zachwieje. 

O specyfice hebrajskiego hẹsed świadczy wzmiankowane już kilkakrotnie 
połączenie z określeniami wierności: ’ĕmet (ponad 30 razy) i ’ĕmûnâ (13 razy, 
najczęściej w omówionym już Psalmie 89)71. Zajmiemy się przede wszyst-
kim połączeniem z ’ĕmet w wielokrotnie powtarzanym zwrocie hẹsed we ’ĕmet. 
Najczęściej spotykamy się w Biblii właśnie z nim, i to w takiej właśnie kolejno-
ści, nigdy odwrotnej. Można je znaleźć aż w 20 różnych tekstach, przeważnie 
o charakterze modlitewnym, ale nie tylko, np. w Rdz 24, 49; 47, 29; Joz 2, 14; 
Prz 3, 3; 14, 22; 16, 6 i 20, 28. Oznaczają wtedy podstawowe i najważniejsze 
zalety człowieka, którymi są właśnie stała cecha dobroci i życzliwości wzglę-
dem innych ludzi. Dotyczy to zwłaszcza króla (Prz 20, 28). Połączenie życzli-
wości i stałości jest bowiem tak wspaniałym ideałem, że autorzy biblijni życzą 
sobie, aby te dwie cechy charakteryzowały ziemskiego władcę: 

Dobroć i stałość (hẹsed we ’ĕmet) są strażą króla, 
jego tron oparty jest na dobroci (hẹsed). 

W ten obrazowy sposób mędrzec poucza o tym, że właśnie trwała posta-
wa dobroci buduje i umacnia autorytet każdego władcy. 

Połączenie wierności i miłości jest rzeczywiście najwspanialszą wartością 
ludzką, toteż człowieka odznaczającego się tymi cechami poszukuje się jako 
upragnionego wzorca. Dla każdego człowieka mądrego jest to ideał, do które-
go winno się dążyć. Dlatego nauczyciel mądrości radzi uczniowi, aby je 

przymocował sobie do szyi 
i napisał na tablicy serca (Prz 3, 3). 

W pierwszym wierszu autor mądrościowy ma na myśli uczniowską ta-
bliczkę z napisem hẹsed we ’ĕmet, którą zawiesiłby sobie u szyi, aby nigdy 
o tych zaletach nie zapomnieć i zawsze je w życiu realizować. Na taki owego 
sens umocowania wskazuje określenie paralelne, które mówi o wypisywaniu 

71)   Niekiedy może także chodzić o połączenie tych określeń w dwóch sąsiednich wier-
szach, np. w Lm 3, 22 n. 
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tych określeń na tablicy serca. To ostatnie określenie świadczy, że autorowi 
chodzi o utrwalenie hẹsed we ’ĕmet głęboko w swojej świadomości, aby nigdy 
o nich nie zapomnieć72. Wskazuje także, że biblijny autor rozumie ten zwrot 
w sensie przenośnym, a nie dosłownym i dlatego również i pierwszy wiersz 
należy rozumieć podobnie. Autor biblijny posłużył się paralelnymi sformuło-
waniami obrazowymi, aby pouczyć, że mądry człowiek zawsze powinien się 
w życiu kierować trwałą postawą dobroci w stosunku do innych ludzi. 

Z tego powodu pojęcia wiernej miłości i wierności hẹsed i ’emet często 
występują w Biblii łącznie, połączone spójnikiem waw (= i) lub paralelnie 
w stosunku do siebie. Oznacza to, że są ze sobą znaczeniowo powiązane73. 
Łącząc je, biblijni autorzy dają do zrozumienia, że odpowiadają one sobie 
znaczeniowo. Na przykład w Księdze Rodzaju sługa Abrahama wychwala 
Boga za to, że pozwolił mu znaleźć żonę dla jego syna: 

Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg mego pana Abrahama, 
który nie omieszkał okazać łaskawości swej i wierności (hạsdô wa’ămtô) memu 

panu,
 ponieważ prowadził mnie w drodze do domu krewnych mojego pana (24, 27)! 

Połączenie takie znajdujemy także w biblijnej formule miłosierdzia, któ-
ra określa Boga jako: miłosiernego i litościwego, cierpliwego, oraz bogatego 
w łaskę i wierność (rab hẹsed we’ĕmet)74, i którą znajdujemy w tak poszerzonej 
formie w Księdze Wyjścia 34, 6 i Ps 86, 15. Znajdujemy je także w pięknych 
słowach Psalmu 85: 

Boża dobroć i wierność (hẹsed we’ĕmet) spotkają się z sobą, 
ucałują się sprawiedliwość i pokój! 
 Wierność (’ĕmet) z ziemi wyrośnie, 
 a sprawiedliwość wychyli się z nieba (w. 11 n.). 

Połączenie ḥesed we’ĕmet zawarte w wierszu 11 wskazuje, że chodzi o dary 
Boże, po prostu o Jego wierną miłość. Jest ona tak wielka, że potrafi w pełni 

72)   Taka jest bowiem w Biblii symbolika serca, która wskazuje nie tyle na uczucie, ile na 
skrytą przed oczyma innych głębię świadomości, por. dodatek na temat biblijnej symboliki 
serca na końcu naszego opracowania. 

73)   Por. ASENSIO, s. 314. 
74)   Szerzej na temat tej formuły: S. HAŁAS, „Bóg łaskawy i miłosierny, nieskory do gnie-

wu i wielkiej dobroci. Charakterystyczna formuła Bożego miłosierdzia”, s. 149–160.
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uszczęśliwić swój lud, obdarzając go wszelkim dobrem, także obfitymi plona-
mi ziemi (w. 13)75. 

Jednak następny wiersz zawiera samo określenie ’ĕmet prawdopodobnie 
na oznaczenie wierności ludu w stosunku do Boga. Określenie ’ĕmet, w od-
różnieniu od hẹsed, jest często używane także na określenie postawy ludzkiej. 
W ten sposób Boże dary z nieba, przyjęte na ziemi przez należytą postawę 
ludzi, przyniosą prawdziwe szczęście i radość. Autor psalmu wyraża więc na-
dzieję, że wiernej miłości Boga odpowie należyta wierność ze strony ludzi, co 
doprowadzi do pełnego dobrobytu na ziemi.

Autor Psalmu 57 również sławi Boga za ogrom Jego dobroci i wierności. 
Dla jej zobrazowania przekonuje, że: 

Jego hẹsed jest wielka (gādôl) aż do nieba, 
a Jego ’ĕmet aż do chmur (w. 11)! 

To samo sformułowanie znajdujemy także w Psalmach 36, 6 i 108, 5, a po-
dobne w Ps 103, 11. Użyty paralelizm sformułowania uwydatnia tę wielkość. 
Biblijny autor stara się przekonać adresata o tym, że wierna dobroć i miłość 
Boga jest największa, tak wielka, jak tylko można sobie wyobrazić. Należy za-
uważyć, że dawny człowiek nie posiadał takiego pojęcia o przestworzach, ja-
kie my mamy dzisiaj dzięki niedawnym odkryciom naukowym i podróżom 
kosmicznym. Mógł sobie jedynie wyobrażać, że niebo to znajduje się jeszcze 
wyżej niż chmury, a także i ciała niebieskie, o których wysokości i wielkości 
nie miał wówczas żadnego wyobrażenia. Mógł tylko stwierdzić, że niebo jest 
po prostu bardzo wysoko, najwyżej, jak tylko można sobie wyobrazić. W ten 
sposób wysokość aż do nieba i aż do chmur wyrażała największą z wyobrażal-
nych wysokości i wielkości i do niej została właśnie porównana wielkość Bożej 
dobroci i miłości. 

Połączenie pojęć hẹsed i ’ĕmet znajdujemy jeszcze w wielu innych tek-
stach np. Mi 7, 20: 

Okażesz wierność (’ĕmet) Jakubowi, 
Abrahamowi łaskawość (hẹsed), 
 co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów. 

Również i powyższe dwa wiersze wykazują paralelizm, gdyż zarówno 
Abraham, jak i Jakub są patriarchami, czyli przodkami narodu wybranego. 

75)   Por. S. ŁACH, J. ŁACH, Księga Psalmów. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – 
ekskursy, Poznań 1990, s. 379; KSELMANN, BARRé, s. 50.
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Paralelnego sformułowania nie należy interpretować w sensie takim, że Pan 
Bóg miałby przyjmować inną postawę w odniesieniu do Jakuba (’ĕmet), a inną 
w stosunku do Abrahama (hẹsed). Na pewno chodzi o tę samą wierną miłość 
Bożą, okazywaną nie tylko i nie tyle samym patriarchom, ile ich potomstwu, 
a więc całemu ludowi Bożemu. Podobne połączenie obydwóch pojęć znajdu-
jemy w Pwt 7, 9:

Uznaj więc, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym (ne’ĕmān), 
zachowującym przymierze i miłość (hẹsed) do tysiącznego pokolenia, 

oraz w Ps 89, 29:

Na zawsze zachowam dla niego swą łaskawość (hạsdî), 
moje przymierze z nim będzie trwałe (berîtî ne’ĕmenet lô). 

To szczególnie bliskie powiązanie dwóch określeń świadczy o ich wiel-
kim podobieństwie znaczeniowym, moglibyśmy nawet powiedzieć, pewnego 
rodzaju ich synonimii. Obydwa streszczają to, co najważniejsze w postawie 
zarówno Boga, jak i ludzi, co najpiękniejsze i najbardziej szlachetne. Chodzi 
o stałą i trwałą życzliwość, która pozostaje zawsze niezmiennie wierna76. 

Charakterystyczne jest także połączenie hẹsed z czasownikiem zkr, który 
oznacza przypominanie sobie. Na tego rodzaju połączenie natrafiamy 12 ra-
zy77. Znajdujemy je zazwyczaj w zanoszonej do Boga prośbie, aby pamiętał 
lub przypomniał sobie o obiecanej życzliwości hẹsed i okazał ją proszącemu. 
Są to tego rodzaju sformułowania jak np. 

Ps 25, 7:  w Twojej dobroci (ke hạsdekā) o mnie pamiętaj ... 
2 Krn 6, 42:  wspomnij na Twą miłość (le hạsdê) wobec Twego sługi Dawida!
Ps 98, 3:  Wspomniał na życzliwość i wierność (hạsdô we’ĕmûnātô) wobec 

domu Izraela; 
Jr 2, 2:  To mówi Pan: Pamiętam dobroć (hẹsed) z czasów twej młodości,

miłość okazaną w czasach twego narzeczeństwa, kiedy chodziłaś za 
Mną na pustyni. 

76)   Por. TERRINONI, s. 25; CLARK, s. 260. 
77)   2 Krn 6, 42; 24, 22; Ne 13, 22; Ps 25, 6; 98, 3; 106, 7; 109, 16; 136, 23; Iz 63, 7; Jr 2, 2; 

por. Ne 13, 14; Ps 106, 45. 
W Rdz 40, 14 obydwa określenia występują także obok siebie, niemniej jednak uwięziony 

Józef prosi podczaszego, aby kiedy wyjdzie na wolność, okazał mu ḥesed i wspomniał o nim 
faraonowi. Nie chodzi więc o połączenie w sensie pamiętania o ḥesed. 
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W tym ostatnim tekście nie chodzi wcale o wierność Izraela w stosunku 
do Boga na pustyni, lecz wierną miłość Boga, którą okazał w sposób naj-
bardziej widoczny właśnie wtedy, gdy Izrael był jeszcze młody. Chodzi więc 
o bardzo trudny czas wyzwolenia z niewoli egipskiej, które wyznaczyło po-
czątek historii ludu Bożego78. 

Warto także zaznaczyć, że zwrot ten odnajdujemy nawet w Łukaszowym 
hymnie Magnificat, choć został on napisany od początku po grecku. W 1, 54 
mówi się, że Bóg ujął się za Izraelem, wspominając swoje miłosierdzie do 
niego: mnhsqh/nai evle,ouj. Za konstrukcją tego sformułowania łatwo odnaj-
dujemy hebrajski zwrot zākar hẹsed, ponieważ w Septuagincie jest on właśnie 
tak tłumaczony. Chodzi więc o to, że Bóg zsyłając na ziemię Zbawiciela, od-
wołuje się do swojej odwiecznej życzliwości i miłości dla wybranego ludu. 
W tym centralnym wydarzeniu całej historii zbawienia, jakim ma być przyj-
ście Zbawiciela, najbardziej okazuje się Jego dobroć i miłość. Określenie e;leoj 
nie ma więc tutaj jedynie zwykłego znaczenia Bożej litości nad grzeszną ludz-
kością, choć Bóg okazuje swą dobroć zwłaszcza pokrzywdzonym: wywyż-
sza pokornych i głodnych nasyca darami (Łk 1, 52 n.). Użyte w Łukaszowym 
tekście określenie e;leoj wskazuje przede wszystkim na odwieczną Bożą mi-
łość w stosunku do swojego ludu, której pozostaje niezmiennie wierny i którą 
najbardziej okazuje, posyłając na świat swego Syna. W ten sposób Łukasz 
umiejętnie ukazuje szerokie podłoże Starego Testamentu ukazującego Bożą 
dobroć, która znajduje swą najpełniejszą realizację właśnie w Ewangelii. 

Podobne znaczenie posiada e;leoj także w drugim kantyku początko-
wym Łukaszowej Ewangelii: Benedictus (Łk 1, 72). Tutaj z kolei zostało ono 
połączone z czasownikiem poie,w, a więc jest dosłownym tłumaczeniem 
hebrajskiego zwrotu ‘āsāh hẹsed, występującego bardzo często w tekstach 
Starego Testamentu. Co więcej, zwrot ten jest paralelny do mnhsqh/nai dia-
qh,khj. Mamy więc do czynienia z dwoma odpowiadającymi sobie znaczenio-
wo zwrotami: 

78)   Tekst Jr 2, 2 jest zazwyczaj tłumaczony w sensie hẹsed okazywanej Bogu przez lud 
w czasach jego początków. Niemniej jednak połączenie tego określenia z czasownikiem zkr 
oznaczającym pamięć Boga przemawia za tym, aby hẹsed rozumieć nie jako religijną popraw-
ność ludu w okresie pustynnym, lecz jako wierną miłość Boga okazaną ludowi w tym szcze-
gólnie dla niego trudnym okresie. Stąd też rozpowszechnione dawniej przekonanie o idealnej 
wierności Bogu na pustyni, oparte właśnie na tym tekście, nie jest prawdziwe, por. HAŁAS, 
Pustynia, s. 288 n.; por. też CLARK, s. 198. Przeprowadzana analiza semantyczna pojęcia hẹsed 
dostarcza więc dodatkowego argumentu na to, że nie można mówić o tzw. ideale pustynnym 
u proroków. Ich nauczanie ukazuje lud wędrujący po pustyni nie inaczej, jak późniejsza narra-
cja w Księdze Wyjścia czy Liczb. 
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czynić miłosierdzie (poih/sai e;leoj) i 
wspomnieć na przymierze (mnhsqh/nai diaqh,khj). 

Obydwa są typowymi dla Biblii hebrajskiej połączeniami i świadczą 
o tym, że pojęcie e;leoj oznacza tutaj nie tylko zwykłą Bożą litość okazaną 
w wybawieniu z rąk nieprzyjaciół (w. 71), lecz wskazuje równocześnie na sze-
roką perspektywę Bożej wiernej miłości. Już Stary Testament obszernie o niej 
pouczał, a najpełniejszą realizację znalazła ona w przyjściu Zbawiciela. O tym, 
że Łukasz jeszcze bardziej pragnie uwydatnić wielkość Bożej dobroci i daw-
nego przymierza, świadczy dodatkowe określenie przymierza jako świę-
tego: wspomni na swe święte przymierze (diaqh,khj a`gi,aj). Takie określenie 
przymierza jako świętego znajdujemy jedynie w bardzo później Pierwszej 
Księdze Machabejskiej (1, 15.63). Znajdujemy je także w Dn 10, 30 w wersji 
Theodocjona oraz w Odach Salomona (9, 72). 

Połączenie hẹsed z czasownikiem określającym pamięć potwierdza, że 
oznacza on właśnie miłość wierną i dlatego nie można o niej zapominać. 
Można się do niej zawsze odwołać, przypominając o niej Bogu czy też lu-
dziom (por. 2 Krn 24, 22). 

Innym charakterystycznym słowem łączonym z pojęciem hẹsed jest rze-
czownik rahặmîm. W Biblii natrafiamy na to powiązanie 12 razy, głównie 
w tekstach prorockich i psalmach: Oz 2, 21; Jr 16, 5; Lm 3, 22; Iz 63, 7; Dn 1, 9; 
Ps 25, 6; 40, 12; 51, 3; 69, 17 i 103, 4. Odnosi się ono zawsze do postawy Boga 
w stosunku do ludzi, za wyjątkiem jedynie Za 7, 9, gdzie charakteryzuje wła-
śnie postawę okazywaną sobie nawzajem przez ludzi. Znajduje się najczęściej 
w tekstach modlitewnych, zwłaszcza psalmach79. 

Pojęcia te występują w różnej kolejności: raz wymienienia się hẹsed na 
początku, a po niej rahặmîm, innym razem odwrotnie. Wydaje się, iż zależy 
to od akcentu postawionego czy to na stałość i gwarancję Bożej miłości, czy 
też na wielkość uczucia, jakim darzy ludzi Bóg. Pojęcie bardziej akcentowane 
znajduje się na drugim miejscu, w pozycji końcowej – jako najważniejszej 
i najmocniej uwydatnionej. W Ps 25, 6 hẹsed został umieszczony na drugim 
miejscu jako użyty w liczbie mnogiej, szerzej scharakteryzowany (ponieważ 
trwa na zawsze) i logicznie łączący się z pierwszymi słowami usilnej prośby: 
pamiętaj Panie! (por. Iz 63, 7: rōb hặsādāw). Inaczej jest np. w Psalmie 51, 
gdzie autor kieruje do Boga gorącą prośbę o przebaczenie grzechów: 

79)   W tekstach qumrańskich znajdujemy to połączenie jeszcze częściej. Najczęściej wy-
stępuje w Hymnach, które treściowo są podobne do biblijnych Psalmów. Występuje w nich 
w sumie aż 10 razy (1 QH 8, 18; 12, 37 itd.). 
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według Twojej życzliwości (ke hạsdekā)
według Twego wielkiego miłosierdzia (ke rōb rahặmêkā – Ps 51, 3)!

Zamieszczone na drugiej pozycji rahặmîm zostało dodatkowo wzmocnio-
ne przez określenie wielości: rōb. Jako określenie wskazujące na intensywność 
uczucia wydaje się proszącemu ważniejsze w realizacji jego prośby, a miano-
wicie podarowania wielkiego grzechu (por. Iz 69, 17; Ps 103, 4; Lm 3, 22; 
Oz 2, 21, por. także Jr 16, 5, gdzie prorok grozi cofnięciem dobroci i wyrozu-
miałości Bożej). To kojarzenie ze sobą określeń hẹsed i rahặmîm wskazuje, że 
obydwa oznaczają uczucia podobne do siebie. W jednym i drugim przypad-
ku chodzi o uczucia dobroci i życzliwości, przy czym pierwsze z nich bardziej 
wskazuje na wierność i stałość, drugie zaś na jego intensywność.

Bardzo często pojęcie hẹsed łączy się w Biblii hebrajskiej z czasownikiem 
‘āsah, który oznacza czynić coś. Ponieważ oznacza postawę życzliwości i mi-
łości wynikającej z jakiegoś zobowiązania, dlatego też mówi się o konkret-
nym czynie pomocy, który z niej wynika. Stąd często napotykamy na zwrot 
‘āsah hẹsed, który na taki czyn wskazuje. Chodzi np. o Józefa, który znajduje 
się w więzieniu egipskim i prosi o wyświadczenie pomocy podczaszego, któ-
remu wcześniej wyjaśnił sen o uwolnieniu z więzienia: okaż mi życzliwość 
(we ‘āsîtā-nā’ ‘mmādî hạsed): wspomnij o mnie faraonowi, aby mnie uwolnił 
z tego miejsca (Rdz 40, 14). Podczaszy powinien czuć się moralnie zobowią-
zany do wdzięczności za to, że Józef zapowiedział mu uwolnienie z więzienia. 
Podobnie Dawid chciałby wyświadczyć dobroć (hẹsed) ludziom pozostałym 
z rodu Saula ze względu na swoją wcześniejszą przyjaźń z Jonatanem, synem 
Saula (2 Sm 9, 1 n.). 

Najczęściej jednak chodzi o dobroć i życzliwość okazywaną przez Boga 
w formie konkretnej pomocy dla ludzi. Taką życzliwością cieszył się np. Dawid 
(‘ōseh ḥesed – Ps 18, 51) i dlatego mógł odnieść wiele sukcesów. Właśnie Jahwe 
jest Tym, który potrafi wiernie okazywać swą dobroć nieskończenie długo, 
aż do tysięcznego pokolenia (Wj 34, 7; Pwt 5, 10; Jr 32, 18). Często w tekście 
biblijnym spotykamy prośbę skierowaną do Boga, aby wyraźnie okazał swoją 
wierną miłość dla człowieka. 

Połączenie ‘āsah ḥesed wcale nie świadczy o tym, że ḥesed oznacza czyn 
wynikający z wiernej życzliwości, jak twierdzi wielu specjalistów, zwłaszcza 
pochodzenia niemieckiego80. Połączenie to nie wskazuje na tożsamość, lecz na 
potwierdzenie życzliwości konkretnym czynem. Taki czyn jest dowodem życz-
liwości i miłości. Utożsamianie zaś samego określenia ḥesed z czynem wydaje 

80)   Por. też HERRMANN, s. 144. 
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się przejawem typowo europejskiego racjonalizmu, który jednak jest obcy kul-
turze semickiej. Racjonalizm ten ceni sobie przede wszystkim konkretny czyn, 
zaś uczucie jest bagatelizowane jako subiektywne, a więc dla każdego człowie-
ka trochę inne. Uczucie pojmuje się najczęściej jako prywatną sprawę danego 
człowieka, uważa się, że nie powinno ono podlegać żadnej kontroli i naciskom 
społecznym. Niemniej jednak nauki psychologiczne coraz bardziej potwier-
dzają, że to właśnie emocje stanowią w ludzkiej psychice najbardziej skuteczną 
motywację do czynu. Przekonująco poświadczają to badania prowadzone przez 
psychologów. Dlatego też czyn jest potwierdzeniem autentyczności uczucia do 
drugiej osoby, na co wskazuje właśnie biblijne połączenie ‘āsah ḥesed. 

Takim typowym czynem, dokonaniem Boga jest ratowanie swojego ludu 
w niebezpieczeństwie, określane w Biblii jako zbawienie. Por.: 

Ps 6, 5:  wybaw mnie dzięki swej dobroci (hôšî‘ēnî lema‘an hạsdekā)! 
lub

Ps 31, 17 i 109, 26:  wybaw mnie w swej dobroci (hôšî‘ēnî be hạsdekā)! 
Ps 85, 8:  Okaż nam, Panie, swoją życzliwość (hạsdekā )
 i daj nam swoje zbawienie (ješăkā)!÷

Pomoc w trudnej sytuacji stanowi dla autorów Psałterza najważniejsze 
i najpełniejsze okazanie życzliwej miłości, czyli jej konkretny znak, czyn 
z niej wypływający. Stąd w sformułowaniu paralelnym prosi o jedno i dru-
gie. Ratunek od Jahwe jest więc najistotniejszym przejawem Jego miłości do 
człowieka. Na połączenie pojęcia hẹsed z określeniem dotyczącym zbawienia 
natrafiamy w sumie 7 razy, zawsze w psalmach, a więc zanoszonych do Boga 
modlitwach. Oprócz wymienionych wyżej są to także Psalmy 13, 6; 17, 7; 
18, 51 = 2 Sm 22, 51; 40, 11; 57, 4 i 69, 14; 98, 3; 119, 41; 144, 27. 

Ponieważ Bóg przynosi skuteczne ocalenie i ratunek, dlatego można 
i należy całkowicie zaufać Jego dobroci. Na ten temat mówi 5 psalmów. Łączą 
one z kolei pojęcie hẹsed z czasownikiem btḥ,̣ który tę ufność człowieka wyra-
ża. Używają sformułowania bātạh ̣be ḥesed, które odnajdujemy we wszystkich 
tego rodzaju tekstach: Ps 13, 6; 21, 8; 32, 10, 52, 10; por. 143, 8. Typowym 
przykładem jest tutaj Ps 13, 6, który mówi: 

Ja zaś zaufałem Twej dobroci (behạsdekā bātạhṭî). 

Ufność w Bogu staje się zaś powodem optymizmu i radości dla człowieka: 

niech się cieszy me serce z Twojej pomocy,
 chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem.
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W poniższej tabeli umieściłem najczęstsze i najbardziej charakterystycz-
ne połączenia hẹsed z innymi określeniami81. Uporządkowałem je według 
częstotliwości występowania połączeń, zaczynając od najczęstszych, a więc 
‘āsāh hẹsed. Wyjaśniłem także skrótowo sens połączenia oraz określiłem, 
w jakich tekstach najczęściej występuje.

Połączenie 
ḥesed z innym 
określeniem 

Częstotliwość 
występowania 

w Biblii 
Sens połączenia W jakich tekstach 

najczęściej występuje?

ḥesed i ‘ôlām 58 razy życzliwość 
trwająca na zawsze

Głównie w psalmach 
(najwięcej w Ps 136 – aż 
26 razy) i w księgach 
późniejszych.

‘āsāh ḥesed 51 razy

życzliwość 
przejawiająca się 
w konkretnym 
czynie, a więc 

szczera

W różnych tekstach, także 
typowo narracyjnych, 
jak np. Rut. W tekstach 
narracyjnych określa 
często postawę ludzi, 
np. Rdz 20, 13; 21, 23; 
24, 49; 32, 11; Joz 2, 
12). W tekstach zaś 
dotyczących i wiary, 
i modlitwy odnosi się 
zasadniczo do Boga 
(Rdz 24, 12–14; Wj 20, 6; 
Pwt 5, 10). 

ḥesed we 
’ĕmet

32 razy życzliwość, która 
jest wierna

W różnych tekstach, 
jednak najczęściej 
w psalmach i innych 
tekstach modlitewnych. 
Gdy chodzi o postawę 
ludzką najczęściej w Prz.

ḥesed i ṭôb 24 razy życzliwość, która 
pragnie dobra

Najczęściej w psalmach 
w odniesieniu do Boga. 

81)   CLARK, s. 87 n. zestawia występowanie hẹsed jedynie z analizowanymi przez siebie 
określeniami podobnymni znaczeniowo do samego ḥesed. Ilustruje je na specjalnych wykre-
sach. 
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ḥesed i berît 18 razy
życzliwość 
wynikająca 

z przymierza

Praktycznie zawsze 
w odniesieniu do Boga, 
w tekstach o inspiracji 
deuteronomicznej 
i późniejszych.

ḥesed i jšh 13 razy

życzliwość 
przejawiająca 

się w konkretnej 
pomocy

W psalmach.

ḥesed 
i raḥămîm

12 razy

życzliwość 
okazująca się 

w emocjonalnym 
zaangażowaniu

Zawsze w odniesieniu 
do Boga, w psalmach 
i tekstach prorockich.

ḥesed i zkr 12 razy

życzliwość 
i dobroć trwała, 
o której należy 

pamiętać

Głównie psalmy i teksty 
późniejsze, zazwyczaj 
w zanoszonej do Boga 
modlitwie. 

ḥesed 
i ’ĕmûnâ

11 razy życzliwość wierna 
W psalmach, głównie 
w Ps 89 o wiernej miłości 
Bożej do Dawida (5 razy).

ḥesed i bṭḥ 5 razy 

Boża życzliwość 
usposabia do 

ufności, ponieważ 
gwarantuje Bożą 

pomoc

W psalmach.

ḥesed i dôr 4 razy

życzliwość 
trwająca przez 

kolejne pokolenia, 
a więc bardzo 

długo

W psalmach i raz w Pwt.

Powyższe zestawienie unaocznia charakterystyczne połączenia biblijnego 
pojęcia hẹsed z innymi określeniami. Zestawienia te wymownie potwierdzają, 
że pojęcie to określa życzliwość i dobroć, która jest wierna i trwała. Dlatego 
można na niej zawsze polegać. Wskazują na to charakterystyczne połączenia 
pojęcia hẹsed z określeniami ‘ôlām, zkr, berît, ’ĕmet i ’ĕmûnâ, a także dôr, wska-
zujące na trwanie Bożej życzliwości dłużej niż trwa życie człowieka, przez 
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wiele kolejnych pokoleń. Z kolei bardzo częste połączenie z czasownikiem 
‘āsāh wskazuje na dobroć, która realizuje się w konkretnych czynach, zwłasz-
cza konkretnej pomocy komuś, kto znajduje się w wielkiej potrzebie czy 
też zagrożeniu. Wreszcie także częste połączenie z rzeczownikiem rahặmîm 
wskazuje, że również hẹsed oznacza podobne uczucie dobroci i miłości. Jak 
już zauważyli inni badacze, hẹsed określa miłość trwałą, wierną, przy czym 
bardzo często chodzi o miłość wynikającą z przymierza82.

Pojęcie hẹsed oznacza w Biblii uczucie zarówno ludzkie, jak i boskie. To 
drugie zastosowanie jest w Biblii znacznie częstsze, a to przede wszystkim ze 
względu na jej charakter – pisma typowo religijnego, a więc zainteresowa-
nego relacjami człowieka w stosunku do Boga. Jednak wykorzystanie go do 
opisania ludzkiej postawy i uczucia jest bardzo pouczające także gdy chodzi 
o jego zastosowanie typowo religijne. Również i w tej dziedzinie, podobnie 
jak w relacjach międzyludzkich, oznacza ono zawsze wierną i trwałą dobroć 
i miłość Boga do swojego ludu. Nigdy natomiast nie oznacza postawy ludz-
kiej w stosunku do Boga. 

W odróżnieniu od ’hb pojęcie hẹsed jest jednym z podstawowych i naj-
częstszych określeń Bożej dobroci wobec człowieka należącego do ludu 
Bożego. W tym sensie zostało użyte w Biblii aż ok. 200 razy. Wskazuje na życz-
liwość i miłość Boga w stosunku do swego ludu, która wynika ze zobowiązań 
przymierza. Można powiedzieć, że hẹsed to po prostu miłość wypływająca ze 
zobowiązań przymierza. Do tej wiernej i trwałej życzliwości Boga wierzący 
Izraelici przywiązywali szczególną wagę. Dawała im bowiem gwarancję stałej 
i trwałej Bożej życzliwości do narodu wybranego, a więc w ich rodowym ro-
zumieniu potomków Abrahama. 

Nie oznacza to wcale, że miłość wierna, zwłaszcza Boga, jest w jakiś 
sposób nieszczera, wyrachowana czy pozbawiona uczucia, jak się to często 
zdarza w przypadku ludzi. Wprost przeciwnie, biblijni autorzy pragną pod-
kreślić, że człowiek może zawsze liczyć na dobroć Bożą, ponieważ On się 
do niej zobowiązał na mocy zawartego przymierza. Zaś Bóg jest na pewno 
godzien zaufania, por. Pwt 7, 9: Bóg wierny i zachowujący przymierze. 

Dlatego też należy ją sobie cenić bardzo wysoko. W Psalmie 63, 4 mówi 
się, że Bożą miłość hẹsed należy cenić bardziej, niż nawet własne życie okre-
ślone jako hạjjîm. To ostatnie wskazuje, zwłaszcza w kontekście psalmu, na 
szczęście płynące z pełni życia i zdrowia. Początkowe słowa psalmu w piękny 
sposób wyrażają wielkie pragnienie Boga i Jego miłości, które autor żyjący 
w środowisku pustynnym w sugestywny sposób porównał do zeschłej zie-

82)   Por. LARUE, s. 9. 
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mi. Potrzebuje ona koneicznie wody, aby stać się żyzną glebą i rodzić plony. 
Zeschła ziemia: ’erec cijjā, to bowiem poetyckie określenie pustyni83. Wierna 
miłość Boga przejawia się w nieustannej pomocy i opiece nad wierzącym 
człowiekiem, o czym mówi autor psalmu w następnych wierszach, porównu-
jąc ją do gestu ptaka, który zasłania skrzydłami swe pisklęta (w. 8). Tak kon-
kretna forma Bożej opieki nad człowiekiem daje poczucie bezpieczeństwa 
oraz napawa optymizmem i radością (por. słowo rgn w w. 8). 

W Starym Testamencie mamy do czynienia także z hẹsed jako określe-
niem uczucia ludzi w stosunku do Boga. W tym ostatnim znaczeniu wystę-
puje ona jednak bardzo rzadko, o wiele rzadziej niż określenie postawy Boga 
w stosunku do ludzi. Prorok Ozeasz, znany z pięknych tekstów na temat mi-
łości Boga do swojego ludu, wyraża sugestywną skargę Boga na to, że miłość 
wybranego ludu hẹsed jest bardzo krótkotrwała i zmienna. Porównuje ją do 
charakterystycznej dla Ziemi Świętej rosy porannej, która występuje w po-
czątkowych miesiącach lata. Jest ona widoczna w postaci gęstego zachmu-
rzenia porannego, które jednak wcale nie przynosi opadów, lecz jedynie rosę 
nawilżającą obficie całą powierzchnię ziemi. Chmury szybko znikają, zosta-
wiając po sobie mokry teren. Rosa ta (hebr. tạl) jest w miesiącach letnich je-
dynym źródłem wilgoci niezbędnej dla przetrwania roślinności, i w czasach, 
gdy jeszcze nie znano sztucznego nawadniania, gwarantowała rozwój ubogiej 
roślinności na terenie Palestyny. Jest więc zjawiskiem bardzo pożądanym, 
lecz równocześnie zbyt krótkotrwałym84.

Otóż prorok Ozeasz porównuje miłość, jaką ludzie okazują Bogu, do ta-
kiej właśnie chmury porannej i do rosy, którą ona przynosi na ziemię: 

Miłość wasza (hạsdekem) podobna jest do chmur porannych, 
albo rosy, która prędko znika (Oz 6, 4). 

Ich miłość i przywiązanie do Jahwe ḥesed powinny być trwałe – nie po-
winni ulegać pokusom bałwochwalstwa. Toteż Bóg karci swój lud przez 
nauczanie proroków, a nawet ich karze, aby skuteczniej zmobilizować do rze-
czywiście trwałej ḥesed względem Niego. Pragnie On bowiem takiej właśnie, 
a więc szczerej i trwałej miłości ludzkiej, odwzajemnionej w stosunku do sie-
bie. Niestety, praktyka życia pokazała jednak, że lud izraelski nie był zdolny do 
trwałej i wiernej miłości ḥesed. Ich uczucie i wierność Bogu, choć niewątpliwie 
manifestowane w kulcie świątynnym, nikły bardzo szybko na korzyść kultu 

83)   Por. HAŁAS, Pustynia, s. 31. 
84)   Por. tamże, s. 250. 
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pogańskiego. Krótkotrwałość i zmienność tej postawy przypominała poranne 
obłoki i rosę, która bardzo szybko wysycha w żarze upalnego słońca. 

Jednak dla Boga liczą się nie tyle składane ofiary i ich wielość, ile rze-
czywista miłość okazywana przez ludzi, podobnie jak kochającemu mężowi 
najbardziej zależy na miłości i wierności niewiasty, którą ukochał. W tym 
kontekście znamienne są słowa proroka: 

Ponieważ wiernej miłości (hẹsed) pragnę, 
 nie krwawej ofiary, 
poznania Boga 
 bardziej niż całopaleń (Oz 6, 6). 

Zwróćmy uwagę na to, że określenie hẹsed jest w tym dwuwierszu pa-
ralelne do poznania Boga (da‘at). W rozumieniu semickim chodzi jednak 
nie tyle o poznanie w sensie wyłącznie intelektualnym, lecz poznanie, które 
odnosi się do osoby i dlatego jest mocno zabarwione uczuciowo, por. np. 
Rdz 4, 1.17.25; 38, 26; Sdz 21, 12 itd. Takie znaczenie przybiera niejednokrot-
nie słowo jāda‘ (= poznać) w Biblii85. 

Zgodnie z przyjętą zasadą hẹsed zostało przetłumaczone po grecku jako 
e;leoj i w tym, znacznie już zmodyfikowanym sensie, zostało dwukrotnie 
przytoczone w Ewangelii Mateuszowej: w 9, 13 i 12, 7. W pierwszym tekście 
chodzi o miłosierdzie w sensie teologicznym, a więc dobroć i przebaczenie 
okazane jawnym grzesznikom, do których Jezus został zaproszony na wspól-
ny posiłek po powołaniu Mateusza. W drugim zaś o wyrozumiałość dla głod-
nych apostołów, którzy w dzień szabatu zrywają kłosy zboża, aby zaspokoić 
dokuczający głód. Obydwie te rzeczywistości zostały określone jako e;leoj, 
zgodnie ze specyfiką greckiego określenia, choć w oryginale hebrajskim cho-
dziło o coś zupełnie innego, a mianowicie o brak wiernego przywiązania do 
Jahwe. Autor Ewangelii nie wnika jednak już w głębię dawnego hebrajskiego 
tekstu, lecz w treść, którą wyraża grecki e;leoj86. 

c) Określenia pokrewne: hạsîd i hạ̄sad

Rzeczownik hẹsed znajduje swoje odpowiedniki w przymiotniku hạ̄sîd 
i czasowniku hạ̄sad, z którymi jednak spotykamy się w Biblii znacznie rzadziej 
niż z rzeczownikiem. Przymiotnik występuje w Biblii 34 razy (na 251 wystą-

85)   Por. np. Rdz 4, 1.17 itd. 
86)   Szerzej omówię Mateuszowe teksty w ostatnim rozdziale opracowania. 
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pień rzeczownika hẹsed), a czasownik hạ̄sad tylko 3 razy w 2 Sm 22, 26 = Ps 18, 
26 i Prz 25, 10. Podstawową formą gramatyczną rdzenia pozostaje rzeczownik 
hẹsed, z którym mamy do czynienia w blisko 90% zastosowań rdzenia hṣd (251 
na 289 wystąpień we wszystkich formach gramatycznych). 

Charakterystyczne jest to, że przymiotnik hạ̄sîd występuje aż 25 razy 
w psalmach, co stanowi prawie ¾ tych wystąpień. Jest to procent znacznie 
wyższy od samego rzeczownika hẹsed, który w psalmach występował pond 
połowę razy (127 na 251 wszystkich wystąpień). O ile więc już sam rzeczow-
nik hẹsed jest charakterystyczny dla tego zbioru, to jest nim w znacznie więk-
szym jeszcze stopniu przymiotnik hạ̄sîd. Jest on więc bardzo typowy właśnie 
dla tego zbioru Biblii. 

Jakie jest dokładne znaczenie tego przymiotnika i w jakim stopniu róż-
ni się ono od samego rzeczownika hẹsed, który oznacza przede wszystkim 
wierną i trwałą miłość Boga do swojego ludu i jego najważniejszych re-
prezentantów? Już na początku zauważamy, że – inaczej niż w przypadku 
rzeczownika – przymiotnik hạ̄sîd występuje częściej w liczbie mnogiej niż 
pojedynczej (20 razy na 34 wystąpienia). W takiej formie charakteryzuje on 
nie Boga, ale właśnie ludzi. Oznacza wtedy zawsze ludzi pobożnych, szlachet-
nych i oddanych Bogu, w odróżnieniu od takich określeń, jak na przykład 
rešāîm (= źli w 1 Sm 2, 10; Ps 37, 28; ), czy pyszni (Ps 31, 24). 

Hạ̄sîdîm to ludzie należący w pełnym tego słowa znaczeniu do ludu 
Bożego (Ps 85, 9). Ze względu na swą głęboką uczciwość padają często ofiarą 
represji ze strony ludzi nieuczciwych i mogą liczyć na to, że Bóg ich wybawi 
(Ps 97, 10; 116, 15 n.). 

Józef Łach słusznie zauważył, że prawie zawsze występuje on w formie 
konstrukcyjnej z końcówką dzierżawczą wskazującą na Boga. Chodzi więc 
o hặsîdâw, a więc miłujących Go lub hặsîdêkā (= miłujących Ciebie) w tek-
stach modlitewnych odnoszonych do Boga w 2 Krn 6, 41; Ps 52, 11; 79, 2; 
89, 20; 132, 9; 145, 10), czy nawet moich umiłowanych w wypowiedzi Boga 
(Ps 50, 5)87. Przymiotnik ten oznacza więc ludzi ściśle związanych z Bogiem, 
a zatem odpowiada dzisiejszemu określeniu człowieka szczerze religijnego, 
wierzącego w Boga, pobożnego w jak najlepszym rozumieniu tego słowa, 
i tak też najczęściej bywa tłumaczony (po francusku fidèles, po włosku fe-
deli, po niemiecku Frommem). Wiele jednak dawniejszych tłumaczeń idzie 
raczej za Septuagintą (o[sioi) i Wulgatą (sancti). Tak się składa, że tłumacze 
Biblii Tysiąclecia (Księgę Psalmów tłumaczyli o. prof. A. Jankowski i ks. prof. 
L. Stachowiak) stosują w tym przypadku bardzo różne odpowiedniki: naj-

87)   Józef ŁACH, „Ḥesed a ḥasîd w świetle Psałterza”, s. 137. 
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częściej święci (idąc za Septuagintą i Wulgatą – w Ps 37, 28; 79, 2; 85, 9; 
89, 20; 97, 10; 145, 10; 148, 14; 149, 9), innym razem czciciele (2 Krn 6, 1; 
Ps 116, 5; 132, 9), pobożni (1 Sm 2, 9; Prz 2, 8), wierni (Ps 31, 24), oddani Bogu 
(Ps 52, 11), umiłowani przez Boga (Ps 50, 5) lub miłujący Boga (Ps 30, 5; 132, 
16). Tłumacz Biblii Paulińskiej oddaje ten termin najczęściej jako wierni (Ps 
52, 11; 79, 2; 85, 9; 89, 20; 97, 10; 116, 15; 132, 9.16; 145, 10; 148, 14; 149, 9), 
a więc praktycznie w sposób jednolity. Odpowiedniki pobożni, wierni lub od-
dani Bogu uwydatniają religijny sens określenia, które zawsze jest używane 
w takim właśnie kontekście: albo modlitwy, albo głębokiej wiary w jedynego 
Boga. Oznacza na pewno ludzi głęboko i szczerze religijnych, którzy swoje 
postępowanie w całej rozciągłości dostosowali do wyznawanej wiary. Chodzi 
o tych, którzy zachowują żywą więź z Bogiem Jahwe88. W Ps 50, 5 chodzi 
np. o ludzi, którzy są wierni zawartemu z Bogiem przymierzu. Dlatego też 
właśnie hạsîdîm są zachęcani do uwielbiania Boga (Ps 30, 5; 31, 24; 52, 11; 
145, 10 n.; 148, 14) i radosnego optymizmu. Optymizm ten wiąże się z żywą 
nadzieją na Boże ocalenie (2 Krn 6, 41; Ps 85, 9 n.). Bardzo ciekawa jest in-
terpretacja hạsîdîm w sensie ludzi umiłowanych przez Boga lub miłujących 
Go ze względu na fakt, że określenie typu hṣd należy przecież do biblijnego 
słownictwa miłości. 

Określenie hạsîd przybrało w późniejszych czasach trochę inne znacze-
nia. W Księgach Machabejskich mamy do czynienia z pojęciem Asidai/oi, 
które jest greckim odpowiednikiem terminu hạsîdîm w wersji aramejskiej 
z końcowym rodzajnikiem na alef. Określa ono dobrze już wyodrębnione 
stronnictwo żydowskie. W 1 Mch 2, 42 mówi się, że do rozpoczętego przez 
Matatiasza powstania antygreckiego przyłączyła się sunagwgh. Asidai,wn, 
czyli po prostu zgromadzenie Chasydów. Określenie sunagwgh, oznacza bo-
wiem, że było to już bardzo konkretne, skrystalizowane stronnictwo89. Autor 
tej Księgi charakteryzuje ich jako ludzi odważnych, a zarazem wiernie prze-
strzegających i broniących żydowskiego Prawa. 

Kolejny tekst z 1 Mch 7, 13 informuje, że to właśnie ugrupowanie wy-
suwa konkretną propozycję zakończenia powstania przez zawarcie pokoju 
z Grekami. 2 Mch 14, 6 ukazuje ich jako stronnictwo patriotyczne, któremu 
przewodzi Juda Machabeusz. Przywódca ten i jego dokonania są nam szcze-
gółowo znane z Ksiąg Machabejskich i dlatego jego osobowość może wie-

88)   Józef ŁACH mówi w tym przypadku o specjalnym złączeniu z Jahwe („Ḥesed a hạsîd 
w świetle Psałterza”, s. 137). 

89)   Według BDAG jednym ze znaczeń rzeczownika sunagwgh, jest ugrupowanie ludzi 
połączonych wspólnymi więzami. 



127
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le wyjaśnić, gdy chodzi o samo stronnictwo nazywane Asidai/oi. Chodziło 
na pewno o stronnictwo bardzo zaangażowane patriotycznie i religijnie. 
Występowanie takiego terminu w obydwóch Księgach Machabejskich 
świadczy, że takie stronnictwo na pewno istniało w Izraelu na przełomie II 
i I wieku przed Chrystusem i w ten właśnie sposób je określano. Związek 
terminu hebrajskiego z charakterem ugrupowania polega na tym, że było 
ono głęboko religijne, pielęgnując łączność z Bogiem, którą określano nie 
terminem wyrażającym przekonanie umysłu, jak to jest w naszej współcze-
snej kulturze, lecz raczej uczucie wiernej miłości do Niego określanej po 
hebrajsku jako hẹsed. W dzisiejszej zracjonalizowanej kulturze europej-
skiej określamy wiarę jako przekonanie czy światopogląd, które wskazu-
ją na podstawową rolę rozumu. Często też łączymy i porównujemy naszą 
wiarę przede wszystkim z rozumem, któremu niektórzy ją przeciwstawiają, 
a inni dowodzą, że nie ma między nimi sprzeczności. Inaczej było w kultu-
rze hebrajskiej, ponieważ tam relacja z Bogiem była zawsze określana przy 
pomocy pojęć przymierza, które zobowiązywało do wiernej miłości: hẹsed. 
Stronnictwo, o którym mowa, musiało przestać istnieć, ponieważ terminu 
Asidai/oi nie spotykamy już w przekazach późniejszych, ani w apokryficz-
nych 3–4 Księdze Machabejskiej, ani w Nowym Testamencie, ani u Józefa 
Flawiusza czy Filona z Aleksandrii. 

Z określenia hẹsed wywodzi się także określenie znacznie późniejszego 
ruchu chasydów. Chodzi najpierw o chasydów nadreńskich, którzy rozwi-
jali swoją działalność na terenach północnych Niemiec i Francji w średnio-
wieczu (XII–XIII w.) oraz chasydów na terenach wschodniej Polski, którzy 
rozwijali swą działalność począwszy od XVIII wieku. Ważnymi ośrodkami 
ich działalności były takie tereny, jak Podole, wschodnia Galicja (Lwów), 
Białoruś i Litwa90. Chasydzi opierali swoją doktrynę nie tyle na intelektu-
alnej wiedzy, ile raczej na emocjonalnym doświadczaniu więzi z Bogiem. 
W tym celu pielęgnowali różne formy modlitwy, swoistą mistykę, starali się 
wejść w przeżycia ekstatyczne przy pomocy tańca i śpiewu. Choć znaczenie 
terminu hạsidîm znowu zmieniło się w stosunku do biblijnego sensu po-
jęcia i znaczenia ugrupowania religijno-politycznego z czasów machabej-
skich, to jednak punktem wyjścia pozostało w dalszym ciągu hẹsed, jako 
określenie wiernej miłości Boga. Taką miłość pragnęli bowiem przeżywać 
chasydzi. 

90)   Por. T. JELONEK, „Miłosierdzie Boże w poglądach chasydów polskich”, VV 3 (2003), 
s. 99 n. 
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d) Hẹsed a greckie    

Najczęstszym odpowiednikiem pojęcia hẹsed jest w Septuagincie rze-
czownik e;leoj91. Na 255 wystąpień tego określenia w Biblii hebrajskiej, w 202 
tekstach zostało ono tak właśnie przetłumaczone. Niemniej jednak spotyka-
my nierzadko również i inne greckie odpowiedniki hẹsed, a zwłaszcza dikaiw-
su,nh, którą znajdujemy aż w dziewięciu tekstach (Rdz 19, 19; 20, 13; 21, 23; 
24, 27; 32, 11; Wj 15, 13; 34, 7; Prz 20, 28 i Iz 63, 7 i jeden raz przymiotnikowo 
dika,ioj w Iz 57, 1). Jak mogło dojść do takiej zamiany? Kathrin D. Sakenfeld 
twierdzi, że trudno zrozumieć jej powody92. W Rdz 19, 19 trzeba było po 
prostu znaleźć określenie paralelne do e;leoj, którym nieco wcześniej przetłu-
maczono hebrajskie określenie hẹ̄n: 

Jeśli Twój sługa znalazł życzliwość (hẹ̄n = e;leoj) w Twoich oczach
i okazałeś Twą wielką dobroć (hạsdĕkā = dikaiwsu,nhn), którą czynisz dla mnie... 

(tłumaczenie według LXX). 

Chodzi o zwrot skierowany do Bożego wysłannika przez Lota. Należy 
zauważyć, że obecne tutaj pojęcie „sprawiedliwości” dikaiwsu,nh zostało użyte 
w sensie typowej semickiej cĕdāqāh, która wcale nie ogranicza się do spra-
wiedliwości rozumianej w sensie sądowniczym lub rozdzielczym, jak to ma 
miejsce w naszej współczesnej cywilizacji, lecz chodzi raczej o całokształt 
dobroci rozumianej również w znaczeniu osobistej życzliwości i przyjaźni93. 
Widać to dobrze w przetłumaczonym przez nas tekście, gdzie na pewno nie 
chodzi ani o sprawiedliwość w sensie sądowniczym, ani dystrybucyjnym, lecz 
o Bożą wielką życzliwość, a nawet lojalność. Dlatego też obydwa określenia: 
hẹsed i dikaiwsu,nh zostały zrozumiane przez tłumacza podobnie. 

W Rdz 20, 13 tłumaczenie dikiwsu,nh oddaje z kolei klasyczny zwrot ‘āsāh 
hẹsed w sensie wyświadczenia przysługi, a więc życzliwej pomocy. Chodziło 
o to, żeby Sara nie ujawniła Abimelekowi, że jest żoną Abrahama, lecz jego 
siostrą. W ten sposób miała uratować jego życie w sytuacji, gdyby tamten 
chciał wziąć Sarę za swoją żonę i zabić Abrahama jako swego rywala. W tym 

91)   Por. SAKENFELD, s. 15; J. CZERSKI, „Nowotestamentalna terminologia miłosier-
dzia”, RBL 40 (1987), s. 21. 

92)   SAKENFELD, s. 15. 
93)   Określenie cedeq czy cĕdāqāh może charakteryzować także czynność sędziego, np. 

Kpł 19, 15, Pwt 16, 18; Ps 72, 2 itd. i oznacza wtedy sprawiedliwość w sensie rozdzielczym. Por. 
także J. CZERSKI, „Biblijne podstawy miłosierdzia”, s. 41 n. Częściej jednak przybiera sens 
bardziej ogólny. 
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sensie hẹsed jako miłość wierna została przetłumaczona jako dikaiwsu,nh, 
a więc życzliwa dobroć Sary w stosunku do swego męża. Podobnie nieco da-
lej król Abimelek prosi Abrahama, aby był lojalny w stosunku do jego ludu 
na miarę dobroci (hẹsed – Rdz 21, 23), którą wcześniej otrzymał od niego. 
Również i w tym przypadku hẹsed zostało przetłumaczone w Septuagincie 
przez dikaiwsu,nh. Podobnie jak w poprzednim tekście także tutaj chodzi 
o życzliwość Abrahama w stosunku do Abimeleka i jego poddanych. 

Jeden raz określenie hẹsed zostało przetłumaczone również jako do,xa. 
Takie tłumaczenie znajduje się w znanym tekście Deutero-Izajasza mówią-
cym o tym, że 

wszelkie ciało przemija jak trawa
a jego wdzięk (hẹsed) jak kwiat polny (Iz 40, 6). 

Hẹsed oznacza w tym tekście na pewno co innego niż wierna miłość Boga 
lub ludzi. Idąc jednak po linii tamtego znaczenia, możemy się domyślać, że 
chodzi o dobroć właściwą dla kwiatu, a więc jego piękno czy splendor. Tak też 
interpretują to współcześni tłumacze tekstu biblijnego, a tłumacz Septuaginty 
słusznie wybrał w tym przypadku odpowiednik do,xa w znaczeniu splendoru, 
wspaniałości, przez co jeszcze bardziej uwydatnił piękno przyrody i człowie-
ka. Przykład ten pokazuje, że hebrajskie hẹsed może posiadać szeroki wachlarz 
znaczeniowy. Już J. Czerski zauważył, że to oscylowanie między różnymi 
odpowiednikami wskazuje na trudności, jakie mieli tłumacze Septuaginty 
w znalezieniu dokładnego greckiego odpowiednika dla hẹsed i tego odpo-
wiednika właściwie nie znajdywali94. Okazuje się więc, że problem ze znale-
zieniem właściwego odpowiednika dla hẹsed nie jest więc tylko dylematem 
współczesnych tłumaczy Biblii. Trudzili się z tym już tłumacze Septuaginty. 

Mimo wszystko to właśnie e;leoj okazał się dla tłumaczy Septuaginty 
najbliższym odpowiednikiem hebrajskiego hẹsed, co jednak wcale nie ozna-
cza, że odpowiednikiem precyzyjnym95. Specyfiką greckiego e;leoj jest bo-
wiem uczucie litości, wzruszenia, współczucia i ubolewania nad biedą i cier-
pieniem, którego w hebrajskim określeniu wcale nie widać96. :Eleoj już od 
czasów Homera oznaczał wzruszenie na widok nieszczęścia, które spotka-

94)   Por. CZERSKI, „Pojęcie ḥesed…”, s. 116. 
95)   Por. CZERSKI, „Biblijne podstawy miłosierdzia”, s. 34. 
96)   POPOWSKI w swoim wielkim słowniku grecko-polskim Nowego Testamentu 

umieszcza aspekt litości na pierwszym miejscu wśród polskich odpowiedników e;leoj. Por. 
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ło innego człowieka97. Niektórzy uważają nawet, że w greckim pojęciu e;le-
oj zawiera się także aspekt lęku przed tym, aby podobne zło nie spotkało 
także tego, kto wyświadcza e;leoj98. Tłumacząc rzeczownik hẹsed przy pomo-
cy e;leoj tłumacze Septuaginty jednoznacznie zaszeregowali go do określeń 
„miłosierdzia”, którego ono w języku oryginalnym nie wyrażało. Mogło go 
wyrażać, gdy zostało umieszczone w specyficznym kontekście, na przykład 
na początku Psalmu 51: 

Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości (kehạsdekā), 
w ogromie swego miłosierdzia zgładź moją nieprawość (w. 3)!

Wydaje się jednak, że greckie e;leoj we właściwy sposób określa postawę 
Boga, który w swej wspaniałości okazuje wyrozumiałą dobroć ludziom, gdyż 
ci przecież bardzo jej potrzebują. W ten sposób pojęcie e;leoj uwydatnia Bożą 
transcendencję, na której podkreśleniu tłumaczom Septuaginty widocznie 
zależało. Równocześnie świadczy o uświadomieniu sobie ludzkiej nędzy, któ-
ra z konieczności potrzebuje Bożego pochylenia się nad nią, a więc posta-
wy miłosierdzia określanej właśnie przy pomocy pojęcia e;leoj99. To głębsze 
uświadomienie sobie ludzkiej nędzy i grzeszności było wynikiem tragicznych 
doświadczeń niewoli babilońskiej i dało o sobie zresztą znać w ukierunko-
waniu całego praktycznie kultu na przebłaganie Boga za grzechy. To prze-
błaganie stoi u początku wszelkiej autentycznej relacji człowieka z Bogiem. 
W ten właśnie sposób nawet ofiara paschalna nabrała sensu ekspiacyjnego, 
którego wcześniej, jak się wydaje, zupełnie nie posiadała. Dlatego właśnie po-
służyła do zrozumienia skuteczności śmierci odkupieńczej Chrystusa100. 

także BDAG pod hasłem i inne słowniki. Por. CZERSKI, „Biblijne podstawy miłosierdzia”, 
s. 34; tegoż, „Miłosierdzie w Listach św. Pawła”, s. 14. 

97)   Por. J. KUDASIEWICZ, „Kontemplacja miłosiernego oblicza Jezusa Chrystusa”, 
w: Kontemplacja oblicza Chrystusa i ewangelizacja. Materiały sympozjów katechetycznych 
Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie (lata 2002 i 2003), red. 
A. E. Klich, Kraków 2003, s. 152. 

98)   Por. BULTMANN, „e;leoj” , ,, s. 476; CZERSKI, „Biblijne podstawy miłosierdzia”, 
s. 34. 

99)   Por. A. VANHOYE, „Miłosierdzie w Biblii”, Pastores 13, 4 (2001), s. 11. 
100)   Jest to widoczne np. w 1 Kor 5, 7. Widocznym znakiem ekspiacyjnej orientacji kultu 

po niewoli babilońskiej jest także wprowadzenie uroczystego Dnia Przebłagania, który stał się 
z czasem najważniejszym świętem żydowskim. Tylko w tym dniu bowiem miał arcykapłan 
prawo wstępu do miejsca najświętszego, aby skropić krwią przebłagalnię (Kpł 16, 1 n.). Dlate-
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Użycie greckiego pojęcia e;leoj do przetłumaczenia hebrajskiego hẹsed 
doskonale zatem współbrzmi z tą ogólną tendencją: jest zarówno jej konse-
kwencją, jak i wyrazem. 

Od określenia e;leoj wywodzi się także przymiotnik evleeino,j, który 
w literaturze greckiej oznacza kogoś zasługującego na litość, wyglądającego 
żałośnie101. Bardzo ciekawe jest z tego względu jego znaczenie w Biblii, gdzie 
został użyty tylko 5 razy. Otóż w Starym Testamencie występuje on trzykrot-
nie w tłumaczeniu Księgi Daniela (9, 23; 10, 11.19). We wszystkich trzech 
przypadkach jest on odpowiednikiem hebrajskiego hặmudôt, które ozna-
cza kogoś drogocennego w sensie umiłowanego. Tak więc evleeino,j posiada 
w tym przypadku zupełnie inny, całkowicie pozytywny sens. Oznacza czło-
wieka w szczególny sposób cenionego i umiłowanego przez Boga, jakim był 
przecież Daniel. W tym rozumieniu znaczeniowo zbliża się ono do hẹsed czy 
hạ̄nan. Natomiast w Nowym Testamencie posiada już znaczenie odpowiada-
jące literaturze greckiej, a mianowicie wskazuje na ludzi godnych politowania 
(1 Kor 15, 19 i Ap 3, 17). 

Podsumowując wszystkie nasze analizy dotyczące biblijne biblijnego 
określenia hẹsed, należy stwierdzić, że wyraża ono ideał życzliwości i miłości 
wiernej. Ten aspekt wierności widoczny jest zarówno w użyciu go do okre-
ślenia relacji międzyludzkich (zwłaszcza w tekstach narracyjnych, jak i mą-
drościowych), a także z kontekstu jego występowania, a zwłaszcza określeń 
najczęściej mu towarzyszących, jak np. berît, ‘ôlam, dôr, zākar, wskazujących 
na trwałość i wierność tej życzliwości. Z drugiej zaś strony nie określa ono 
samego czynu wynikającego z życzliwości, lecz zabarwioną emocjonalnie po-
stawę osoby, która jest trwała i wierna102. Postawa ta jest określona właśnie 
przez uczucie życzliwości i miłości, które się w niej wyraża. 

Dlatego właśnie jest ono najczęstszym określeniem życzliwości i dobroci 
Boga w stosunku do swojego ludu. Wyraża miłość wynikającą z zawartego 
z ludźmi przymierza, któremu Bóg pozostaje zawsze wierny. Stąd może-
my ją określić jako miłość przymierza, miłość lojalną czy też miłość wier-
ną. Samo hebrajskie określenie hẹsed nie oznacza samo z siebie miłosierdzia 

go ofiara w Dniu Przebłagania stała się modelem interpretacyjnym śmierci Chrystusa w Liście 
do Hebrajczyków 9, 11 n. 

101)   Por. CZERSKI, „Miłosierdzie w Listach św. Pawła”, s. 14. 
102)   Słusznie zauważa CLARK (s. 267), że hẹsed nie oznacza w ścisłym sensie ani czynu 

dobroczynnego, ani samego uczucia. Jest natomiast określeniem uczucia, które prowadzi do 
działania dobroczynnego na rzecz człowieka. 
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w naszym dzisiejszym rozumieniu, jako litości wobec czyjegoś cierpienia czy 
też gotowości do darowania grzechu. Ten odcień znaczeniowy wiąże się już 
z najczęstszym greckim odpowiednikiem hebrajskiego pojęcia, czyli e[leoj. 
W słowie tym przeważa charakterystyczny odcień znaczeniowy litości nad 
cierpieniem, widoczny już w dawnej literaturze greckiej. 

Tłumacze Septuaginty wybrali jednak właśnie ten odpowiednik, jako 
że wyraża wielką dobroć Bożą pochylającą się nad ludzką niedolą. Zawiera 
on bowiem w sobie sens bezinteresownej i szlachetnej dobroci, okazywanej 
zwłaszcza w wielkiej potrzebie. To greckie określenie uwydatnia równo-
cześnie Bożą transcendencję w stosunku do człowieka, na którą tłumacze 
Septuaginty, jako ludzie głęboko wierzący, chcieli zwrócić uwagę swoim czy-
telnikom i o której sami byli głęboko przekonani. 

Niekiedy greckie e[leoj zupełnie nie odpowiadało kontekstowi perykopy, 
i wtedy uciekali się już oni do innego odpowiednika. Często jednak machi-
nalnie je pozostawiali, nie zajmując się głębiej dokładnym odcieniem znacze-
niowym. 

Nowy Testament przejął to biblijne pojęcie oczywiście w języku greckim, 
jednak z charakterystycznym semickim podkładem znaczeniowym. Dlatego 
w tekstach Nowego Testamentu bywa użyty w sensie, który oscyluje między 
typowo greckim znaczeniem – litości Bożej nad grzesznymi ludźmi, oraz 
podkładem hebrajskim, bardziej uwydatniającym wielkość dobroci i życzli-
wości Bożej, a nawet Jego wiernej miłości w stosunku do chrześcijan, jak na 
przykład w hymnach początkowych Łukaszowej Ewangelii (Łk 1, 50.54 itd.). 
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Hẹ̄n i Hạ̄nan jako biblijne określenia 
 miłości spontanicznej

Kolejnym podstawowym określeniem Bożej dobroci w stosunku do 
swego ludu jest rzeczownik !x (hẹ̄n) lub odpowiadający mu czasownik !nx 
(hạ̄nan). Chodzi o to samo pojęcie, które występuje w formie rzeczowniko-
wej hẹ̄n lub czasownikowej hạ̄nan. Znaczenie obydwóch form jest na pew-
no ze sobą powiązane, niemniej jednak wykazują one także pewne różnice, 
co będzie przedmiotem naszej analizy w tym rozdziale. Pojęcie to występuje 
również często w Biblii hebrajskiej, bo w sumie aż 147 razy. Jest to więc liczba 
porównywalna z częstotliwością występowania omówionego już wcześniej 
hẹsed (ponad 250 razy) lub ’āhēb (czasownikowo i rzeczownikowo 230 razy). 
W przypadku analizowanego obecnie pojęcia hẹ̄n występuje ono w obydwóch 
formach w mniej więcej równej proporcji: 69 razy w formie rzeczownikowej1 
oraz troszkę więcej, bo 78 razy w formie czasownikowej2. 

Najczęściej określenia te występują w Psalmach (34 razy), Księdze 
Przysłów (19 razy), Księdze Rodzaju (18 razy), Wyjścia (11 razy), Estery 
(8 razy) oraz niektórych księgach historii deuteronomistycznej (1 Sm – 6 razy, 
2 Sm – 5 razy i 1 Krl – 5 razy). Częste występowanie w zbiorze Psalmów wska-

1)   Niektórzy podają liczbę 70 wystąpień, zaliczając do nich także ḥēn w Za 6, 14. Niemniej 
jednak wszystko wskazuje na fakt, że w tym wypadku chodzi o imię własne Chena, syna Sofo-
niasza. W tekście wymienia się bowiem po kolei serię imion poprzedzonych przyimkiem le: 

korony (ozdoby) niech będą 
dla Helema, 
dla Tobiasza, 
dla Jedajasza, 
i dla Hena (u le Ḥēn ben Cepanjāh). 
W ten sposób rozumieją tekst zarówno niektóre tłumaczenia dawne, jak np. Wulgata, jak 

i wiele najnowszych jak English Standard Version, New American Standard Bible i Einheit-
sübersetzung. W ten sposób rozumie też ten tekst słownik CLINESA. 

2)   Szukając czasownika !nx na wyszukiwarce programu Bible Works, należy zaznaczyć, 
że chodzi o czasownik, aby program nie doliczył wystąpienia imienia własnego Chanan, któ-
re ma dokładnie taką samą pisownię hebrajską i występuje np. w 1 Krn 8, 23.38; Ezd 2, 46; 
Ne 7, 49 i in. W tym celu należy w programie wpisać polecenie: !nx@v*. 
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zuje na to, że zazwyczaj określa Bożą dobroć, w Księdze Przysłów, należącej 
do zbioru mądrościowego wskazuje na ważną postawę ludzką, której uczy 
się młodych adeptów. Podobnie także występowanie słowa w tekstach narra-
cyjnych wskazuje na postawę ludzkiej życzliwości. Tłumaczone jest na różne 
sposoby: jako łaska, łaskawość, życzliwość, dobroć, przychylność, a nawet 
wdzięk czy urok osobisty, który zasługuje na spontaniczną sympatię i życzli-
wość ze strony innych. Postawionym przez nas zadaniem będzie sprecyzowa-
nie sensu tego określenia w relacji do innych określeń miłosierdzia i miłości. 

a) Specyfika hebrajskiego !x i !nx

Oznacza ono najogólniej biorąc życzliwość, przychylność i dobroć oka-
zywaną komuś. Określenie to należy do rozbudowanej grupy analogicznych 
określeń w innych językach semickich, które mają podobne znaczenie, a mia-
nowicie aramejskiego hịnnāh3, ugaryckiego hṇn i hṇt, klinowego hịnnu i arab-
skiego hạnnat oznaczającego współczucie4. Podobne jest także znaczenie tego 
określenia w Biblii5. 

Najpierw zajmiemy się dokładniej znaczeniem rzeczownika hẹ̄n. W tym 
celu przyjrzymy się na początku jego znaczeniu świeckiemu, aby następnie 
lepiej zrozumieć znaczenie religijne. Człowiek bowiem kształtuje swój język 
religijny na opisie relacji międzyludzkich, aby następnie odnieść do Boga te 
pojęcia, które uzna za odpowiednie do opisania rzeczywistości transcendent-
nych. Pojęcia znane i używane w relacjach międzyludzkich, w tym wypadku 
słowa określające miłość, dobroć czy życzliwość zaczyna odnosić także do 
Boga i Jego relacji do człowieka. Tak jest także w przypadku pojęcia hẹ̄n/
hạ̄nan. Kilkunastu bardzo interesujących przykładów dostarczają nam w tym 
względzie księgi mądrościowe, których podstawowym przedmiotem zainte-
resowania jest człowiek i jego podstawowy problem egzystencjalny, jakim jest 
szczęście lub jego brak6. W przypadku rzeczownika hẹ̄n najważniejszą księgą 

3)   Choć w targumach jej najczęstszym odpowiednikiem jest określenie rahmîn, niekiedy 
także ḥesed (np. Est 2, 16; 7, 3; 8, 5; Prz 1, 9). 

4)   Por. HALOT, pod hasłem. 
5)   Jeden raz czasownik ḥānan posiada zupełnie inne znaczenie w Hi 19, 17. Oznacza 

tam: cuchnąć, i wywodzi się z innego rdzenia zaczynającego się od innego h – por. J. H. STO-
EBE, „!nx ḥnn essere misericordioso”, THAT it., I, s. 509. 

6)   Problem ten z łatwością można dostrzec najpierw w księgach, które nauczają, jak po-
stępować, by być szczęśliwym, a mianowicie w księgach Przysłów i Syracha. Podstawowym mo-
tywem dobrego postępowania w księgach mądrościowych jest osobiste szczęście w wymiarze 
doczesnym, a nie religijnym. Inne księgi mądrościowe zawierają z kolei refleksję nad szczęściem 



135

Hẹ̄n i Hạ̄nan jako biblijne określenia miłości spontanicznej

jest Księga Przysłów, w której występuje on aż 13 razy. W Prz 13, 15 mówi się, 
że mądrość zjednuje człowiekowi hẹ̄n w odróżnieniu od postępowania ludzi 
złych i wiarołomnych, którzy zdążają do nieszczęścia. Podstawowe znaczenie 
rzeczownika hẹ̄n bardzo dobrze odpowiada kontekstowi przysłowia: 

prawdziwa mądrość zjednuje ludzką życzliwość (hẹ̄n), 
zaś droga wiarołomnych jest bezcelowa7. 

Chodzi oczywiście o życzliwość ze strony innych ludzi, którzy zawsze 
wysoko cenili ludzką rozwagę i lojalność. Odwrotnością tak rozumianej mą-
drości jest postępowanie ludzi złych, wiarołomnych. Ze względu na brak życz-
liwości ze strony współpracowników nie potrafią w życiu wiele osiągnąć. Coś 
innego zauważa z kolei Kohelet, krytycznie spoglądający na ludzkie ambicje 
i mądrość. Stwierdza on, że ludzie posiadający wiedzę nie cieszą się względami 
i uznaniem (hẹ̄n) u innych (9, 11). W stwierdzeniu tym Kohelet okazuje się 
krytykiem tradycyjnie rozumianej mądrości. 

Z kolei w Koh 22, 1 hẹ̄n jest synonimem rzeczownika šēm, oznaczającego 
imię w sensie renomy i sławy. Swą myśl formułuje Kohelet w postaci parale-
lizmu synomicznego, mówiąc, że:

lepsze dobre imię (šēm) od wielkiego bogactwa, 
lepsza życzliwe uznanie (hẹ̄n) od srebra i złota! 

Jako synonim hebrajskiego šēm rzeczownik hẹ̄n wskazuje również na 
rzeczywistość podobną. O ile w pierwszym chodzi o dobrą renomę, o tyle 
w drugim chodzi o rzeczywistość bardzo podobną, z tym, że zawiera ona 
aspekt życzliwości typowy dla tego określenia. Hẹ̄n oznacza więc życzliwe 
uznanie u ludzi, które jest cenniejsze dla człowieka niż wielkie bogactwa. 

W Prz 28, 23 jest także użyty rzeczownik ḥēn w sensie uznania za to, że 
mądry człowiek potrafi się zdobyć na niezbędny krytycyzm względem innych: 

kto drugiego strofuje
 zdobędzie u innych uznanie (hẹ̄n)
bardziej niż ten, co schlebia. 

(Pieśń nad Pieśniami) lub jego brakiem (Koheleta i Hioba). Analogiczne księgi mądrościowe 
znajdujemy także u innych narodów starożytnego Bliskiego Wschodu: Mezopotamii i w Egipcie 
– por. R. E. MURPHY, „Wprowadzenie do literatury mądrościowej”, KKB, s. 441–443. 

7)   Tłumaczenie własne, które usiłuje oddać sens pouczenia mądrościowego. 
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Mądrościowy autor zachęca, aby mową nie tylko schlebiać innym po to, 
aby być lubianym, lecz także i umieć odważnie zwrócić drugiemu uwagę. Nie 
należy się w takim wypadku obawiać utraty popularności i sympatii ze strony 
innych. Okazuje się bowiem, że właśnie tacy ludzie, mający odwagę powie-
dzieć prawdę, zdobywają więcej uznania i szacunku niż pochlebcy. 

W Prz 21, 10 jest zawarte stwierdzenie, że nie można oczekiwać życzli-
wości od człowieka złego:

zły człowiek dąży do zła, 
brak mu życzliwości (lō’ juhạn) dla innych. 

b) Zwrot znaleźć łaskawość

Gdy chodzi o formę rzeczownikową hẹ̄n, to najbardziej charakterystycz-
nym zwrotem biblijnym jest w tym względzie wyrażenie mācā’ hẹ̄n be `ênê, 
czyli dosłownie znaleźć łaskawość w czyichś oczach. Na taki zwrot natrafiamy 
w Biblii aż 41 razy, co oznacza, że więcej niż połowa wszystkich rzeczowni-
ków hẹ̄n została użyta w takim właśnie zwrocie. Jest on rzeczywiście bardzo 
charakterystyczny dla Biblii hebrajskiej i dlatego wypada mu się dokładniej 
przyglądnąć. Przyjrzymy się najpierw dokładniej wybranym tekstom, w któ-
rych zwrot ten wyraża relacje międzyludzkie. 

Na pewno bardzo charakterystyczne jest trzykrotne użycie tego zwrotu 
w Księdze Rut. Kiedy bohaterka Księgi powróciła ze swą teściową do Betlejem 
i tam się osiedliła, postanowiła w czasie żniw zbierać kłosy za żniwiarzem, 
który okaże się dla niej życzliwy. Okazuje się, że zbieranie pozostawionych 
na polu kłosów było dość powszechnym sposobem na ratowanie się ludzi 
bardzo biednych przed głodem, skoro nawet w zbiorach prawnych Starego 
Testamentu znajdujemy odnośne rozporządzenia (Pwt 24, 19; Kpł 19, 9; 
23, 22)8. Rozporządzenia te nakazują zostawić resztki plonów na polach tak, 
aby ludzie bardzo ubodzy mogli przynajmniej w ten sposób znaleźć trochę 
pożywienia. Chodziło przede wszystkim o kłosy zbóż, jak też i resztki oliwek 
(Pwt 24, 20), a także winogron (Kpł 19, 10). Rut była wdową i w dodatku 
cudzoziemką: należała więc do kategorii ludzi najbiedniejszych w społeczeń-
stwie izraelskim. Dlatego tym bardziej jest zmuszona liczyć na życzliwość 

8)   Tego rodzaju rozporządzenia znajdujemy zarówno w tzw. Kodeksie Deuteronomicz-
nym, jak i Kapłańskim Starego Testamentu. Wyrażają one dużą wrażliwość na problem ludzi 
najuboższych w społeczeństwie izraelskim: cudzoziemców, wdów i sierot. O zrywaniu kłosów 
przez głodnych apostołów wspominają także Ewangelie (Mt 12, 1; Mk 2, 23; Łk 6, 1). 
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miejscowych żniwiarzy. Na żniwnym polu szuka kogoś takiego, kto okaże jej 
trochę ludzkiej życzliwości i zostawi więcej kłosów do zabrania. Dziś powie-
dzielibyśmy, że chodzi tutaj o zwykłą ludzką sympatię okazywaną zazwyczaj 
kobietom przez mężczyzn. Doznanie takiej życzliwości zostało określone po 
hebrajsku właśnie jako: mācā’ hẹ̄n be `ênê .... (2, 2). 

Pomysł Rut okazał się słuszny. Natrafiła bowiem na żniwiarza, który 
okazał jej wiele życzliwości i serca. Nie tylko, że nie przepędził jej jako cu-
dzoziemki ze swego pola, lecz nawet zachęcił do pracy u siebie. Wydał też dys-
pozycje swoim sługom, aby nie utrudniali jej pracy i zachęcił, by częstowała 
się napojem przeznaczonym dla nich. Toteż Rut okazuje swoją wdzięczność 
dla Booza za to, że okazał jej tak wiele dobroci (mācā’tî hẹ̄n be `ênekā – 
Rt 2, 10.13). Postawę Booza w stosunku do Rut, która pojawiła się u niego 
na żniwach, moglibyśmy nazwać okazaniem życzliwości, a nawet sympatii. 
Ona jest cudzoziemką i dlatego Booz nie ma wobec niej żadnych zobowiązań. 
Okazuje jej życzliwość, ponieważ ją po prostu polubił. Okazana w czasie żniw 
sympatia zaowocowała później – jak się okazało – szczęśliwym małżeństwem 
i potomstwem, a także realizacją ważnych praw zapewniających przetrwanie 
rodziny: lewiratu i wykupu ziemi. 

 Rzeczownik ḥēn oznacza więc w naszym tekście naturalną ludzką przychyl-
ność, życzliwość okazaną dla Rut przez Booza. Nie wynikała ona z formalnych 
zobowiązań, lecz była podyktowana zwyczajną ludzką życzliwością i sympatią. 
Przynajmniej autor Księgi dostrzega w motywacji Booza nie tyle przestrzega-
nie konkretnych rozporządzeń prawnych, lecz ludzką życzliwość i sympatię, na 
którą wskazuje przez trzykrotne powtórzenie zwrotu o tym, że Rut znalazła 
przychylność w oczach Booza. Do podobnej życzliwości męża – króla odwołuje 
się także Estera. Dla niej jest ona motywacją ważnej prośby o to, aby uratować 
swój lud od zguby zaplanowanej przez Hamana (Est 5, 8; 7, 3): 

jeśli znalazłam życzliwość (’m mācātî hẹ̄n) w oczach króla ...
niech daruje mi życie
i życie mojego ludu. 

Z kolei w przepisach prawnych Powtórzonego Prawa został przedstawio-
ny przypadek żony, która nie znalazła przychylności w oczach swego męża. 
Według żydowskiego Prawa mogło się to stać przyczyną rozwodu (24, 1). 
Powodem braku sympatii męża mógł być, według sformułowania tej Księgi, 
jakiś defekt, zwłaszcza fizyczny, żony9. W takiej sytuacji jeszcze lepiej widać, że 

 9)   Tak należy najprawdopodobniej rozumieć hebrajski zwrot ̀ erwat dābār, por. J. BLEN-
KINSOPP, „Księga Powtórzonego Prawa”, KKB, s. 169. 
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życzliwość męża jest uwarunkowana walorami osobistymi towarzyszki życia, 
co jest oczywiste w relacjach między mężczyzną a kobietą. Toteż niektórzy 
proponują pierwsze znaczenie rzeczownika ḥēn jako wdzięk, urok osobisty10. 
Nie jest to jednak do końca słuszne, choć zapewne urok osobisty staje się za-
zwyczaj przyczyną okazywanej komuś sympatii, zwłaszcza gdy chodzi o relacje 
mężczyzn do kobiet, podobnie jak w cytowanych wyżej przypadkach. Jednak 
podstawowym znaczeniem ḥēn jest nie czyjaś uroda, lecz jej oddziaływanie 
na innych, które wyraża się w życzliwości i sympatii. Świadczy o tym wła-
śnie bardzo częsty zwrot: znaleźć ḥēn w czyichś oczach. Akcentuje on nie tyle 
obiektywne piękno jako takie, ile jego subiektywny odbiór przez innych. Oczy 
z kolei najlepiej wyrażają ludzkie uczucia. Codzienne doświadczenie także nas 
poucza, że uroda jest cechą postrzeganą na sposób subiektywny. Pewnym lu-
dziom ktoś się może nie podobać, innym z kolei podoba się bardzo. 

Chodzi więc nie tyle o urodę jako cechę obiektywną, ile postrzega-
ną przez innych. Ze zrozumiałych względów dotyczy to zwłaszcza kobiecej 
urody, która jest bardzo ważna dla mężczyzn i przez nich dostrzegana. Hẹ̄n 
oznacza zatem bardziej pozytywny wpływ, jaki osobista uroda wywiera na 
innych ludzi. Otaczają oni spontaniczną życzliwością osoby, w których do-
strzegli ten osobisty urok. Stąd właśnie kobieta znajduje hẹ̄n w oczach męż-
czyzny: Booza, męża, króla itp. W Księdze Estery jest napisane, że bohaterka 
tej księgi zyskała sobie przychylność (nosē’t hẹ̄n) u wszystkich, którzy ją wi-
dzieli (2, 15). Skoro przychylność hẹ̄n zależy od widzenia kobiety, oznacza to, 
że decyduje o niej zwłaszcza osobisty urok. W tekście tym można wyraźnie 
odróżnić element urody sam w sobie od jego percepcji u ludzi widzących ją, 
która warunkuje ich życzliwość. 

Słownik Koehlera i Baumgarnera przytacza kilka tekstów, w których 
hẹ̄n wskazuje właśnie na ten osobisty urok człowieka. Okazuje się, że cho-
dzi w nich najczęściej o kobiety. Najpierw mamy tekst proroka Nahuma 
3, 4, gdzie nierządnica obrazująca Asyrię została określona jako tộbat hẹ̄n. 
Rzeczywiście, hẹ̄n została tu przypisana kobiecie złych obyczajów, która sta-
ra się wykorzystywać osobiste atuty do pozyskania złego wpływu na innych. 
Nie należy jednak zapominać, że w naszym przypadku określenie stanowi 
część zwrotu, w którym podstawowe znaczenie odgrywa przymiotnik tộbah. 
Wskazuje ono na dobroć nie tylko w sensie samej urody jako pięknej, lecz za-
pewne także w sensie skuteczności oddziaływania na innych. Mimo iż w ca-
łości zwrotu chodzi rzeczywiście o kobiecą urodę, to jednak samo określenie 

10)   Np. HALOT, pod hasłem. 
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hẹ̄n oznacza zasadniczo jej skutek, jakim jest także i tutaj przywiązanie in-
nych do jej osoby. 

Wspomniany słownik przytacza także inne teksty. Podobny w swej wy-
mowie jest Prz 11, 16, który mówi o `ēšet hẹ̄n. Oznacza on kobietę pięknej 
urody, co jeszcze nie dowodzi, że samo hẹ̄n określa urodę jako charaktery-
stykę danego człowieka. Należy go raczej rozumieć jako cechę kobiety, która 
wywiera pozytywne wrażenie na innych i stąd cały zwrot należy rozumieć 
jako określenie kobiety, która podoba się innym i dlatego zasługuje na ich 
życzliwość. Najbardziej chyba sens urodziwości odpowiada rzeczowniko-
wi hẹ̄n w Prz 31, 30, gdzie mowa o przemijalności ziemskiej urody. Określenie 
hẹ̄n zostało w nim użyte paralelnie w stosunku do japî, które oznacza właśnie 
piękno kobiety: 

zwodniczy wdzięk (hẹ̄n),
krótkotrwała uroda (japî). 

Skoro określenie hẹ̄n zostało tutaj użyte paralelnie w stosunku do japî, 
które na pewno oznacza piękno i urodę kobiety, dlatego należy je rozumieć 
właśnie w sensie kobiecej urody i piękna, bardzo cenionych przez mężczyzn. 
Z pouczenia skierowanego do mężczyzn wynika, że ważniejsza jest u kobiety 
religijność (dosłownie: bojaźń Boga) i pracowitość. Niemniej jednak także 
i w tym tekście wyraźnie chodzi o urodę kobiety postrzeganą przez męż-
czyzn i oddziałującą na nich. 

Inne teksty nie odnoszą się już do urody kobiecej, lecz mówią raczej 
o urodzie i ozdobach mężczyzn. Ps 45, 3 wysławia ukoronowanego króla, na-
zywając go najpiękniejszym z mężczyzn (dosłownie: synów ludzkich). Dalej 
w odpowiadającym sformułowaniu paralelnym stwierdza, że hẹ̄n dosłow-
nie rozlewa się po jego wargach. Co właściwie oznacza takie sformułowanie 
w Biblii? Podobny zwrot znajdziemy także w Księdze Przysłów 22, 11, która 
mówi o człowieku określonym zwrotem hẹ̄n šepātāw. Chodzi więc o takiego, 
który posiada hẹ̄n na swoich ustach. Jeszcze więcej mogą w tym względzie 
wyjaśnić analogiczne zwroty, które znajdujemy w aforyzmach Księgi Koheleta 
10, 12 i Syracha (21, 16). W pierwszej z nich jest powiedziane, że: 

słowa wychodzące z ust mądrego są hẹ̄n, 
zaś słowa głupiego są jego własną zgubą (Koh 10, 12). 

Paralelna konstrukcja wiersza sugeruje, że hẹ̄n oznacza w nim rzeczywi-
stość odwrotną do zguby, a więc przynoszącą coś bardzo pożytecznego, co jest 
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powodem do chluby dla mędrca, który wypowiada mądre słowa. Natomiast 
grecki tekst z Księgi Syracha mówi, że na wargach człowieka mądrego można 
znaleźć ca,rij czyli hẹ̄n (21, 16). Aforyzm tej Księgi został skonstruowany 
w formie paralelizmu przeciwstawnego w następujący sposób: 

wyjaśnienia głupiego są jak ciężar, który trzeba dźwigać w podróży, 
ust zaś mądrego miło posłuchać (eu`reqh,setai ca,rij). 

W zwrocie mówiącym dosłownie, że na wargach człowieka mądrego 
można znaleźć ca,rij kryje się sens mowy miłej, której chętnie się słucha 
i która nie męczy jak ciężar dźwigany w podróży. Również autor Psalmu 45 
chciał dać do zrozumienia, że na wargach króla, czyli w jego ustach jest za-
pewne bardzo wiele pięknych słów, które ludziom się podobają, są dla nich 
miłe i piękne (w. 3). Psalm ten jest najprawdopodobniej królewską pie-
śnią weselną11, w czasie której król miał okazję do publicznego przemawia-
nia. Wiadomo zaś, że rządzącego ocenia się najpierw po sposobie mówienia 
i takie zapewne było doświadczenie autora psalmu. Hẹ̄n oznacza więc także  
i tutaj urok człowieka, który jako król świętuje swoje gody weselne. Urok, który 
jest subiektywnie odbierany przez słuchających przemówienia podwładnych 
i który zjednuje królowi powszechną sympatię i życzliwość. Wiadomo zaś, że 
na tego rodzaju popularności rządzącym bardzo zależy. Podobny sens można 
dostrzec także w Prz 26, 25, gdzie autor przestrzega ucznia, aby nie ufał zbytnio 
głosowi określonemu czasownikiem hạ̄nan, ponieważ człowiek o tak życzliwej 
mowie może skrywać wiele zła i przewrotności w swoim sercu: 

jeżeli zabiera głos z życzliwością (hạ̄nan)
 nie ufaj mu, 
gdyż siedem ohyd w jego sercu. 

Wiadomo zaś, że serce w Biblii jest symbolem tego, co człowiek skrywa 
przed innymi, por. np. Mt 9, 4; 15, 8 itd12. Chodzi zatem o przestrogę przed 
człowiekiem, który obłudnie potrafi zapewniać o swojej dobroci i życzliwości, 
używając przy tym pięknych i miłych słów, aby tym łatwiej wykorzystać naiw-
ność drugiego. Ḥānan oznacza więc tutaj wyrażanie życzliwości w mowie. 

Z kolei Prz 1, 9 porównuje mądre pouczenia rodziców do wieńca zdobią-
cego głowę człowieka. W czasach hellenistycznych upowszechnił się bowiem 

11)   Por. J. S. KSELMANN, M. L. BARRé, „Księga Psalmów”, KKB s. 496. 
12)   Biblijną symboliką serca zajmę się szerzej w ostatnim rozdziale mojego opracowania. 
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zwyczaj przyozdabiania głowy wieńcem jako znakiem zwycięstwa i z oka-
zji radosnych uroczystości. Wieniec został określony jako liwjāh hẹ̄n, a więc 
piękny wieniec. Określenie to zostało użyte paralelnie w stosunku do naszyj-
nika zdobiącego szyję: 

gdyż one są wieńcem wspaniałym (hẹ̄n) na twej głowie 
i naszyjnikiem na twej szyi. 

Określenie ḥēn na pewno podkreśla ozdobny charakter wieńca analo-
gicznie do naszyjnika, ale jest też znakiem uhonorowania tego, kto go nosi. 
Widoczny jest więc również i w tym przypadku element uznania i szacunku 
dla właściciela wieńca ze strony innych, a zatem powodu do życzliwości i sym-
patii z ich strony. Podobnie również nieco dalej w Prz 4, 9 znajdujemy obietni-
cę wspaniałego wieńca, którym Mądrość przyozdobi człowieka mądrego: 

włoży na twą głowę wspaniały (hẹ̄n) wieniec 
i ozdobi pięknym diademem. 

Jednak w poprzednim wierszu 8. znajdujemy jeszcze inne paralelne 
określenia w stosunku do hẹ̄n, a mianowicie czasowniki rûm (=wywyższyć)13 
i kbd, które oznaczają uhonorowanie kogoś. Jest tam powiedziane, że Mądrość 
uhonoruje i okryje sławą tego, kto będzie słuchał jej pouczeń. Potwierdzają 
one, że również liwjāh hẹ̄n w wierszu 9. należy rozumieć w sposób podobny, 
a więc jako znak wywyższenia i uhonorowania. 

Innym typowym przykładem sensu zwrotu mācā’ hẹ̄n be `ênê jest dekla-
racja króla Saula o tym, że młody Dawid znalazł życzliwość w jego oczach 
(1 Sm 16, 22). Dlatego też zapragnął go zatrzymać na swoim dworze i po-
prosił o to zgodę jego ojca Jessego. Przyczyną życzliwości Saula była sym-
patia króla do młodego człowieka, określona zresztą w poprzednim wierszu 
czasownikiem `āhēb. Po prostu Saul bardzo polubił młodego Dawida. Dużą 
rolę odegrała w tym względzie zapewne jego aparycja, ponieważ nieco wcze-
śniej został określony jako młodzieniec o pięknych oczach i sympatycznego 
wyglądu (1 Sm 16, 12). Podobał się zresztą kobietom, które witały go uro-
czyście śpiewem i muzyką, gdy wracał ze zwycięskiej wyprawy na Filistynów 
(1 Sm 18, 6 n.). Autorzy i redaktorzy Ksiąg Samuela trzykrotnie przytaczają 
tekst piosenki, którą przy okazji śpiewano: 

13)   W koniugacji polel. 
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Pobił Saul oddziały (Filistynów), 
lecz Dawid całe ich zastępy! (1 Sm 18, 7; 21, 12; 29, 5)14. 

Trzykrotne przytoczenie tej wierszowanej pieśni świadczy o jej daw-
nym pochodzeniu jako jednego ze starożytnych źródeł historii deuterono-
mistycznej. O walorach osobistych Dawida świadczy także zakochanie się 
w nim Michal – córki królewskiej i całe perypetie, które z tego wynikły (1 Sm 
18, 20–28; 19, 11–17; 25, 44; 2 Sm 3, 13 n.; 6, 16.20–23). Stąd początkowe 
upodobanie Saula w Dawidzie jest w pełni uzasadnione zarówno jego oso-
bistą urodą, jak i innymi zdolnościami, a mianowicie umiejętnością gry na 
popularnym instrumencie kinnor, a zwłaszcza umiejętnością walki. 

Powołanie Dawida na osobistego giermka noszącego królewską broń 
(1 Sm 16, 21) oznaczało równocześnie przyjęcie na królewski dwór i stanowi-
ło wielki zaszczyt dla młodego mężczyzny. Umożliwiło mu dalszą błyskotliwą 
karierę, która doprowadziła go w końcu do osiągnięcia władzy królewskiej nad 
Izraelem. Najczęściej zresztą „dawcami” tego rodzaju życzliwości są w Biblii 
królowie lub sam Bóg, który także jest królem swojego ludu. Okazanie zaś 
życzliwości przez króla owocuje iście królewskim darem i wspaniałą nagro-
dą. Przynosi najczęściej ogromny awans i wyróżnienie, jak choćby królewski 
awans Dawida czy też uratowanie żydów z planowanego pogromu (Est 8, 5). 
Zauważono już dawno, że typowym biblijnym dawcą życzliwości – hẹ̄n jest 
ktoś stojący wyżej w hierarchii społecznej niż jej adresat15. Dotyczy to przede 
wszystkim króla lub innego rodzaju zwierzchnika. Tak ma się sprawa także 
z królem Dawidem, na którego względy, ze zrozumiałych zresztą racji, może 
liczyć Joab, będący dowódcą jego wojska (2 Sm 14, 22), a także jego wierny 
poddany Siba (2 Sm 16, 4). Podobnie jest z filistyńskim królem Akiszem w sto-
sunku do Dawida, który ścigany przez Saula szukał u niego schronienia (1 Sm 
27, 5), egipskim faraonem w stosunku do izraelskiego Hadada (1 Krl 11, 19), 
a znacznie wcześniej w stosunku do Józefa (Rdz 50, 4). Dotyczyć może tak-

14)   Celowo inaczej przetłumaczyłem określenia liczby pokonanych przez obydwóch 
przywódców Filistynów. Przypisana Saulowi liczba pokonanych `elef niekoniecznie oznacza 
dokładnie tysiąc wojowników (por. np. HALOT), zaś przypisana Dawidowi znacznie większa 
liczba została określona po prostu jako ribat, co oznacza po prostu bardzo dużą ilość i pocho-
dzi od określenia rab. Intencją piosenki było zwrócenie uwagi na to, że Dawid jako dowódca 
oddziałów Saulowych odnosił o wiele większe sukcesy wojskowe niż sam król. Stało się to po-
wodem zazdrości Saula o zbyt wielką sławę Dawida jako wojownika, na której mógł ucierpieć 
jego własny autorytet jako króla – wojownika. 

15)   Por. STOEBE, „!nx ḥnn essere misericordioso”, s. 510. Nie jest to jednak wcale regułą 
absolutną. 
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że i królewskiego syna Jonatana, który okazuje hẹ̄n Dawidowi, gdy jeszcze 
był sługą Saula (1 Sm 20, 3.29), a także bogatszego posiadacza owiec Nabala, 
którego Dawid prosi o hẹ̄n dla siebie i swoich wojowników (1 Sm 25, 8). 
Przykładem w tym względzie jest także Józef Egipski, który awansował na 
wezyra Egiptu. O jego względy (hẹ̄n) proszą zarówno mieszkańcy państwa 
(Rdz 47, 25), jak i ojciec Jakub (Rdz 47, 29). Choć Jakub jest ojcem Józefa, to 
jednak Józef w hierarchii społecznej Egiptu stoi znacznie wyżej od ojca jako 
pełnomocnik samego faraona. Pokolenia Rubena i Gada z kolei odwołują się 
do życzliwości Mojżesza, jako przywódcy całego narodu, aby im przedzielił 
ziemie za Jordanem (Lb 32, 5). 

Ponieważ zwrot mācā’ hẹ̄n be `ênê odnosi się w Biblii bardzo często do 
króla lub jego pełnomocnika, dlatego wysunięto przypuszczenie, że należy on 
do słownictwa typowego dla dworu królewskiego16. Nie jest to jednak wcale 
takie pewne, gdyż niekiedy ludzie zwracają się w taki sposób nie tylko do kró-
la lub jego pełnomocnika, lecz także i kapłana. Tak bowiem zwraca się Anna 
do kapłana Helego posługującego w sanktuarium w Szilo (1 Sm 1, 18). W taki 
też sposób zwraca się patriarcha Jakub do swojego starszego brata Ezawa aż 
czterokrotnie (Rdz 32, 6; 33, 8.10.15). To prawda, że bardzo mu zależało na 
udobruchaniu brata po tym, jak podstępnie przejął jego przywileje syna pier-
worodnego (por. Rdz 25, 34; 27, 35–42) i w tym celu hojnie go obdarował 
licznym stadem ze swoich zwierząt (Rdz 33, 8). Tak zwraca się też Sychem do 
Jakuba i jego synów, prosząc go o rękę jego córki (Rdz 34, 11). 

To prawda, że hẹ̄n jest w Biblii najczęściej darem samego króla lub jego 
pełnomocnika, nie jest to jednak reguła wyłączna. Prosząc o hẹ̄n, uznaje się 
wyższość dawcy i okazuje się mu uszanowanie. Dawca natomiast okazu-
je wspaniałomyślnie swoją życzliwość proszącemu, obdarowując go hojnie 
swoimi darami. Toteż tego rodzaju relacja bardzo odpowiadała religijnemu 
odniesieniu do Boga, aby w ten sposób ukazać jego iście królewską wspania-
łomyślność i hojność. Dlatego wyrażenie mācā’ hẹ̄n be `ênê zostało w Biblii 
12 razy17 odniesione do Boga, aby ukazać Jego dobroć i życzliwość dla ludzi. 

Adresatami Bożej życzliwości są w Biblii m.in. takie postacie, jak Noe 
(Rdz  6, 8) czy zwłaszcza Mojżesz (Wj 33, 12 n.16 n.; 34, 9). Z kolei w Lb 11, 11.15 
Mojżesz dwukrotnie odwołuje się do Bożej życzliwości. W Sdz 6, 17 do Bożej 
życzliwości odwołuje się Gedeon, posłany, aby wyzwolić Izraelitów spod oku-
pacji madianickiej. Innym adresatem Bożej życzliwości jest, także ze zrozu-
miałych względów, król Dawid, który się do niej odwołuje w czasie ucieczki 

16)   Por. tamże. 
17)   W Rdz 18, 3 są to wysłannicy Boga do Abrahama. 
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z Jerozolimy przed Absalomem (2 Sm 15, 25). Postacie te należą do najbar-
dziej zasłużonych w dziejach narodu wybranego, stąd nie dziwi fakt, że zasłu-
żyły sobie na szczególną życzliwość ze strony samego Boga. Jednak w Księdze 
Przysłów na życzliwość Bożą i ludzką zasługuje każdy, kto wiernie przestrzega 
nauk Mądrości (3, 4). Istotne jest w tym względzie porównanie życzliwości 
ludzkiej z Boską. Ono bowiem dobrze ukazuje, czym właściwie jest Boża hẹ̄n 
w stosunku do człowieka. 

Warto przy okazji odnotować, że odpowiadający zwrot grecki spotyka-
my także dwukrotnie w Pierwszej Księdze Machabejskiej. Opowiada ona 
najpierw o sprytnym Jonatanie, kolejnym przywódcy powstania machabej-
skiego, który przy pomocy wielu podarunków zjednał sobie przychylność 
greckich królów w Ptolemaidzie (1 Mch 10, 60). Podobnie także w 11, 24 jest 
opisane zjednanie sobie przez Jonatana względów króla greckiego w analo-
giczny sposób. Było to bowiem w czasie, gdy jego wojsko rozpoczęło blokadę 
greckiego garnizonu w Jerozolimie, tak zwanej Akry. Na wieść o tym grecki 
król Demetriusz obraził się na Jonatana, a ten musiał odzyskać jego zaufanie 
przy pomocy hojnych podarunków. W ten właśnie sposób na nowo odzyskał 
względy króla: eu-ren ca,rin evnanti,on auvtou/ i jest to zwrot odpowiadający 
hebrajskiemu mācā’ hẹ̄n be `ênê. 

Taki sam zwrot odnajdujemy także kilkakrotnie w Księdze Syracha, 
a mianowicie w 3, 18; 21, 16; 41, 27 i 45, 1. Chodzi zarówno o życzliwość 
u ludzi, na którą zasługuje człowiek dobrze wychowany w oparciu o zasady 
mądrości (41, 27), jak i życzliwość u Boga, na którą może sobie zasłużyć czło-
wiek pokorny i łagodny (3, 18). W tych greckich tekstach spotykamy także 
zwrot eu`ri,skw ca,rin evn ovfqalmoi/j (Syr 41, 27) lub eu`ri,skw ca,rin evnanti 
kuri,ou (3, 18), które także dokładnie odpowiadają hebrajskiemu wyrażeniu 
mācā’ hẹ̄n be `ênê. 

Zwrot ten znajdujemy również w Nowym Testamencie, gdzie został od-
niesiony najpierw do Maryi w scenie zwiastowania (Łk 1, 30). Wiadomo, że 
Łukasz celowo nawiązuje do teologii Starego Testamentu i odnosi do Maryi 
to, co w Starym Testamencie dotyczyło najbardziej zasłużonych postaci. 
Przychodzący anioł oznajmia Maryi, że właśnie ona znalazła szczególną 
życzliwość i miłość u Boga (eu-rej ga.r ca,rin para. tw/| qew/|). Słowa te są 
właściwie wyjaśnieniem do wcześniej skierowanego określenia Maryi jako 
kecaritwme,nh, a więc obdarzonej szczególną miłością Boga. Właśnie dlatego 
została wybrana i powołana na Matkę Zbawiciela. Jej szczególne powołanie 
zostało podyktowane nie czym innym, jak szczególną miłością Boga, okre-
śloną jako ca,rij. Taki sens wyrażenia eu-rej ga.r ca,rin para. tw/| qew| jest wi-
doczny, gdy zostawimy Łukaszowe opisy zwiastowania Maryi i zwiastowania 
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Zachariasza. O ile pierwsze miało miejsce w świątyni jerozolimskiej, w czasie 
sprawowania liturgii i było skierowane do ojca będącego kapłanem, a więc 
mężczyzną najbardziej poważanym w ówczesnym środowisku żydowskim 
(Łk 1, 5–22), o tyle zwiastowanie Maryi miało miejsce nie w świątyni, ale 
w Nazarecie, czyli na głębokiej prowincji galilejskiej i było skierowane do 
młodej, nieznanej dziewczyny. Jednak to właśnie ona otrzymała misję stania 
się Matką Zbawiciela, ponieważ Bóg obdarzył ją swoją szczególną życzliwo-
ścią i miłością, która przygotowała ją do tej szczególnej misji18. 

Dzieje Apostolskie powtarzają za Starym Testamentem, że Dawid był 
szczególnym adresatem Bożej życzliwości: eu-ren ca,rin evnw,pion tou/ qeou/ 
(Dz 7, 46). Bardziej interesujące jest pod tym względem sformułowanie Listu 
do Hebrajczyków zachęcające adresatów, aby z ufnością przybliżyli się do tro-
nu Bożej dobroci i miłości (th/j ca,ritoj), aby otrzymać miłosierdzie (e;leoj)  
i dosłownie znaleźć życzliwość (ca,rin eu[rwmen) dla otrzymania pomocy 
w odpowiednim czasie (4, 16). Tutaj, podobnie jak w Syr 3, 18, Boża życzli-
wość jest skierowana do adresatów Listu. Oni to, zbliżając się do tronu dobro-
ci (th/j ca,ritoj), mają gwarancję otrzymania Bożej łaskawości (ca,rij). Tron 
łaskawości wskazuje na władzę Chrystusa jako wielkiego arcykapłana, który 
znalazł się w niebie po swojej śmierci i zmartwychwstaniu. Dzięki Jego misji 
i dokonanemu przez Niego zbawieniu tron stał się symbolem władzy Bożej 
i ośrodkiem, z którego udzielana jest Boża łaskawość i dobroć. 

Znajdujemy w Biblii jeszcze inne zwroty z określeniem hẹ̄n, jak natan 
hẹ̄n be `ênê, co oznacza dosłownie „dać życzliwość w czyichś oczach”, czyli 
sprawić, że ktoś staje się życzliwy i okazuje komuś względy. Na taki zwrot 
natrafiamy w Biblii 6 razy, a mianowicie jeden raz w Księdze Rodzaju, trzy 
razy w Księdze Wyjścia i dwa razy w Księdze Przysłów. W Rdz 39, 21 czyta-
my o tym, jak Pan Bóg sprawił, że Józef Egipski zjednał sobie życzliwość na-
czelnika więzienia, kiedy sam był więźniem. Podobnie we wszystkich trzech 
tekstach w Księdze Wyjścia (3, 21; 11, 3; 12, 36) Bóg zjednał Izraelitom życz-
liwość (natan hẹ̄n) w oczach Egipcjan, kiedy przygotowywali się do opusz-
czenia Egiptu. Zwrot ten wyraża ciekawą koncepcję teologiczną Boga, który 
dla dobra swojego ludu potrafi oddziaływać nawet na pogan. Z podobną kon-
cepcją spotykamy się także w greckiej wersji Księgi Estery, która opowiada, 
że Bóg przemienił serce króla, gdy Estera weszła do jego prywatnej rezydencji, 
aby wstawiać się za swoim ludem (5, 1.5). Z kolei w Księdze Przysłów jest 
mowa o tym, że Bóg obdarza swą życzliwością ludzi skromnych (3, 34) oraz 
że człowiek mądry zjednuje sobie życzliwość u innych (13, 15). 

18)   Por. R. J. KARRIS, „Ewangelia według świętego Łukasza”, KKB, s. 1042. 
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W sumie więc można stwierdzić, że zwrot natan hẹ̄n be `ênê oznacza 
zjednanie sobie życzliwości u innych ludzi (Rdz 39, 21; Prz 13, 15), ale jeszcze 
częściej mówi się o Bogu, który potrafi sprawić, że ludzie zdolni są zjednać 
sobie życzliwość ze strony innych. Objawia w ten sposób swoją Boską moc, 
ale i opatrzność, a przede wszystkim dobroć. Jego znaczenie jest więc analo-
giczne w stosunku do mācā’ hẹ̄n be `ênê, z tym, że bardziej akcentuje czynne 
zaangażowanie człowieka lub Boga w proces pozyskiwania życzliwości u in-
nych. 

Bardzo podobny sens posiada także zwrot nāsā’ hẹ̄n be `ênê lub lepānāw, 
który – jak się okazuje – stanowi stylistyczną specyfikę Księgi Estery i wystę-
puje tylko w niej trzykrotnie. Chodzi o życzliwość i względy, które zdobyła 
Estera u perskiego króla (2, 17; 5, 2), a także u wszystkich, którzy się z nią 
stykali (2, 15). Zwrot ten podkreśla czynną rolę samej Estery w zjednaniu 
sobie powszechnej życzliwości. Życzliwość króla sprawiła, że pojął ją za żonę 
w miejsce królowej Waszti, a w ten sposób mogła skutecznie interweniować 
w obronie swojego narodu. 

c) Synonimy hebrajskie 

Dokładniej sam sens rzeczownika hẹ̄n możemy wydedukować z jego sy-
nonimów, jakie znajdujemy w konstrukcjach paralelnych, charakterystycz-
nych zwłaszcza dla poezji. Interesują nas przede wszystkim te synonimy, 
które należą do analizowanego przez nas biblijnego słownika miłości i miło-
sierdzia. Celem tego porównania będzie wskazać na podobieństwa, lecz także 
na różne ich odcienie znaczeniowe. 

Na pierwszym miejscu należy zasygnalizować synonimię między hẹ̄n 
i określeniem miłości `hb19. Znajdujemy ją zasadniczo w czterech tekstach 
hebrajskich Starego Testamentu: 1 Sm 16, 21 n.; Est 2, 17; Prz 5, 19 i Jr 31, 2 n. 
W trzech z nich są one dokładnym synonimem. W 1 Sm 16, 21 jest mowa 
o tym, że król Saul bardzo polubił (wajje’ehābēhû me’ōd) Dawida i dlatego 
ustanowił go swoim giermkiem. Natomiast w następnym wierszu Saul prosi 
Dawidowego ojca Jessego o możliwość zatrzymania syna u siebie, gdyż mu 
się spodobał (kî mācā’ hẹ̄n be ‘ênāi). Obydwa określenia są synonimami, gdyż 
mówią o tym, że Saul zaczął darzyć młodego Dawida szczególną życzliwością 
i go polubił. W Est 2, 17 jest z kolei mowa o tym, że król Aswerus polubił 
Esterę najbardziej ze wszystkich kobiet na dworze, gdyż (możliwy sens spój-
nika we!) pozyskała ona życzliwość w jego oczach. Sens czasownika ’āhēb jest 

19)   Por. D. J. CLINES, The Dictionary of Classical Hebrew, Sheffield 1993, s. 267. 
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więc analogiczny do zwrotu nāsā’ hẹ̄n, ponieważ również i w tym wypadku 
obydwa wyrażają uczucia króla perskiego do Estery. 

 W Prz 5, 19 z kolei żona została porównana do najpiękniejszych zwierząt 
w Palestynie, a mianowicie do lubianej łani, jak i wdzięcznej kozicy: 

łania to umiłowana (’ăhābîm) 
kozica wdzięczna (hẹ̄n). 

Jest oczywiste, że określenia ’ăhābîm i hẹ̄n są tutaj synonimami wskazują-
cymi na sympatię do uroczych zwierząt, na ludzką życzliwość spowodowaną 
ich urokiem. Pierwsze określenie ’ăhābîm bardziej akcentuje przywiązanie 
i sympatię, drugie zaś bardziej urok i piękno, które prowadzi do zachwytu 
i sympatii do nich. One z kolei są obrazem urody i miłości męża do żony. 

Innym synonimem jest określenie hẹsed20. Jego użycie synonimiczne 
w stosunku do hẹ̄n znajdujemy w 6 tekstach hebrajskich Starego Testamentu, 
a mianowicie trzykrotnie w Księdze Rodzaju (19, 19; 39, 21; 47, 29) i po 
jednym wystąpieniu w Est 2, 17; Prz 3, 3 n.; Jr 31, 2 n.21. W Księdze Estery 
obydwa określenia są połączone spójnikiem w (= i), co wskazuje, że biblijny 
autor traktuje je jako synonimy w pełnym tego słowa znaczeniu. Mówi on, że 
Estera pozyskała sobie u króla Aswerusa zarówno hẹ̄n, jak i hẹsed: 

Polubił (wajje’ěhab) król Esterę najbardziej spośród wszystkich kobiet.
Pozyskała sobie jego życzliwość i miłość (hẹ̄n wā hẹsed) 
 bardziej niż inne dziewczyny.
Dlatego włożył na jej głowę koronę królewską 
 i uczynił ją królową zamiast Waszti (Est 2, 17). 

Obydwa określenia są w tym tekście synonimami, które uwydatniają 
wielkość życzliwości króla do Estery. Ta królewska miłość, większa niż do po-
zostałych dziewcząt z królewskiego haremu, zadecydowała o tym, że król ob-
darzył właśnie ją godnością królowej. Określenie hẹ̄n wskazuje na życzliwość 
królewską spowodowaną wyjątkową urodą Estery, zaś hẹsed na jej wielkość 
w sensie stałości i trwałości. Na początku wiersza znajdujemy jeszcze trzecie 
określenie życzliwości, a mianowicie czasownik ’āhēb, o którym wspomnia-
łem już nieco wcześniej przy omawianiu poprzedniej synonimii. Wszystkie 

20)   Por. tamże, s. 267. 
21)   Niektóre z tych przykładów omawia W. L. REED w swoim artykule pt. „Some impli-

cations of ḥēn for Old Testament religion”, JBL 73 (1954), s. 36–41. 
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trzy określenia zostały użyte synonimicznie w jednym wierszu, określając tę 
samą wielką miłość króla perskiego do Estery: 

• ’āhēb
• hẹ̄n i
• hẹsed. 

Wszystkie trzy są tutaj określeniami jednej i tej samej miłości, zacho-
wując jednak swoje charakterystyczne odcienie znaczeniowe. Ich kumulacja 
w jednym wierszu ma na celu ukazać wielkość tej miłości, jej trwały charakter 
i emocjonalne zaangażowanie. 

Z podobną sytuacją spotykamy się także u Jeremiasza 31, 2 n., gdzie rów-
nież znajdujemy te same trzy synonimy: hẹ̄n, ‘āhēb i hẹsed: 

na pustyni znalazł życzliwość (mācā’ hẹ̄n ) naród ocalony od miecza ...
ukochałem cię miłością wieczną (’ahăbat ‘ôlam ’ăhabtîk)
i dlatego zachowałem dla ciebie wierną życzliwość (hẹsed). 

Mówi on o wielkiej dobroci i życzliwości Bożej dla ludu, który ocalał 
z zagłady podczas niewoli i aktualnie podróżuje po bezkresnej i niebezpiecz-
nej pustyni. Ta Boża życzliwość została określona wszystkimi trzema określe-
niami: hẹ̄n, ’āhēb i hẹsed. Zaś kolejność trzech określeń miłości wskazuje, że 
najpierw hẹ̄n wyraża spontaniczną reakcję Boga na widok uciemiężonego na 
pustyni ludu, następnie zaś ’āhēb, najbardziej zresztą wzmocnione przez zdu-
blowanie z rzeczownikiem wywodzącym się z tego samego rdzenia, wskazuje 
na chętne i skuteczne zaangażowanie Boga w obronę ludu. W końcu hẹsed 
wskazuje na podstawową postać wiernej miłości Bożej, która wypływa z przy-
mierza. Pan Bóg jakby stopniowo przypominał sobie o przymierzu z ludem 
i wynikającej z niego miłości. 

Najbardziej uwydatnionym określeniem Bożej dobroci jest upodobanie 
w ludzie, który znosi dotkliwe cierpienia niedoli i tułaczki. Stąd określenie 
’āhēb zostało użyte podwójnie: w formie czasownika ’āhēb wywodzącego się 
od niego rzeczownika ’ahăbat. Najbardziej uwydatnione zostało przez autora 
to właśnie drugie określenie, które wskazuje na upodobanie Boże w ocalałym 
ludzie. Autorowi Księgi chodzi o miłość, która nigdy się nie kończy. Trwa 
zawsze i niezmiennie, dlatego też jest idealnie wierna. Ponieważ zaś hẹsed 
oznacza przede wszystkim miłość wierną, dlatego jest w tym tekście odpo-
wiednikiem określenia ’ahăbat ‘ôlām.
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Z kolei ta właśnie wielka miłość upodobania, a więc spontaniczna, zo-
stała następnie określona jako hẹsed. Używając tych trzech różnych określeń 
Bożej miłości, autor księgi pragnie zwrócić czytelnikowi uwagę na jej spon-
taniczność (hẹ̄n), trwałość (hẹsed) i uczuciowe zaangażowanie podobne jak 
w miłości rodzicielskiej lub małżeńskiej. To spontaniczne uczuciowe zaan-
gażowanie zostało najbardziej uwydatnione przez powtórzenie rdzenia ’āhēb. 
W sumie jednak wszystkie użyte określenia dotyczą tej samej miłości i życzli-
wości Boga w stosunku do swego ludu i podkreślają zarówno jej spontanicz-
ność, uczuciowe zaangażowanie, jak i wierność. 

Znajdujemy także połączenie synonimiczne czasownika hṇn z czasowni-
kiem rḥm, i to w pięciu tekstach biblijnych: Wj 33, 19; 2 Krl 13, 23; Ps 102, 14; 
Iz 27, 11 i 30, 18. Najbardziej tę synonimię widać w pierwszym z tekstów, 
a mianowicie w Księdze Wyjścia. Znajdujemy tam specyficznie hebrajską for-
mułę włożoną w usta Jahwe: 

we hạnnotî ’et ’ăšer ’āhọ̄n
we rihạmtî ’et ’ăšer ărahẹ̄m. 

Dosłownie znaczy ono: 

wyświadczę życzliwość, komu wyświadczę życzliwość i 
zlituję się nad tym, nad kim się zlituję. 

W każdym wierszu jest dwa razy powtórzone to samo słowo w różnym 
sformułowaniu: w pierwszym hạ̄nan, w drugim rihạm. Obydwa wiersze za-
wierają bardzo podobną treść i są identycznie sformułowane. Sformułowanie 
to jest więc podwójnie paralelne. Po pierwsze w każdym wierszu parale-
lizm polega na podwójnym zamieszczeniu tego samego słowa w różnych 
formach gramatycznych mających to same znaczenie czasu przyszłego: naj-
pierw w qal consecutivum, następnie zaś hebrajskim imperfectum. Po dru-
gie obydwa wiersze są tak samo zbudowane i zawierają analogiczną treść. 
Z punktu widzenia literatury europejskiej jest to oczywista tautologia, jed-
nak w literaturze semickiej zwrot tego rodzaju stanowi piękne, poetyckie 
(oparte na wyrafinowanym paralelizmie) uwydatnienie dobroci i miłosier-
dzia Bożego22. 

22)   Podwójne powtórzenie w różnych formach określeń miłosierdzia wydaje się nam 
po prostu tautologią. Niemniej jednak chodzi o wyrafinowaną konstrukcję literacką, w której 
lubowali się hebrajczycy. Celem tak dopracowanego literacko sformułowania jest na pewno 
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Dlatego też tłumacze Septuaginty mieli problemy z przetłumaczeniem 
tego typowo semickiego sformułowania i oddali je dosłownie: 

kai. evleh,sw o]n a]n evlew/ 
kai. oivktirh,sw o]n a]n oivkti,rw.

Wulgata jednak próbowała zinterpretować ten zwrot w sensie wszech-
mocnej woli Bożej: 

et miserebor cui voluero 
et clemens ero in quem mihi placuerit. 

Za taką interpretacją semickiego zwrotu poszły zwłaszcza niemiecka 
Einheitsübersettzung, polska Biblia Tysiąclecia (wyświadczam łaskę, komu 
chcę, i miłosierdzie, komu Mi się podoba), francuskie tłumaczenia en français  
courant z 1997 roku i amerykańskie tłumaczenie Holmana z 2003 roku23. 
Podobnie przetłumaczyła także dawna Biblia Gdańska z roku 1633. Większość 
tłumaczeń przekłada to sformułowanie dosłownie: słowo po słowie. Niemniej 
jednak takie tłumaczenia nie mają właściwie sensu. Najbliższy kontekst nie 
potwierdza wcale interpretacji woluntarystycznej w sensie takim, że Bóg wy-
świadczy miłosierdzie, komu tylko zechce. 

Najbliższy kontekst sformułowania wskazuje natomiast na rozumienie 
tego sformułowania w sensie wielkiej Bożej dobroci w stosunku do Mojżesza 
i ludu. W tym kierunku bowiem zmierza wcześniejszy dialog Możesza 
z Jahwe. Prosi on, aby Bóg ukazał mu znak swojej życzliwości dla niego i dla 
ludu, używając znanego nam zwrotu: mācatî hẹ̄n be ‘ēnēkā (Wj 33, 16). W od-
powiedzi na prośbę Pan Bóg potwierdza swoją życzliwość wobec Mojżesza 
przy pomocy tego samego sformułowania: kî mācā’tā hẹ̄n be ‘ēnai (w. 17). 
Ukazując mu zaś swoją chwałę, równocześnie chroni przez bezpośrednim 
kontaktem wizualnym w myśl zasady, że kto widział Boga na własne oczy, 
nie może pozostać przy życiu (w. 20). Zaś kilka wierszy dalej Bóg Jahwe 
objawia się jako Ten, który kieruje się ogromnym miłosierdziem i dobrocią. 
Czyni to przy pomocy tzw. pełnej formuły miłosierdzia, która została prze-

uwydatnienie wielkości Bożego miłosierdzia. Podobnie tłumaczy np. A. MELLO, “Il Dio mi-
sericordioso e gli attributi della sua misericordia (Es 34, 6–7)”, PSV 29 (1994), s. 41.

23)   Holman Christian Standard Bible. Copyright © 1999, 2000, 2002, 2003 by Holman 
Bible Publishers, które zostało zamieszczone w siódmej wersji programu komputerowego Bi-
ble Works. 
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tłumaczona jako: Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wier-
ność (Wj 34, 6). 

Jest więc oczywiste, że omawiana treść Księgi Wyjścia ma na celu prze-
konać nas o wielkiej dobroci i miłosierdziu Bożym, a nie ukazać, że wszystko 
zależy od Jego woli i postanowienia. W podobny sposób rozumie tekst tego 
sformułowania św. Paweł w Liście do Rzymian, w którym cytuje go dosłow-
nie za Septuagintą. Jego głównym celem jest bowiem przekonać czytelników 
o wielkości Bożego miłosierdzia, które zadecydowało o powołaniu pogan 
do chrześcijaństwa (Rz 9, 16.25). Niemniej jednak trzeba także przyznać, 
że, przynajmniej częściowo, zinterpretował starotestamentalny tekst w sen-
sie decydującej woli, która świadczy o nieograniczoności Bożej władzy. Por. 
choćby wiersz 9, 18: 

o]n qe,lei evleei/( 
o]n de. qe,lei sklhru,nei. 

Należy jednak pamiętać, że w oryginalnym tekście hebrajskim takiego 
niuansu znaczeniowego zupełnie nie było. Widać, że już św. Paweł posługu-
jący się Starym Testamentem w tłumaczeniu greckim ma problemy ze zrozu-
mieniem dokładnego znaczenia hebrajskiego sformułowania. 

W pozostałych czterech tekstach obydwa określenia zostały użyte syno-
nimicznie. Można jednak zauważyć, że sformułowaniach twierdzących naj-
pierw występuje określenie hẹ̄n lub hạ̄nan, a dopiero na drugiej pozycji rihạm 
(Wj 33, 19; 2 Krl 13, 23 i Iz 30, 18). Natomiast w sformułowaniach negujących 
lub błagalnych jest odwrotnie: najpierw rihạm, a dopiero na drugim miejscu 
hạ̄nan (Iz 27, 11 i Ps 102, 14). Wtedy zaczyna się od czasownika mocniejszego 
w swej wymowie rihạm, a dopiero na drugim miejscu – jakby jego echo – po-
jawia się hạ̄nan. 

Okazuje się, że Psalmy są najlepszym przykładem mówienia o łaskawo-
ści i dobroci Bożej. W nich zresztą najczęściej używane jest określenie mi-
łosierdzia hẹ̄n lub hạ̄nan, bo aż 34 razy. Bardzo typowym dla nich zwrotem 
jest prośba o łaskawość: hạ̄nnēnî (= zmiłuj się nade mną), którą znajdujemy 
w tym zbiorze aż 21 razy, zasadniczo w psalmach określanych jako błagalne 
czy też lamentacyjne24. W Psalmie 123, 3 spotykamy natomiast analogiczną 
formę w liczbie mnogiej: hạ̄nnēnu = zmiłuj się nad nami! Są one typową proś-
bą zanoszoną do Boga o uratowanie z nieszczęścia. Nieszczęściem tym może 

24)   Oprócz psalmów prośba ḥānnēnî występuje tylko jeden raz u Iz 33, 2, który to tekst 
jest typową modlitwą. 
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być śmiertelne zagrożenie ze strony wrogów (Ps 26, 11; 27, 7; 56, 2; 57, 2), 
grożąca kara za grzechy (Ps 6, 3), nienawiść (Ps 9, 16), przykre osamotnienie 
(Ps 25, 16) czy też niebezpieczna choroba (Ps 41, 5). Prośba taka suponu-
je z jednej strony wielką ufność pokładaną w Bogu, a z drugiej także wiarę 
w Jego boską moc. W Psalmie 86 autor sławi najpierw wielkie miłosierdzie 
Boże, używając w tym celu tzw. formuły miłosierdzia (w. 15), aby następ-
nie przejść do prośby o Jego zmiłowanie. Najbardziej rozbudowaną prośbę 
o zmiłowanie znajdziemy jednak na początku Psalmu 51: 

zmiłuj się nad mną (hạ̄nnēnî) Boże
według Twej wiernej miłości (kehạsdekā),
według wielkiego Twego miłosierdzia (kerōb rahặmēkā – Ps 51, 3). 

Znajdujemy w niej wszystkie trzy określenia miłosierdzia, a mianowicie 
hạ̄nan, hẹsed i rahặmîm. Autor psalmu wymienia je po to, aby z jednej stro-
ny ukazać wielkość Bożej dobroci, z drugiej zaś, aby wzmocnić motywację 
zanoszonej do Boga prośby. Prośba dotyczy darowania grzechów modlącego 
się człowieka. Nic też dziwnego, że tego rodzaju prośba jest zazwyczaj tłuma-
czona po grecku właśnie jako evle,hso,n me lub evle,hson h`ma/j. 

Podsumowując nasze dotychczasowe rozważania na temat biblijnego 
określenia hẹ̄n / hạ̄nan, należy stwierdzić, że z całą pewnością należy ono do 
podstawowych określeń Bożej dobroci i życzliwości. Wynika to choćby z pa-
ralelnego użycia tego określenia z innymi podobnymi określeniami, takimi 
jak ’āheb, hẹsed czy rihạm. Nasze określenie posiada sens zbliżony do nich: 
oznacza postawę życzliwości i dobroci zarówno u ludzi, jak i Boga. Podobnie, 
jak w przypadku hẹsed nie określa samo z siebie konkretnego czynu, choć 
niekiedy jest w taki sposób analizowane. Tego rodzaju podejście jest jednak 
następstwem współczesnej kultury, bardzo praktycznej i nastawionej na kon-
kret czynu, a niedoceniającej roli uczuć, które motywują sam czyn i wyrażają 
całe bogactwo personalistycznego odniesienia do drugiej osoby. 

Specyfiką jednak naszego pojęcia, a zwłaszcza rzeczownika hẹ̄n, jest spon-
taniczność uczucia, i tym się zasadniczo różni od hẹsed, które określa miłość 
wynikającą z jakiegoś zobowiązania. Często określa życzliwość, którą prze-
jawia osoba mająca więcej możliwości ku temu, aby ją okazać tej, która tego 
potrzebuje. W niektórych tekstach określenie hẹ̄n wiąże się z urokiem osobi-
stym tego, kto zasługuje na okazanie życzliwości. Jednak jako takie określenie 
hẹ̄n nie oznacza w języku hebrajskim urody, lecz postawę, którą bardzo czę-
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sto ta uroda w jakiś sposób powoduje. Wskazuje na to choćby częsty zwrot: 
mācā’ hẹ̄n be `ênê, który oznacza: znaleźć życzliwość w czyichś oczach. 

d)  jako grecki odpowiednik hẹ̄n

Gdy zaś chodzi o tłumaczenie rzeczownika hẹ̄n na język grecki 
Septuaginty, jest on prawie zawsze tłumaczony jako ca,rij: 61 razy na ogólną 
liczbę 67 jego wystąpień w całym Starym Testamencie. Tylko trzy razy został 
przetłumaczony jako e;leoj (Rdz 19, 19; Lb 11, 15; Sdz 6, 17) i po jednym 
razie jako euvcaristo,j (Prz 11, 16), qermo,j w Jr 31, 2 i avreskei,a w Prz 31, 30. 
Wydaje się, że wybór e;leoj został podyktowany chęcią lepszego uwydatnienia 
transcendencji Boga lub Jego wysłańców. Z kolei odpowiedniki euvcaristo,j  
i avreskei,a w Księdze Przysłów lepiej wyrażają specyfikę kobiecej urody. 

Natomiast czasownik hạ̄nan jest oddawany zasadniczo jako e;lee,w lub 
e;lea,w (45 razy na 78 wystąpień). Dziewięć razy został przetłumaczony jako 
oivkti,rw (zwłaszcza w Psalmach – 4, 2; 37, 21; 59, 6; 67, 2; 102, 14 n.; 112, 5; 
123, 2 i jeden raz w Księdze Izajasza 30, 18) oraz kilka razy przez inne poje-
dyncze odpowiedniki. Gdy czasownik hạ̄nan występuje w koniugacji hitpael, 
jest tłumaczony zawsze przy pomocy czasownika de,omai, zgodnie z sensem 
tej formy jako prośby błagalnej (17 razy, w tym raz przy pomocy złożenia 
katade,omai w Rdz 42, 21). 

Powstaje więc pytanie, dlaczego obydwie formy hẹ̄n i hạ̄nan, niewątpliwie 
powiązane ze sobą znaczeniowo i mające ten sam sens, są tłumaczone w cał-
kiem odmienny sposób: czasownik hạ̄nan najczęściej przy pomocy e;lee,w, 
zaś rzeczownik hẹ̄n przy pomocy zupełnie innego określenia ca,rij? Wydaje 
się, że samo ca,rij jest dobrym odpowiednikiem rzeczownika hẹ̄n, z tym, że 
bardziej akcentuje aspekt piękna i urody, który słowniki greckie wymieniają 
na pierwszym miejscu25. Niemniej jednak również i ten aspekt znaczeniowy 
możemy znaleźć w niektórych tekstach Starego Testamentu, jak to wyżej po-
kazaliśmy, np. w Est 2, 15; Na 3, 4; Prz 11, 16; 31, 30. Zawsze jednak fizyczne 
piękno i uroda są w Biblii połączone z wywoływanym przez nie skutkiem 
w postaci życzliwości ze strony innych i taka wydaje się specyfika terminu 
hebrajskiego. Ten odcień znaczeniowy hebrajskiego terminu widać w bardzo 
charakterystycznym dla Biblii zwrocie mācā’ hẹ̄n be ‘ênê = eu`ri,skw ca,rin 
evnanti,on. Wskazuje on bowiem na to, że nawet w przypadku fizycznej uro-
dy nie chodzi tyle o nią samą, lecz oddźwięk, jaki wywołuje u innych. Tego 
zwrotu nie ma w literaturze pozabiblijnej: nie znajdziemy go nigdzie u Józefa 

25)   Np. słownik LIDDELLA i SCOTTA, POPOWSKIEGO, BDAG. 
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Flawiusza, a u Filona Aleksandryjskiego pojawia się zaledwie kilka razy 
(Legum allegoriae 3, 77 n.; Quod Deus sit immutabilis 1, 70.74.86.104.109.111; 
De Abrahamo 1, 131; Questiones et solutiones in Genesim 1, 96), i to zawsze 
w odniesieniu do tekstu biblijnego, kiedy mówi o Bożej łaskawości w stosun-
ku do Noego czy Józefa Egipskiego. 

Grecki rzeczownik ca,rij posiada także swoje czasownikowe odpowied-
niki w postaci cari,zomai i carito,w. Niemniej jednak nie zostały one użyte 
w żadnym miejscu Septuaginty do przetłumaczenia czasownika hạ̄nan jako 
odpowiedniki ca,rij. Czasownik cari,zomai nie został wykorzystany najpraw-
dopodobniej ze względu na zbyt świeckie, a nawet zupełnie negatywne jego 
zastosowanie w języku greckim. W Drugiej Księdze Machabejskiej oznacza 
on np. pobieranie dochodów przez pogańskiego króla (1, 35), podarowa-
nie przedmiotów skradzionych (4, 32) czy też obdarzenie życiem fizycznym 
(2 Mch 3, 31.33; 7, 22). Nawet w Nowym Testamencie oznacza obdarzenie 
kogoś zdrowiem (Łk 7, 21), ułaskawienie mordercy (Dz 3, 14), wydanie 
więźnia (Dz 25, 11.16) czy darowanie długów (Łk 7, 42 n.). W innych księ-
gach Septuaginty praktycznie wcale nie występuje, za jednym wyjątkiem – 
Syr 12, 3 – gdzie oznacza dawanie jałmużny. Stosunkowo późno czasownik 
ten zyskał typowo religijne znaczenie26, co widać już w Nowym Testamencie. 
Dość często oznacza tam darowanie win przez Boga (Rz 8, 32; 2 Kor 2, 7; 
Ef 4, 32; Kol 2, 13). Sporadycznie występuje tam także w sensie analogicznym 
do hebrajskiego hạ̄nan. W Liście do Filipiam 1, 29 mówi się bowiem o darze 
Boga, używając na jego określenie czasownika cari,zomai, w sensie analogicz-
nym do ca,rij. 

Z kolei czasownik carito,w jest bardzo rzadki na terenie Biblii. W Starym 
Testamencie występuje tylko jeden raz w Syr 18, 17, określając człowieka 
życzliwego, analogicznie do hebrajskiego hạ̄nan. W Nowym Testamencie wy-
stępuje tylko dwa razy w Łk 1, 28 i Ef 1, 6, gdzie oznacza obdarowanie szcze-
gólną Bożą życzliwością najpierw Maryi, a następnie wszystkich chrześcijan. 
Słowo to jest także charakterystyczne dla późniejszej literatury chrześcijań-
skiej, mniej więcej od IV wieku27. Te uwagi pozwalają zrozumieć, dlaczego 
tłumacze Septuaginty nie mogli się posłużyć tymi czasownikami jako od-
powiednikami hebrajskiego hạ̄nan i dlatego wybrali w tym celu evlee,w jako 
najbliższe znaczeniowo, uwydatniając tym samym Bożą transcendencję jako 
wspaniałego i bardzo życzliwego ludziom Dawcy. 

26)   Por. H. H. ESSER, „Grazia”, TBNT it., s. 824 n. 
27)   Tamże, s. 825. 
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e) Pojęcie łaski w Listach Pawłowych

Wiadomo, że ca,rij stało się ulubionym określeniem św. Pawła: wystę-
puje bowiem w jego Listach aż 100 razy na 155 w całym Nowym Testamencie 
i około 280 w całej Biblii. Rodzi się więc pytanie, na ile Pawłowa ca,rij od-
zwierciedla hebrajskie hẹ̄n? Greckie określenie doczekało się wielu opraco-
wań. Wspomnę choćby niedawną książkę B. Eastmana pt. The Significance of 
Grace in the Letters of Paul, wydaną w roku 1999 nakładem Petera Langa. Jej 
autor jednak nie tyle zgłębia znaczenie samego greckiego określenia, ile usi-
łuje je lepiej zrozumieć w oparciu o okoliczności użycia. Zadaje sobie pytanie, 
na co Boża łaska jest odpowiedzią w poszczególnych Listach Pawłowych. Na 
jakie ludzkie problemy egzystencjalne i zapotrzebowania jest odpowiedzią28? 
Takie ustawienie badań z pewnością nie prowadzi do syntetycznego ujęcia 
zagadnienia, ponieważ skupia się na specyficznej problematyce poszcze-
gólnych Listów. Nie daje więc odpowiedzi na pytanie, jak właściwie Paweł 
rozumie określenie ca,rij. Akcentuje natomiast fakt zależności całego życia 
chrześcijańskiego i zbawienia od tejże Bożej ca,rij. Ujmuje więc łaskę jako 
Bożą pomoc, która uzdalnia chrześcijanina do osiągnięcia zbawienia. 

Próbowano także interpretować określenie ca,rij, zwłaszcza w Listach 
Pawłowych, jako odzwierciedlenie świeckiej instytucji patronatu, szero-
ko rozpowszechnionej w ówczesnym świecie grecko-rzymskim. Typowym 
opracowaniem jest w tym względzie obszerne i bardzo szczegółowe studium 
Jamesa R. Harrisona pt. Paul’s Language of Grace in its Graeco-Roman Context, 
wydanej 2003 roku29. Chodziło o zwyczaj fundowania przez najbogatszych 
obywateli różnych obiektów użyteczności publicznej czy też uroczystego 
świętowania połączonych z ucztą. Niektórzy bogaci obywatele budowali np. 
termy i ofiarowali darmowy wstęp do nich dla wszystkich mieszkańców. Inni 
organizowali na swój koszt igrzyska atletyczne i przygotowywali do nich całe 
zaplecze. Tak pojętą dobroczynność określano także greckim słowem ca,rij, 
 niekiedy używając go w liczbie mnogiej jako cari,tej. W dowód wdzięcz-
ności dla dobroczyńców przygotowywano inskrypcje kamienne lub z brązu 
i umieszczano na najważniejszym miejscu publicznym, np. rynku miejskim30. 
Wpływem tego świeckiego zwyczaju tłumaczy Harrison widoczną u Pawła 
preferencję terminu ca,rij zamiast np. e;leoj, które było typowym odpowied-
nikiem hẹsed jako określenia Bożej miłości wypływającej z przymierza31. 

28)   B. EASTMAN, The Significance of Grace in the Letters of Paul, New York 1999, s. 207. 
29)   Wydana w Tübingen nakładem wydawnictwa Mohr Siebeck. 
30)   Por. HARRISON, s. 59 n. 
31)   Tamże, s. 2. 
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Nawet jednak w cytowanych i analizowanych przez Harrisona inskryp-
cjach widać przede wszystkim podstawowy sens rzeczownika ca,rij jako 
życzliwości i dobroci względem konkretnych osób. Najczęściej chodzi po 
prostu o życzliwość i szlachetność, która przejawiła się hojności na rzecz do-
bra wspólnego. Tylko niekiedy słowo to przybiera przenośny sens samego 
konkretnego czynu dla dobra miasta czy społeczności32. Podobnie zresztą jest 
także w Listach Pawłowych i innych pismach biblijnych. 

Interpretacja Harrisona nie jest przekonująca, gdyż zakłada zbyt moc-
ny wpływ kultury świeckiej, a więc pogańskiej, na religijne myślenie Pawła. 
Wiadomo, że wpływ kultury greckiej był raczej powierzchowny i przejawiał 
się zwłaszcza w dziedzinie mody czy budownictwa. Nie dotyczył zasadniczo 
samej religii i jej zasadniczych pojęć, zwłaszcza odnoszących się do relacji 
z Bogiem. ca,rij jest zaś dla Pawła podstawowym określeniem dobroci i mi-
łości Bożej w stosunku do ludzi. Dlatego trudno jest w tak ważnej dziedzinie 
religijnej przeceniać wpływ tej kultury i jej typowych instytucji na Pawłowe 
myślenie. Rzeczywiście Harrisom bardzo dokładnie analizuje określenie ca,rij  
w źródłach pozabiblijnych, mniej natomiast u samego Pawła. Zasadniczo 
ogranicza się do dokładniejszej analizy rzeczownika ca,rij jako określe-
nia składki na rzecz ubogiej wspólnoty chrześcijańskiej w Jerozolimie 
(1 Kor 16, 3; 2 Kor 8, 6.19). Należy jednak zauważyć, że użycie ca,rij w takim 
sensie jest rzadkie i jego sens przenośny wynika jedynie z kontekstu pery-
kopy. Materialna pomoc dla ubogich jest określona jako ca,rij w sensie do-
broci okazanej przez ten właśnie dar (2 Kor 8, 4.6 n.9). Niekiedy określa ona 
też Bożą życzliwość jako wdzięczność za okazanie tej pomocy (2 Kor 8, 1). 
Trudno więc udowodnić faktyczne wzorowanie się Pawła na świeckiej insty-
tucji patronatu ze swoich czasów. 

Pawłowi chodzi zasadniczo o ca,rij jako postawę Boga czy też Chrystusa 
względem chrześcijan (1 Kor 1, 3 n.; 3, 10; 15, 10; Rz 1, 7; 5, 2.15; 15, 15 itd.). 
Tylko w niewielu tekstach określa tym słowem postawę chrześcijańską, która 
przejawia się w hojności na rzecz ubogich (2 Kor). W pozdrowieniach po-
czątkowych wszystkich jego Listów znajdujemy połączenie ca,rij z darem 
pokoju: ca,rij u`mi/n kai. eivrh,nh avpo. qeou/33. Już samo to powiązanie wskazuje, 
że ca,rij określa postawę podobną do nastawienia pokojowego, a więc życz-
liwego ze strony Boga. Jest także antytezą grzechu i Bożej kary. Objawia się 
we wspaniałomyślnym darze szczęśliwego życia, por. Rz 5, 15 n. ca,rij sta-

32)   Por. tamże, s. 44 n. 
33)   Rz 1, 7; 1 Kor 1, 3; 2 Kor 1, 2; Ga 1, 3; Flp 1, 2; Kol 1, 2; 1 Tes 1, 1; 2 Tes 1, 2; 1 Tm 1, 2; 

2 Tm 1, 2; Tt 1, 4; Flm 3. 
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nowi także fundament i zasadniczą motywację całej jego pracy apostolskiej 
(1 Kor 15, 10; 2 Kor 1, 12; Ga 1, 15; 2, 9). Niekiedy używa go synonimicznie 
w stosunku do avga,ph (Rz 1, 7; 2 Kor 8, 7; 13, 13; 2 Tes 2, 16; 1 Tm 1, 14; 2 Tm 
1, 2), a nawet e;leoj (1 Tm 1, 2; 2 Tm 1, 2). 

Wybór tego właśnie pojęcia, a nie np. e;leoj czy avga,ph na podstawowe 
określenie Bożej miłości, został prawdopodobnie podyktowany faktem, że 
w tradycji biblijnej ca,rij jest odpowiednikiem hẹ̄n jako określenia miłości 
spontanicznej, niewynikającej ze zobowiązania, a zwłaszcza przymierza. 
Przymierze to obejmowało jedynie naród izraelski jako wybrany, podczas 
gdy Pawłowi chodzi o ukazanie Bożej życzliwości i miłości skierowanej 
przede wszystkim na narody pogańskie. W tym względzie określenie ca,rij 
okazało się więc o wiele właściwsze niż np. e;leoj jako odpowiednik hẹsed. 
Podstawowym skutkiem tej ca,rij było usprawiedliwienie, por. Rz 5, 1 n.; 
5, 15, Ga 2, 21, a w osobistej sytuacji Pawła powołanie do posługi apostolskiej 
(Rz 12, 3.15; 1 Kor 3, 10; 15, 10; Ga 1, 15 itd.). 

Jak już słusznie zauważył Lofthouse, określenie łaski może posiadać różne 
odcienie znaczeniowe. Inny jest znaczeniowy odcień określenia ca,rij w Listach 
Pawłowych, trochę inaczej rozumie łacińskie określenie gratia św. Augustyn, 
a jeszcze inaczej patrzy na niemiecką Gnade Luter34. Augustynowi łacińskie 
określenie łaski gratia kojarzy się przede wszystkim z darmowością Bożego 
daru. Komentuje bowiem w swojej Enarratio in Psalmos: 

Gratia gratis data est. 
Nam nisi gratis esset
 gratia non esset. 
Porro autem si propterea gratia est
 quia gratis est …35

Quid est gratia?
 Gratis data36. 

34)   “Ḥen and Ḥesed in the Old Testament”, ZAW 51 (1933), s. 29. 
35)   Łaska jest darmo dana. 
Nie byłaby łaską, 
gdyby darmo nie była dana. 
Jeśli dlatego jest łaską, 
że jest darmo dana ... (Enarratio in Psalmos, PL XXXVI, kol. 891) – por. W. GRANAT, 

O łasce Bożej udzielanej przez Chrystusa Odkupiciela, Lublin 1959, s. 38. 
36)   Czymże jest łaska?
Właśnie darem darmo danym! (Enarratio in Psalmos, PL XXXV, kol. 1400) – por. GRA-

NAT, s. 38. 
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Widać, jak w przytoczonym tekście łacińskiemu słowu gratia za każdym 
razem odpowiada określenie gratis, a więc: darmowy. W ostatnim zdaniu 
znajdujemy nawet swoistego rodzaju definicję łaski jako darmowego daru 
(gratis data) Bożego. 

Aby dokładniej zrozumieć sens Pawłowego określenia łaska, przyjrzyj-
my się kilku jego tekstom pod kątem uściślenia określenia ca,rij. Zaczniemy 
od tekstu z Listu do Rzymian 5, 15–21 dlatego, że w nim szczególnie często 
występuje to określenie: pięć razy rzeczownik ca,rij i dwa razy określenie 
pochodne: ca,risma. Tekst ten jest bardzo pouczający ze względu na znaj-
dującą się w nim antytezę dotyczącą właśnie tych określeń. W antytezie tej 
grzechowi pierwszego człowieka Adama zostało przeciwstawione odkupień-
cze dzieło Chrystusa37. Upadek (para,ptwma) pierwszego człowieka przyniósł 
całej ludzkości panowanie grzechu (Rz 5, 12 n.) i jako jego skutku – potępie-
nia (5, 16.18) oraz śmierci (5, 14 n.). W przeciwieństwie do niego Chrystus 
przyniósł całej ludzkości usprawiedliwienie (dikai,wma – 5, 16; dikaiosu,nh – 
Rz 5, 17, 21; dikai,wsij – Rz 5, 18; di,kaioi – Rz 5, 19). Zauważmy jednak, że 
tego określenia nie należy rozumieć w dzisiejszym znaczeniu sprawiedliwości 
wymiennej czy rozdzielczej, lecz w szerszym sensie biblijnym jako przywró-
cenie stanu sprawiedliwości rozumianej jako pełnej doskonałości moralnej38. 
Paweł nie mówi o darowaniu grzechów, aby nie używać określenia negatyw-
nego, wspominającego rzeczywistość grzechu, lecz posługuje się określeniem 
w pełni pozytywnym, wyrażającym moralne piękno i doskonałość. 

Otóż właśnie to przywrócenie sprawiedliwości jest darem (dwrea, – 
Rz 5, 15. 17; dw,rhma – Rz 5, 16) Bożej ca,rij (5, 15.17.20 n.). Paweł mówi 
dosłownie o Bożej ca,rij i darze z niej wynikającym (5, 15). Tak bowiem 
należy zrozumieć sens połączenia h` dwrea. evn ca,riti. Przyimek evn ma 
tutaj znaczenie narzędne i wskazuje na motywację Bożego daru, którym 
jest usprawiedliwienie39. W tym sensie ca,rij stanowi podstawowy motyw 
Bożego daru, a motywem tym jest nie co innego, jak właśnie dobroć, życz-
liwość i miłość Boża. To ją określa Paweł jako ca,rij. 

Adresatami Bożej miłości są dla Pawła wszyscy ludzie, nie tylko naród 
wybrany Starego Przymierza. Wiadomo bowiem, że Paweł szczególnie pod-

37)   Ich wspólne zestawienie ma na celu ukazanie nadzwyczajnej skuteczności ich do-
konań. Chodzi o upadek Adama, który sprowadził królowanie śmierci na całą ludzkość, oraz 
dzieło Chrystusa, które przyniosło usprawiedliwienie także całej ludzkości. 

38)   Por. H. SEEBASS, „Guistizia”, TBNT it., s. 804. 
39)   Tak interpretuje np. B. EASTMAN, The Significance of Grace in the Letters of Paul, 

New York 1999, s. 130. Inni interpretują sens zwrotu tak jakoby chodziło o dar Boży polegający 
na łasce. 
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kreśla powołanie ludzi pochodzenia pogańskiego. Pragnie więc swoich czy-
telników przekonać, że Boża życzliwość jest ukierunkowana na całą ludzkość 
bez wyjątku, por. eivj pa,ntaj avnqrw,pouj (Rz 5, 18) czy też wielokrotnie po-
wtarzane określenie polloi, – eivj tou.j pollou.j (Rz 5, 15.19). To ostatnie 
określenie należy oczywiście rozumieć w sensie odpowiednika hebrajskiego 
rabbîm, który wskazuje na bardzo wielką ilość, a w połączeniu z określeniem 
wszystkich ludzi jako ilość nieograniczoną. Podobnie jak upadek (para,ptwma)  
jednego człowieka Adama sprowadził na wszystkich ludzi grzech i potępie-
nie, tak też będące wyrazem miłości posłuszeństwo Chrystusa stało się przy-
czyną wielkiej miłości Boga do wszystkich ludzi bez wyjątku. Wydaje się, że 
cały sens zestawienia Adama z Chrystusem ma na celu wskazanie na ogrom-
ny, uniwersalny zasięg i skuteczność Chrystusowego odkupienia40. 

Aby tę skuteczność jeszcze bardziej uwydatnić, używa Paweł charaktery-
stycznego dla swoich Listów określenia perisseu,w, perissei,a, a nawet jeszcze 
bardziej wzmocnionego u`perperisseu,w (Rz 5, 15.17.20). Słowa te oznaczają 
pewnego rodzaju nadmiar, wielką ilość. Pawłową specyfiką jest użycie tego 
określenia w połączeniu z określeniami miłości, a więc ca,rij, gdy chodzi 
o miłość Bożą (Rz 5, 15.17.20; 2 Kor 8, 7; 9, 8) i avga,ph, gdy chodzi o miłość 
jako postawę ludzką (2 Kor 8, 7; Flp 1, 9; 1 Tes 3, 12)41. Połączenie Pawłowego 
określenia perisseu,w z ca,rij występuje najczęściej właśnie w analizowanym 
przez nas tekście Listu do Rzymian. Przy jego pomocy Paweł pragnie zwrócić 
uwagę czytelników na wielkość Bożej ca,rij. Jest ona tak wielka, że zupełnie 
przewyższa negatywne skutki grzechu, jaki zapanował w świecie począwszy 
od grzechu pierwszego człowieka. Boża miłość i życzliwość, która ujawni-
ła się w szczególny sposób w Chrystusowym dziele Odkupienia, nie tylko 
zrównoważyła złe skutki tego grzechu, lecz znacznie je przewyższyła. O tym 
ogromie Bożej życzliwości do wszystkich ludzi bez wyjątku, określonej jako 
ca,rij, pragnie Paweł przekonać czytelników Listu do Rzymian. 

Ważny dla zrozumienia sensu Pawłowego określenia ca,rij jest także 
tekst z Pierwszego Listu do Koryntian 15, 1042. Paweł mówi w nim o sobie: 

dzięki Boskiej życzliwości (ca,riti de. qeou/) jestem tym, czym jestem,
a Jego dobroć w stosunku do mnie (h` ca,rij auvtou/ h` eivj evme,) nie okazała się da-

remna. 

40)   Por. EASTMAN, s. 129. 
41)   Por. A. PAWLAK, Pojęcie perisseu,w jako wskazanie na wielkość Bożej miłości, Stad-

niki 2007 (wydruk komputerowy pracy magisterskiej). 
42)   EASTMAN, s. 209. 
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 Trudziłem się bowiem bardziej od nich wszystkich:
 nie ja wprawdzie, lecz dobroć Boga (h` ca,rij tou/ qeou/) ze mną. 

W tym krótkim stwierdzeniu Boża dobroć (h` ca,rij) została wspomniana 
aż trzykrotnie w jednym wierszu. Jest ona tutaj ukazana jako podstawowy 
motyw apostolskiego powołania Pawła. Wyraża on wdzięczność Bogu za to, 
że dzięki Jego łaskawości (ca,riti de. qeou/) został powołany do zaszczytnej 
funkcji apostoła. Sam uznaje, że jako wcześniejszy grzesznik i prześladowca 
Kościoła nie zasłużył wcale na to miano, a całe swoje powołanie i wybranie 
zawdzięcza wielkiej Bożej dobroci. 

Bożej dobroci zawdzięcza nie tylko samo powołanie apostolskie, lecz tak-
że wszystkie osiągnięcia apostolskie. Stały się one możliwe dzięki osobistemu 
wysiłkowi (evkopi,asa) współpracy z tą miłością, której wszystko zawdzięcza. 
W tym sensie może powiedzieć, że pracował nie on sam, lecz że stale wspo-
magała go Boża miłość. Taki bowiem jest sens stwierdzenia, że Boża miłość 
z nim (su.n evmoi,) jakby współpracowała. Współpracę tę należy rozumieć 
przede wszystkim jako nieustanne motywowanie Pawła do apostolskiego 
wysiłku i umacnianie go przez Bożą miłość.. 

Na koniec przyjrzyjmy się jeszcze tekstowi z Listu do Efezjan, który znaj-
duje się na początku drugiego rozdziału (2, 4–8). Nie chcemy tutaj wchodzić 
w skomplikowaną kwestię autorstwa tego Listu. Przyjmujemy fakt, że więk-
szość egzegetów traktuje go jako pismo popawłowe, które jednak wywodzi 
się ze środowiska Pawłowego i wyraża jego teologię43. Interesujący nas tekst 
mówi o bogactwie Bożego miłosierdzia, dzięki któremu dokonało się nasze 
zbawienie. Na naszą uwagę zasługują trzy różne określenia, które odnoszą się 
do Bożej dobroci i miłości44. Są to: 

• e;leoj, 
• avga,ph i avgapa,w (w. 4) i 
• ca,rij wymieniona trzykrotnie w wierszach 5 i 7 n. 

Okazuje się, że każde z tych określeń zostało przez autora Listu uwydat-
nione na różne sposoby. Najpierw rzeczownik e;leoj został określony przy-
miotnikiem plou,sioj oznaczającym bogactwo. Bóg jest więc bogaty w e;leoj. 
Taki sposób mówienia o bogactwie w sensie przenośnym jest charakterystycz-

43)   Por. P. J. KOBELSKI, „List do Rzymian”, KKB, s. 1388; S. MęDALA, „Tajemnica Bożej 
ekonomii zbawienia (List to Efezjan)”, WMWKB 9, s. 450 n. 

44)   Por. A. T. LINCOLN, Ephesians (WBC 42), Dallas 1990, komentarz do Ef 2, 4. 



161

Hẹ̄n i Hạ̄nan jako biblijne określenia miłości spontanicznej

ny dla Listów Pawłowych, a jeszcze bardziej dla Listu do Efezjan. Mówi się 
w nich o bogactwie Bożej dobroci (Rz 2, 4), bogactwie Jego chwały (Rz 9, 23; 
Kol 1, 27; Ef 1, 18; 3, 16), bogactwie Bożej mądrości (Rz 11, 33; Kol 2, 2) 
i bogactwie łaski plou/toj th/j ca,ritoj (Ef 1, 7; 2, 7). Kilkakrotnie mówi się 
też o bogactwie Boga lub Chrystusa bardziej ogólnie, choć na pewno chodzi 
o wartości religijne (2 Kor 8, 9; Flp 4, 19; Ef 3, 8). W te charakterystycz-
ne dla Listów Pawłowych określenia wpisuje się także nasze sformułowanie 
o bogactwie Bożego miłosierdzia (Ef 2, 4). Tego rodzaju określenia mają na 
celu ukazanie hojności Bożej. Nie chodzi bowiem o bogactwo, które Bóg 
zatrzymuje dla siebie, lecz którym dzieli się hojnie z ludźmi. W naszym sfor-
mułowaniu chodzi o wielkość Bożego e;leoj, którym Bóg obdarza wspania-
łomyślnie ludzi. 

Następne z kolei określenie Bożej dobroci, a mianowicie avga,ph, zostało 
wzmocnione najpierw przymiotnikiem pollh,, który wskazuje na jej wielkość 
i intensywność. Zostało także wzmocnione czasownikiem pochodzącym od 
tego określenia, a mianowicie avgapa,w. Autor Listu mówi dosłownie o wiel-
kiej miłości Bożej avga,ph, którą nas umiłował (h]n hvga,phsen h`ma/j). W literatu-
rze europejskiej taka kumulacja dwóch analogicznych, podobnie brzmiących 
określeń byłaby zwykłą tautologią, jednak w literaturze semickiej jest bardzo 
charakterystycznym elementem binarności, który uwydatnia sens powtarza-
nego określenia. 

Należy także zwrócić uwagę na płynne przejście od bogactwa e;leoj do 
miłości avga,ph. Chodzi o to, że Bóg kierując się wielkim miłosierdziem, bar-
dzo nas umiłował. Przejście to wskazuje, że obydwa określenia e;leoj i avga,ph 
określają tę samą dobroć i miłość Bożą. Są więc synonimami o różnych od-
cieniach znaczeniowych. Pierwszy sugeruje bardziej miłosierdzie w rozumie-
niu teologicznym, a więc miłości ukierunkowanej na grzeszników, o których 
mówi wiersz poprzedni 3. VAga,ph z kolei określa miłość bardziej w sensie 
życzliwości. 

Ta wielka miłość spowodowała, że Bóg obdarzył szczęśliwym życiem 
tych, którzy na skutek grzechów byli go pozbawieni. Wszystko to stało się 
oczywiście dzięki mediacji Chrystusa: sunezwopoi,hsen tw/| cristw/| (Ef 2, 5). 
W końcu autor Listu konkluduje, mówiąc o zbawieniu dokonanym dzięki 
łasce: ca,riti, evste sesw|sme,noi. Stwierdzenie to jest powtórzone jeszcze raz 
na końcu całego wywodu w w. 8. Trzecie określenie ca,rij zostało z kolei 
wzmocnione najpierw przez dwukrotne powtórzenie sformułowania: ca,riti, 
evste sesw|sme,noi oraz jeszcze jedno wzmiankowanie określenia ca,rij w wier-
szu 7. To ostatnie ca,rij w wierszu 7. wzmocniono wyrażeniem mówiącym 
o „wyjątkowym bogactwie” tej łaskawości:
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to. u`perba,llon 
 plou/toj 
 th/j ca,ritoj auvtou/. 

W tym sformułowaniu słowo ca,rij zostało scharakteryzowane dwu-
stopniowo: przez bogactwo w sensie przenośnym, które to bogactwo zosta-
ło dodatkowo opisane słowem u`perba,llon oznaczającym pewnego rodzaju 
nadmiar. Wszystkie te określenia mają na celu wskazanie na ogrom Bożej 
ca,rij, która doprowadziła wszystkich do zbawienia. 

Sformułowanie dotyczące zbawienia dokonanego dzięki łasce: ca,riti, 
evste sesw|sme,noi znajdujemy tylko w Liście do Efezjan powtórzone dwu-
krotnie w wierszach 5 i 8 rozdziału drugiego. Podobne jednak stwierdzenie, 
choć trochę inaczej sformułowane, znajdziemy także w Drugim Liście do 
Tymoteusza 1, 9. Mówi się w nim, że Bóg nas zbawił (sw,santoj h`ma/j) nie na 
podstawie naszych dokonań, lecz według łaski (kai. ca,rin), którą nas obdarzył 
przez Jezusa Chrystusa. Znacznie częstsze jest jednak typowe dla Pawłowego 
słownictwa powiązanie łaski z usprawiedliwieniem (Ga 2, 21; 5, 4; Rz 3, 24; 
5, 16 n. 21). Jego sens jest zasadniczo taki sam, choć charakterystycznym dla 
Pawła określeniem dzieła Chrystusowego jest właśnie usprawiedliwienie. 

Dlatego też w Listach i teologii Pawłowej wyraźnie widać, że to właśnie 
Boża łaskawość i życzliwość, którą on lubi określać jako ca,rij, stanowi pod-
stawowy motyw i przyczynę naszego zbawienia, czyli pojednania z Bogiem. 
Paweł pragnie przekonać swoich czytelników o krótszej drodze do Boga, ła-
twiejszym do Niego dostępie, który bazuje nie tyle na zasługujących uczyn-
kach nakazanych przez żydowskie Prawo, lecz przede wszystkim na dobroci 
i łaskawości Bożej – otwartej przez Jezusa Chrystusa dla wszystkich ludzi, 
niezależnie od tego, czy przynależą do ludu Bożego Starego Przymierza, czy 
nie. Właśnie ze względu na powszechny zakres zbawienia wysłużonego przez 
Chrystusa lepszym określeniem miłości Bożej stała się dla Pawła ca,rij jako 
odpowiednik hebrajskiego hẹ̄n, który oznaczał spontaniczną i nieograniczo-
ną zakresem Przymierza Bożą miłość. 

Jeśli jeszcze raz przyjrzymy się naszemu tekstowi z Listu do Efezjan, to 
dostrzeżemy w nim kilka bardzo znamiennych określeń dzieła zbawienia, 
takich jak dar życia (sunezwopoi,hsen), powstanie z martwych (sunh,geiren) 
i maksymalne wywyższenie w niebie (suneka,qisen evn toi/j evpourani,oij45 – 
Ef 2, 5 n.). Wszystkie trzy czasowniki rozpoczynają się od przedrostka sun-, 

45)   VEpourani,oi w tym znaczeniu jest charakterystyczne dla Listu do Efezjan, w którym 
występuje aż 5 razy (1, 3.20; 2, 6; 3, 10 i 6, 12). Oznacza on właściwie jakby najwyższe piętro 
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który wskazuje na zbawienie dokonane przez pośrednictwo Chrystusa i w 
łączności z Nim. Łatwo dostrzec, że wszystkie trzy są jakby z przodu i z tyłu 
opasane określeniami Bożej miłości. Schematycznie można to powiązanie 
ukazać w następujący sposób: 

2, 4:  plou,sioj ... evn  
  pollh.  auvtou/ h]n  h`ma/j
2, 5:  • sunezwopoi,hsen
 , 
 • sunh,geiren 
2, 6: • suneka,qisen evn toi/j evpourani,oij
2, 7:  u`perba,llon plou/toj th/j 
2, 8:   evste sesw|sme,noi

Na naszym schemacie widać, jak trzy określenia zbawienia zaznaczo-
ne kropką są z przodu i tyłu otoczone określeniami Bożej dobroci i miłości: 
e;leoj avga,ph i trzykrotnie powtórzoną ca,rij. Napisałem je wytłuszczonym 
drukiem (bold). Również i w ten sposób autor Listu podkreślił rolę miło-
siernej miłości w dziele naszego odkupienia, a także jej wielkość. Chodzi mu 
o wielkość Bożej dobroci i miłości do ludzi, a zwłaszcza adresatów Listu. 

H. Boers w swym interesującym artykule zajął się porównaniem uży-
cia przez św. Pawła dwóch terminów określających miłość i dobroć Bożą, 
a mianowicie avga,ph i ca,rij46. Słusznie zauważył, że obydwa określenia są 
bardzo ważnymi nośnikami myśli Pawłowej i obydwa są podobne znacze-
niowo. Zestawiając je ze sobą w Listach Pawłowych zauważa, że pierwszy 
z tych terminów avga,ph oznacza najczęściej miłość na poziomie ludzkim: 
37 razy wzajemną miłość chrześcijan i 18 razy uczucie Pawła w stosunku do 
swoich adresatów. Natomiast termin ca,rij jest przez niego używany w róż-
nych odcieniach znaczeniowych, lecz specyfikę Pawłową dostrzega w Listach 
do Galatów i Rzymian, gdzie oznacza przede wszystkim życzliwość Boga 

nieba, w pobliżu Boga. W ten sposób autor Listu pragnie uwydatnić wywyższenie zarówno 
Chrystusa, jak i chrześcijan. 

Może dziwić fakt, że nasz List mówi o posadzeniu chrześcijan w górnym niebie jako fak-
cie już dokonanym (suneka,qisen w aoryście). Niektórzy egzegeci nazywają to teologią wyprze-
dzającą. Chodzi jednak po prostu o retoryczny sposób wyrażenia tego, że taki tryumf w niebie 
został nam już zagwarantowany. Tak, jakbyśmy już tam się znaleźli. 

46)   „  and  in Paul’s Thought”, CBQ 59, 4 (1997), s. 693–713. 
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i Chrystusa do ludzi47. Specyfika ta na pewno odzwierciedla typowo biblijny 
sens tego określenia, jako odpowiednika hebrajskiego hẹ̄n. W Biblii hebraj-
skiej oznaczało ono spontaniczną miłość Boga do ludzi. 

Na końcu zauważmy jeszcze, że nigdzie w Nowym Testamencie nie znaj-
dziemy określenia ca,rij w liczbie mnogiej jako cari,tej. Taka forma istnieje 
tylko w niektórych księgach Starego Testamentu, zwłaszcza mądrościowych. 
Chodzi zwłaszcza o księgi Przysłów i Syracha. Słowo ca,rij wskazuje w nich 
jednak przede wszystkim urodę (Prz 1, 9; 4, 9; 5, 19; 17, 8) lub dary mate-
rialne (Syr 3, 31; 29, 15). W Nowym Testamencie ca,rij występuje zawsze 
tylko w liczbie pojedynczej. Najczęściej przybiera też sens teologiczny cha-
rakterystyczny dla Nowego Testamentu, a mianowicie oznacza miłość Bożą, 
której dostąpiliśmy w najpełniejszy sposób dzięki odkupieniu dokonanemu 
przez Jezusa Chrystusa. Taki sens widoczny jest przede wszystkim w Listach 
Pawłowych, lecz spotykamy go także i w innych pismach, np. u Łukasza 
(Łk 1, 30; 2, 40.52; Dz 13, 43; 14, 3.26; 15, 11.40), Jana (J 1, 14.16 n.), w Liście 
do Hebrajczyków (2, 9; 4, 16; 12, 28) i innych (Jk 4, 6; 1 P 1, 10; 5, 10.12; Jd 4). 
Może mieć wtedy inne odcienie znaczeniowe, lecz jego podstawowy sens jest 
taki sam. Niekiedy określenie ca,rij może także wskazywać na widzilne skut-
ki oddziaływania Bożej łaski, np. w Dz 11, 23. Spotykamy się także z bar-
dziej tradycyjnym sensem słowa ca,rij, które może oznaczać np. wdzięczność  
(ca,rin e;cein – Łk 17, 9), urok osobisty (np. Łk 4, 22; Kol 4, 6) lub nawet zwy-
kłą ludzką sympatię (Dz 2, 27; 24, 27; 25, 9). 

Występowanie terminu ca,rij zawsze w liczbie pojedynczej dodatko-
wo potwierdza jego podstawowe znaczenie jako określenia miłości Bożej. 
Rzeczywiście, trudno mówić o miłości i życzliwości w liczbie mnogiej. 
Natomiast w dzisiejszych tekstach, na przykład liturgicznych, nierzadko okre-
ślenie łaska (łac. gratia) jest użyte w liczbie mnogiej. Taką formę znajdziemy 
nawet w obecnym Mszale rzymskim, choć z drugiej strony należy przyznać, 
że należy ona do rzadkości. Dostrzeżemy ją np. w Modlitwie o pokorę we 
Mszach i modlitwach w różnych potrzebach, gdzie jest prośba, abyśmy otrzy-
mywali Boże łaski48. Również w kolekcie Mszy wotywnej o wszystkich świę-
tych mówi się, że Bóg obdarzył swoich Świętych różnymi łaskami49. Podobnie 
w modlitwie po komunii ze Mszy wotywnej o miłosierdziu Bożym znajduje 

47)   Tamże, s. 697 i 708 n. 
48)   Modlitwy tej nie ma w Mszale łacińskim, a jedynie w polskim: MR, s. 178.
49)   MR, s. 200. 



165

Hẹ̄n i Hạ̄nan jako biblijne określenia miłości spontanicznej

się prośba, abyśmy czerpali łaski ze źródeł zbawienia50. W kolekcie Mszy na 
34 tydzień zwykły prosimy, abyśmy zasłużyli na obfitsze łaski Twojej dobro-
ci51. Widzimy, że łaski są w tym sformułowaniu potraktowane jako skutki 
Bożej dobroci, a nie samo jej określenie, jak w Biblii. 

Również w naszym codziennym życiu mówimy o Bożych łaskach w licz-
bie mnogiej. Życzymy na przykład komuś wielu łask Bożych. Życzymy, aby 
Bóg obdarzył go swoimi łaskami itp. Świadczy to o tym, że łaska została w na-
szej współczesnej kulturze bardzo skonkretyzowana i potraktowana niemalże 
jak jakaś rzecz, jakiś przedmiot czy upominek, którym można kogoś obdaro-
wać. Można dać mu wiele takich łask. 

W naszych modlitwach liturgicznych znajdziemy także takie sformu-
łowania, jak np. zaczerpnąć z pełni Bożej łaski (Modlitwa po komunii we 
Mszy za świeckich52), o łasce płynącej z Eucharystii (Modlitwa po komunii 
ze Mszy po zebraniu plonów ziemi53), napełnienie łaską (Modlitwa po komu-
nii ze Mszy wotywnej o Najśw. Maryi Pannie pod wezwaniem Uzdrowienie 
Chorych54). Jest także mowa o zesłaniu łaski (Kolekta ze Mszy o jedność 
chrześcijan55), tak jakby ona była bardzo konkretnym podarunkiem, który 
można przemieszczać. Podobnych sformułowań w Biblii nie znajdziemy. 

Istnieje jedynie zwrot o dawaniu łaski (di,dwmi ca,rin). Znajdujemy go 
zwłaszcza w tekstach Nowego Testamentu, choć niekiedy występuje także i w 
Starym. Najczęściej jednak posiada tam całkiem inny sens. Zwrot Bóg dał 
łaskę komuś wobec innych ludzi oznacza, że to Bóg sprawia, iż ktoś cieszy się 
sympatią innych ludzi. Najbardziej typowym tekstem jest w tym względzie 
trzykrotnie powtórzone twierdzenie Księgi Wyjścia o tym, że Bóg zjednał 
życzliwość Egipcjan względem Izraelitów (3, 21; 11, 3 i 12, 36). Ta życzliwość 
względem ludu wybranego była określona w oryginale hebrajskim jako hẹ̄n 
hā‘ām i wskazywała nie na łaskawość Bożą, lecz innych ludzi. Podobny sens 
tego zwrotu znajdujemy także w Rdz 39, 21. Mówi się tam, że Bóg zjednał 
Józefowi życzliwość w oczach naczelnika więzienia. Po hebrajsku zostało to 
sformułowane w ten sposób, że Bóg nātan hịnnô w oczach naczelnika, przy 
czym końcówka dzierżawcza -ô odnosi się do Józefa, nie do Boga. Podobny 
sens znajdujemy także w Prz 13, 15; Dn 1, 9; Ba 2, 14 i Syr 37, 21. Niemniej 

50)   MR, s. 202. 
51)   MR, s. 274. 
52)   MR, s. 136. 
53)   MR, s. 159. 
54)   MR, s. 192. 
55)   MR, s. 137. 
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jednak trzy teksty mówią o dawaniu łaski przez Boga (Ps 83, 12; Prz 3, 34 
i Mdr 3, 14). Są to jednak teksty późne. Sens pojęcia ca,rij został w nich już 
częściowo uprzedmiotowiony, tzn. potraktowany jako dar, który Bóg daje. 
Dar ten jest w pewnym sensie analogiczny do chwały i innych darów, jak to 
widać w najbliższym kontekście Ps 83 i Prz 3, 34. 

W tekstach Nowego Testamentu znajdziemy już takich sformułowań 
znacznie więcej, zwłaszcza w Listach Pwłowych. W nich z kolei spotykamy 
charakterystyczne dla Pawła określenie łaski danej przez Boga (ca,rij h` doqei/sh)  
Pawłowi lub adresatom jego nauki, por. Rz 12, 3.6; 15, 15; 1 Kor 1, 4; 3, 10. 
Ga 2, 9, a także Ef 3, 2.7. Paweł rozumie ją także w sensie szczególnej Bożej do-
broci i życzliwości względem siebie i chrześcijan. Z tym, że życzliwość otrzy-
maną przez siebie od Boga traktuje jako swoistego rodzaju pełnomocnictwo 
do działania apostolskiego (Rz 12, 3; 15, 15; 1 Kor 3, 10; Ga 2, 9; Ef 3, 7). Być 
może właśnie dlatego Paweł zaczyna traktować łaskę jako skonkretyzowany 
Boży dar, który go upoważnia i uzdalnia do posługi. Znamienne, że pełno-
mocnictwo to nie przejawia się w jakimś rozporządzeniu Bożym, ale wynika 
po prostu z miłości Boga do Pawła określonej jako ca,rij. Powołanie do apo-
stolstwa wiąże on ściśle z otrzymaną łaskawością Bożą, por. evla,bomen ca,rin 
kai. avpostolh,n (Rz 1, 5)56. Ta Boża łaskawość znajduje także swój szczególnie 
widoczny wyraz w bardziej konkretnych darach z niej wynikających, które są 
określane jako cari,smata, por. Rz 12, 6. 

To w pewnym sensie przedmiotowe, a nawet ilościowe potraktowanie 
łaski jest bardzo charakterystyczne dla naszej kultury europejskiej, w której 
zwracamy uwagę przede wszystkim na konkretny towar i jego ilość, mniej zaś 
na subiektywne odczucie przyjaźni i życzliwości. W Biblii hebrajskiej nigdzie 
nie znajdziemy określenia hẹ̄n użytego w liczbie mnogiej57. 

Wydaje się, że systematyczna teologia łaski była i jeszcze w pewnym 
zakresie jest pod wpływem takiej tendencji. Ujmowano łaskę jako moc 
otrzymaną od Ducha do prowadzenia chrześcijańskiego życia (Orygenes, 
De principiis). Określano ją także jako zbawcze działanie Boga w historii. 

56)   Por. EASTMAN, s. 144. 
57)   Jeśli zaś chodzi o grecki odpowiednik hẹ̄n w postaci ca,rij, to występuje on w Biblii 

kilkanaście razy użyty w liczbie mnogiej, lecz posiada wtedy inne znaczenie: urody, piękna 
por. Est 5, 2; Prz 1, 9; 4, 9; 5, 19; wielkiej wdzięczności (2 Mch 3, 33), czy też doznanych do-
brodziejstw, np. Syr 3, 31. 

Jeżeli jest odpowiednikiem hebrajskiego ḥēn, wtedy hebrajski pierwowzór występuje za-
wsze w liczbie pojedynczej, np. w określeniu ste,fanoj cari,twn, gdzie posiada sens bardziej 
ogólny i występuje bez konkretyzującego rodzajnika (Prz 1, 9; 4, 9).
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Augustyn, znany teolog łaski twierdzi, że łaska jest działaniem Boga oświe-
cającym umysł i wolę człowieka do wiary i spełniania dobra. Zaś św. Tomasz 
z Akwinu, najwybitniejszy przedstawiciel teologii scholastycznej, ujmował 
łaskę w kategoriach filozofii arystotelesowskiej jako pochodzącą od Boga for-
mę materii, którą jest ludzka natura. Dokonał także drobiazgowego podziału 
różnych postaci łaski na uczynkową i habitualną, uświęcającą i uczynkową, 
uprzedzającą i następczą58. 

W następnych wiekach zajmowano się coraz bardziej problemem sku-
teczności łaski w relacji do wolnej woli człowieka (Luter, Jansen). Łaskę 
traktowano przedmiotowo i antropocentrycznie. Jeszcze do niedawna defi-
niowano łaskę jako nadprzyrodzony dar udzielany przez Bożą miłość stwo-
rzeniom rozumnym, aby mogły uczestniczyć w bytowaniu i miłości Osób 
Bożych59. W teologii prawosławnej odpowiednikiem teologii łaski jest nauka 
o „przebóstwieniu”. Polega ono na udziale człowieka w naturze Bożej, które 
prowadzi do głębokiego zjednoczenia z Bogiem60.

Dopiero w czasach współczesnych pod wpływem rozwoju nauk biblij-
nych zwrócono większą uwagę na powiązanie łaski z samym Bogiem, choć 
w dalszym ciągu unika się mówienia wprost o miłości. Często mówi się nato-
miast o łasce niestworzonej, którą jest sam Bóg udzielający się człowiekowi. 
Określa się ją jako wydarzenie relacyjne, jako spotkanie Boga z człowiekiem 
(Guardini). Coraz wyraźniej się podkreśla, że łaska nie jest czymś, jakąś rze-
czą, lecz relacją międzyosobową między Bogiem a ludźmi. Niekiedy nawet 
wprost pisze się, że łaska jest wierną „życzliwością” Boga w stosunku do lu-
dzi61. Widać więc, że odwołanie się do źródeł biblijnych, a nawet patrystycz-
nych przyniosło bardzo pozytywny skutek w powiązaniu łaski z Osobą Boga 
i Jego relacji do człowieka. 

Nasze wnioski na temat sensu samego określenia ca,rij i jego hebraj-
skiego odpowiednika hẹ̄n idą po linii takiego właśnie ujęcia teologii łaski. 
Prowadzą one do wniosku, że przynajmniej w punkcie wyjścia, a zwłaszcza 
w Listach św. Pawła, jest ona zasadniczo określeniem Bożej życzliwości i mi-
łości, która w różny sposób oddziałuje na człowieka. 

58)   Z. KIJAS, „Traktat o Duchu Świętym i łasce”, w: Dogmatyka, t. IV, Warszawa 2007, 
s. 475–490; W. WOŁYNIEC, „Łaska”, EK 11, s. 385–88. 

59)   Por. W. GRANAT, O łasce Bożej udzielanej przez Chrystusa Odkupiciela, Lublin 1959, 
s. 38. 

60)   KIJAS, s. 490 n.; WOŁYNIEC, s. 388–392. 
61)   KIJAS, s. 504 n. 
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Podsumowując nasze analizy na temat określenia ca,rij jako greckiego 
odpowiednika hebrajskiego hēn, należy stwierdzić, że jest ono nie tylko naj-
częstszym jej greckim odpowiednikiem, lecz ma także bardzo podobny sens. 
Sens ten został przejęty w pismach kanonicznych Nowego Testamentu i przy-
brał w nich typowo chrześcijański odcień znaczeniowy zbawczej życzliwości 
i miłości Bożej. Najlepiej widać go w Listach Pawłowych, ale spotykamy się 
z nim także u innych autorów Nowego Testamentu. Podstawowym znacze-
niem określenia ca,rij jest spontaniczna i nieograniczona miłość Boża do 
wszystkich ludzi, która objawiła się w zbawczym dziele Chrystusa. 

W naszej europejskiej kulturze nierzadko traktowano i nadal traktuje 
się łaskę zbyt przedmiotowo, zapominając o jej ścisłym związku z miłującym 
Bogiem. Łaska jednak jest przede wszystkim określeniem relacji Boga z ludź-
mi i polega na Jego dobroci i miłości. W tłumaczeniach tego określenia na 
język polski i inne języki współczesne należy uwzględniać fakt, że słowo łaska 
bardzo się dziś zdewaluowało. Widać to choćby w powtarzaniu takich powie-
dzeń, jak np. nie potrzebuję niczyjej łaski. Określenie łaska kojarzy się nam 
często niekorzystnie z pychą człowieka obdarzającego i upokorzenia otrzy-
mującego. Dlatego też w tłumaczeniach tego biblijnego określenia na pew-
no można próbować używać innych określeń wskazujących na Bożą dobroć, 
życzliwość i miłość, w zależności od kontekstu perykopy. 
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Rozdział IV
Rahặmîm  

jako miłość głęboko uczuciowa

Kolejnym ważnym określeniem dotyczącym miłosierdzia jest rzeczow-
nik ~ymix]r; (rahạmîm) wraz z połączonym znaczeniowo czasownikiem rihạm. 
Również i ono występuje często w Biblii hebrajskiej i jeszcze częściej niż po-
przednie odnosi się do miłosierdzia lub wskazuje uczucie podobne do niego. 
Występuje nieco rzadziej niż poprzednio omawiane terminy: w sumie nieco 
ponad 100 razy. Jako rzeczownik występuje raḥamîm 40 razy, w postaci cza-
sownikowej 47 razy i przymiotnikowej 17 razy. 

W obecnym rozdziale, podobnie zresztą jak w poprzednich, zajmiemy się 
najpierw specyfiką terminu hebrajskiego, a następnie przyjrzymy się jego grec-
kim odpowiednikom i ich zastosowaniu. Na końcu omówimy biblijną formułę 
miłosierdzia, złożoną z czterech różnych określeń (Wj 34, 6 i in.). Autorzy biblij-
ni powtarzają ją wielokrotnie zarówno w formie całkowitej, jak i częściowej. 

a) Specyfika hebrajskiego rahặmîm

Określenie ~ymix]r; (rahặmîm) oznacza uczucie miłosierdzia i głębokiej mi-
łości w powiązaniu z wnętrznościami, jako ośrodkiem jego przeżywania1. 
Słusznie wiąże się jego znaczenie z rzeczownikiem rehẹm, również dość czę-
sto spotykanym w Biblii2 i oznaczającym matczyne łono. A zatem chodzi 
miłość głęboką i wrażliwą, taką, jaka jest właściwa matce w stosunku do wła-
snego dziecka. My także mówimy o wzruszeniu jako intensywnym przeżywa-
niu uczuć. Sugerujemy w ten sposób również pewnego rodzaju poruszenie 
wnętrzności i jest to, być może, idiom o treści analogicznej do hebrajskiego 
rahặmîm. Podobnie też mówimy o głębokich uczuciach, a więc jakby przeży-
wanych głęboko we wnętrzu człowieka. 

Określenie rahặmîm jest znaczeniowo powiązane z czasownikiem rihạm 
i przymiotnikiem rahụ̂m. Określenie to występuje także w innych językach 
semickich. W języku akadyjskim mamy słowo rêmu, które także oznacza 

1)   Por. H. J. STOEBE, „~xr rḥm piel sich erbarmen“, THAT it. II, s. 762. 
2)   32 razy. 
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zarówno miłosierdzie, jak i matczyne łono. Również w języku ugaryckim 
rzeczownik i przymiotnik rhṃ posiadają znaczenie podobne jak w Biblii. 
Określenie występuje też w języku aramejskim jako rahạmîn, w tym jeden 
raz także w Biblii w Dn 2, 183. Określenia raḥămîm i rahụ̂m posiadają swoje 
odpowiedniki w arabskich określeniach rahṃān i rahị̄m. Odpowiadają one 
dokładnie określeniom hebrajskim pod względem brzmienia i posiadają bar-
dzo podobne znaczenie. Obydwa są podstawowymi określeniami Boga wy-
mienianymi na początku prawie wszystkich sur Koranu, które rozpoczynają 
się od słów: 

W imię Boga miłosiernego (rahṃān) i litościwego (rahị̄m). 

To, że brzmią one tak samo, jak określenia hebrajskie, nie dziwi, gdyż ję-
zyk arabski należy do tej samej rodziny języków semickich i dlatego posiada 
wiele dosłownych odpowiedników słownikowych i gramatycznych. Niektórzy 
twierdzą nawet, że określenia arabskie pochodzą z hebrajskiego, co jednak 
nie jest wcale pewne4. Arabskie określenie raḥmān odnoszone jest tylko do 
Boga i określa Jego relację do wszystkich stworzeń, natomiast rahị̄m może 
określać także postawę ludzi. Odniesione do Boga oznacza jego relację jedy-
nie do wyznawców Islamu. Są to więc odcienie znaczeniowe różne od hebraj-
skich, ponieważ w Biblii właśnie rahụ̂m odnosi się tylko do Boga, a rahặmîm 
może określać także postawę ludzi, choć najczęściej wskazuje na postawę 
Boga. W Rdz 43, 30 określa na przykład wzruszenie Józefa Egipskiego na 
widok najmłodszego swego brata Beniamina. Do tego dochodzą także inne 
określenia arabskie wywodzące się od rdzenia rhṃ, a mianowicie rahṃatun 
(= miłosierdzie), marḥamatun (= okazanie miłosierdzia), tarhị̄mun (= prośba 
o miłosierdzie dla kogoś), ’istirhạ̄mun (= błaganie o miłosierdzie). 

Biblijne określenie najczęściej występuje w formie czasownikowej 
rihạm: w sumie 47 razy, prawie zawsze w koniugacji piel. Trzy razy wystę-
puje w koniugacji pual, która jest stroną bierną od piel (Prz 28, 13; Oz 2, 3 
i 14, 4). Czasownik najczęściej spotykany jest u proroków (Izajasz – 12 razy, 
Jeremiasz – 9 razy, Ozeasz – 4 razy). Rzeczownik rahạmîm występuje w Biblii 
40 razy, z czego najczęściej w psalmach (11 razy), oraz w księgach powstałych 
później (Nehemiasza – 5 razy, Deutero- i Tryto-Izajasza 4 razy, w Księdze 
Daniela – 3 razy i Zachariasza – 2 razy). Z kolei przymiotnik rahụ̂m wy-

3)   T. KRONHOLM, „~xr rḥm i in.”, TWAT VII, s. 460–462.
4)   Por. G. RIZZARDI, „Il Dio misericordioso dell’Islam”, PSV 29 (1994), s. 292 n. 
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stępuje 13 razy i zazwyczaj określa Boga w tzw. formule miłosierdzia, która 
zostanie omówiona w następnym paragrafie. 

Na początku Psalmu 185 czasownik rāhạm określa miłość i wdzięczność 
względem Boga, który jest dla człowieka pewnym oparciem w zagrożeniach 
i niebezpieczeństwach. Autor deklaruje swą miłość do Boga w sformułowa-
niu ’erhạ̄mekā JHWH, które w żadnym wypadku nie może oznaczać jakiejkol-
wiek litości czy miłosierdzia okazywanego Bogu. Wprost przeciwnie, dalsze 
słowa psalmu wręcz uwydatniają Bożą moc i siłę: 

mocy moja, 
moja skało obronna 
 i twierdzo,
 mój Wybawicielu. 
Skało moja, na którą się chronię, 
moja tarczo, 
mój mocny Obrońco 
i ostojo... (Ps 18, 2 n.). 

Autor psalmu starannie dobiera różne określenia paralelne, które wska-
zują na Bożą moc i siłę. Potrafi ona przynieść ratunek nawet w największym 
zagrożeniu, a została wyrażona w dawnej terminologii wojskowej. Stąd po-
czątkowy czasownik rhṃ, użyty tutaj w koniugacji qal, na pewno nie ozna-
cza miłosierdzia, lecz właśnie intensywną miłość, która wynika ze skutecznej 
pomocy doświadczonej w potrzebie. Oznacza po prostu głęboką miłość do 
Boga za to, że okazał się Wybawcą w nieszczęściu. Przy okazji warto też za-
uważyć, że na początku podobnego w swej wymowie Psalmu 116 został użyty 
w sensie analogicznym czasownik ’āhēb: 

miłuję (’āhabtî) Pana, 
albowiem usłyszał głos mego głos mego wołania (Ps 116, 1). 

Zestawienie to umacnia nas w przekonaniu, że również czasownik rhṃ 
na początku Psalmu 18 należy rozumieć w podobnym sensie wielkiej i głębo-
kiej miłości i takie jest jego podstawowe znaczenie. 

Jak już wspomnieliśmy, rehẹm jako rzeczownik oznacza w języku hebraj-
skim łono matczyne (np. Ps 22, 11; Hi 31, 15). Znaczenie to jest dobrze udo-

5)   Inną wersję tego psalmu znajdujemy w 2 Sm 22, 2–51. Nie ma tam jednak czasownika 
rḥm, a jego logicznym odpowiednikiem jest wychwalanie Pana (hll – w. 4). 
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kumentowane przez ponad 30 tekstów Starego Testamentu. Zawsze jednak 
występuje w liczbie pojedynczej. Na przykład niepłodność jest określana po 
prostu jako zamknięcie łona (Rdz 20, 18; 1 Sm 1, 5 n.; Prz 30, 16; Jr 1, 5; 
20, 17 n.). W odwrotnym przypadku, kiedy kobieta z powrotem odzyskuje 
płodność i może począć i urodzić dziecko mówi się, że Pan otworzył jej łono 
(rehẹm). Tak Biblia mówi o Lei (Rdz 29, 31) czy też Racheli (Rdz 30, 22), które 
początkowo były niepłodne, a później doczekały się jednak podomstwa. Zaś 
pierworodne potomstwo zarówno u ludzi, jak i u zwierząt, określa Biblia jako 
otwierające łono (hebr. petẹr rehẹm – Wj 34, 19; Lb 3, 12; 18, 15; por. Lb 8, 16; 
1 Sm 1, 5 n.; Ez 20, 26). 

Znaczeniowe powiązanie między określeniem matczynego łona rehẹm 
a pojęciem miłosierdzia rhṃ widać choćby w tekście Pierwszej Księgi 
Królewskiej. W perykopie znajdującej się w trzecim rozdziale tej Księgi po-
daje się przykład godnej podziwu intuicji sądowniczej Salomona. Otóż dwie 
kobiety przyszły do króla jako najwyższego sędziego, aby rozsądził, do której 
z nich należało żywe dziecko, a której się w nocy udusiło. Obydwie bowiem 
utrzymywały, że do niej należy pozostałe przy życiu dziecko (1 Krl 3, 16–22). 
Wiadomo, że w dawnych czasach brakowało zaawansowanych technologii, 
które pozwoliłyby udowodnić, która kobieta jest prawdziwą matką żyjącego 
dziecka. ówcześni sędziowie musieli więc niejednokrotnie stosować różne 
tzw. „chwyty” psychologiczne dla znalezienia winnego. Tak bowiem należy 
zrozumieć polecenie Salomona, aby rozciąć żywe dziecko na dwie połowy 
i dać obydwom kobietom (3, 25). Wiadomo jednak, że Salomon wcale nie 
miał zamiaru zabić żywego dziecka, lecz na podstawie matczynej reakcji 
chciał się przekonać, do której kobiety faktycznie ono należy6. 

Pomysł okazał się dobry, gdyż matka żywego dziecka zareagowała w prze-
widziany sposób. Nie chciała bowiem w żadnym wypadku dopuścić do zabi-
cia własnego dziecka. Wolała raczej, by zostało oddane jej rywalce, byle tylko 
go nie zabijać. Na podstawie jej reakcji Salomon domyślił się, że to właśnie 
ona była prawdziwą matką żywego dziecka. Druga bowiem nie zaprotestowa-
ła przeciw śmierci dziecka, gdyż nie było ono jej własnym dzieckiem. Reakcja 
prawdziwej matki została uzasadniona głęboką i szczerą troską o własne 
dziecko. Została ona opisana zwrotem mówiącym dosłownie, że rozpaliły się 
jej wnętrzności (nikmerû rahặmēhā – 3, 26), rozumiane jako ośrodek głę-
bokich emocji. Moglibyśmy sens tego wyrażenia oddać polskim idiomem 
mówiącym, że doznała głębokiego wstrząsu na myśl o możliwej śmierci wła-
snego dziecka. Termin rahặmîm oznacza więc w tym tekście wnętrzności 

6)   Por. J. T. WALSH, „Pierwsza i Druga Księga Królewska”, KKB, s. 271. 
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(łono kobiety jest bowiem zawsze określane jako rehẹm w liczbie pojedyn-
czej) jako ośrodek głębokich wzruszeń, przy czym chodzi o reakcję typowo 
matczyną na możliwość śmierci własnego dziecka. Jest ona tak silna, że ko-
bieta gotowa jest raczej zrezygnować z posiadania własnego dziecka, byleby 
tylko nie wyrządzać mu krzywdy. Jakim słowem można by najtrafniej oddać 
tego rodzaju uczucie w języku polskim? Litość bowiem nie jest wcale najtraf-
niejszym określeniem matczynych uczuć do własnego dziecka. Określamy je 
dziś raczej jako miłość niż miłosierdzie. Chodzi po prostu o głęboką miłość 
matczyną do dziecka, która wywołuje u niej głęboki wstrząs na samą myśl 
o możliwości jego śmierci. 

W opisanym przykładzie widać więc znaczenie rahặmîm jako wnętrzno-
ści będących ośrodkiem głębokich uczuć miłości macierzyńskiej. Powiązanie 
z określeniem łona rehẹm istnieje nie tylko na poziomie podobieństwa słow-
nego, lecz także i znaczeniowego. Chodzi bowiem o głęboką miłość, jaka jest 
typowa dla matki. Podobne znaczenie bardzo głębokiej miłości matczynej 
znajdujemy także w porównaniu Boga do kochającej matki w drugiej części 
Księgi Izajasza 49, 15. Matczyna miłość do własnego dziecka, które jeszcze 
jest niemowlęciem, została określona czasownikiem rihạm:

Czy może niewiasta zapomnieć o swoim niemowlęciu,
Ta, która przecież gorąco kocha (mērahẹ̄m) syna urodzonego z własnego łona7!
A nawet gdyby ona zapomniała, 
Ja nie zapomnę o tobie! 

Czasownik rihạm (participium w piel) oznacza tutaj wielką matczyną 
miłość do dziecka, zwłaszcza gdy jest ono jeszcze malutkie i zupełnie bezrad-
ne. Do takiej miłości porównał Deutero-Izajasz wielką i czułą miłość Boga 
do swojego ludu, szczególnie, gdy cierpi na wygnaniu. Łatwo zrozumieć, że 
biblijny autor pragnie porównać miłość Boga do największej miłości ludzkiej 
i w ten obrazowy sposób ukazać jej wielkość. Za taką uważa właśnie miłość 
matczyną, zwłaszcza do małego dziecka, które w dodatku jest płci męskiej, 
a nie żeńskiej. Właśnie ta największa miłość w sensie intensywności i oso-
bistego zaangażowania została określona czasownikiem rihạm. Przytoczony 
przykład uczy nas, że takie jest podstawowe znaczenie słowa rhṃ, które wtór-
nie zostanie zastosowane do Boga kochającego tak bardzo, że potrafi nawet 
darować grzechy. Oznacza ono przede wszystkim głęboko przeżywane uczu-

7)   Które jednak zostało tu określone jako beṭen. 
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cie miłości podobne do miłości macierzyńskiej. Na tym polega podstawowy 
sens hebrajskiego określenia rihạm i pochodnych. 

Okazuje się, że słowo to może oznaczać nie tylko miłość matczyną, lecz 
także ojcowską. Przykłady takiego sensu znajdujemy u Ozeasza, który w mi-
strzowski sposób opisuje zarówno miłość małżeńską, jak i ojcowską jako 
obraz miłości Boga do ludzi. Nas w tej chwili interesuje właśnie miłość oj-
cowska, która została określona czasownikiem rihạm w drugim rozdziale 
jego Księgi. Córka proroka została najpierw nazwana przez ojca L’ō ruḥāmâ, 
a więc po prostu Niekochana (Oz 1, 6; 2, 25). Trudno bowiem tłumaczyć to 
określenie jako ta, która nie doznała miłosierdzia8, gdyż w ten sposób nigdy 
nie mówimy o uczuciu rodziców do własnych dzieci. Mówimy zawsze o mi-
łości rodziców do dzieci, a nie o okazywanym im miłosierdziu czy też litości. 
Rodzice tak bardzo kochają swoje dzieci, że nie potrzebują dopiero uczucia 
litości, aby im pomóc. 

Tak określone imię córki ukazuje cofnięcie miłości Bożej od ludu izra-
elskiego (l’ō ărahẹ̄m = nie okażę miłości: 1, 6; 2, 6). Jednak w ostatecznej 
perspektywie Bóg, jako kochający mąż i ojciec znowu pokocha (werihạmtî) 
niekochaną córkę (2, 25). Wtedy już nie będzie się nazywać Niekochana, lecz 
Ruhạ̄mâ, a więc lubiana (2, 3). Bóg ponownie poślubi swą małżonkę, która 
obrazuje cały naród, i dokona tego 

behẹsed 
ûberahặmîm (2, 21). 

Jaki dokładnie sens posiada ten zwrot, w którym zostały użyte w sposób 
paralelny dwa określenia miłości: hẹsed i rahặmîm? Co autor chciał przy po-
mocy takiego złożenia powiedzieć i jak scharakteryzować ponowne zawar-
cie małżeństwa z wiarołomną żoną? Interpretując je w świetle przeżywanych 
w małżeństwie uczuć, dochodzimy do wniosku, że określają one zapewne 
motyw ponownego małżeństwa jako miłość z jednej strony niezmiennie 
trwałą i wierną, z drugiej zaś strony bardzo mocno i głęboko przeżywaną. 

8)   Dlatego też większość współczesnych tłumaczeń unika tłumaczenia tego imienia, od-
dając je w transkrypcji Lo ruhama i wyjaśniając w przypisie jego znaczenie. Niektóre jednak 
podają je w tłumaczeniu jak np. Mal-Aimée (BFC z 1997 r.), Non-Aimée (TOB), Non-amata 
(Nuovissima Versione della Bibbia). Zdarzają się jednak także i współczesne tłumaczenia, któ-
re mimo wszystko tłumaczą imię niekochanej córki Ozeasza jako Nie-Doznająca Miłosierdzia 
(Biblia Paulińska) czy też niemieckie Kein Erbarmen lub Ohne Erbarmen (Einheitsüberset-
zung i tłumaczenie wydane przez Herdera). Por. też J. CHMIEL, „Un approche sémiotique de 
RHM”, ACr 16 (1984), s. 391. 
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Właśnie taka miłość do żony i do dzieci doprowadziła Męża do odnowienia 
więzów małżeńskich. 

Analogiczny tekst znajdujemy u Deutero-Izajasza, który także ukazuje 
miłość Bożą do zniewolonego ludu za pomocą obrazu odnowionej miłości 
małżeńskiej (Iz 54, 1–10). Również i w tym tekście została ona określona 
przy pomocy rhṃ: raz przy pomocy rzeczownika rahặmîm (54, 7) i dwa 
razy przy pomocy czasownika rihạm (54, 8.10). Otóż Bóg jak kochający mąż 
oświadcza: 

Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, 
lecz powodowany wielką miłością (beraḥămîm gedōlîm) cię przygarnę (w. 7). 

Nawet Biblia Tysiąclecia i Biblia Paulińska nie mogły w tym wypadku 
przetłumaczyć określenia rahặmîm jako miłosierdzie, lecz jako wielką małżeń-
ską miłość. Podobnie czynią także niektóre współczesne tłumaczenia biblij-
ne (tendresse – TOB, BFC). Jednak większość, i to współczesnych tłumaczeń, 
idzie jeszcze machinalnie za słownikiem i tłumaczy to słowo jako miłosier-
dzie czy współczucie (compassion – New Revised Standard Version, New 
American Standard Bible z 1995 r., pitié – Bible de Jérusalem; Erbarmen – 
Einheitsübersetzung i tłumaczenie Herdera z 2005 r., compassione – włoska 
Nuovissima Versione della Biblia i Nuova Riveduta). A przecież nigdy nie 
określamy miłości małżeńskiej mianem miłosierdzia, nawet w językach ob-
cych. Nawet wtedy, gdy małżonkowie potrafią się pojednać po długiej rozłące 
i odejściu, nie mówimy, że wrócili jedno do drugiego, kierując się miłosier-
dziem albo okazując sobie litość. 

Zastosowanie rdzenia rihạm / rahặmîm do określania miłości małżeń-
skiej uczy nas, że oznaczają wielką i głęboko przeżywaną miłość, a nie oka-
zywanie litości i współczucia na widok nieszczęścia. Mogą one także określać 
głębokie uczucia łączące ze sobą rodzeństwo. Przy pomocy tego właśnie 
słowa określono bowiem uczucie Józefa Egipskiego na widok najmłodsze-
go brata Beniamina, którego ujrzał po długoletniej rozłące. W opowiadaniu 
z Księgi Rodzaju użyto w tym przypadku podobnego zwrotu jak w 1 Krl 3, 26: 
nikmerû rahặmâw. Na widok najmłodszego brata głos mu się urwał, doznał 
głębokiego wzruszenia (nikmerû rahặmâw) i rozpłakał się tak, że musiał na 
chwilę wyjść, aby się uspokoić (Rdz 43, 30). Tak głęboko przeżywana mi-
łość braterska została również określona przy pomocy rzeczownika rahặmîm. 
Józef zareagował więc tak, jak na to liczył Jakub, zezwalając najmłodszemu 
synowi na wyjazd do Egiptu. Spodziewał się, że Bóg natchnie go wielką miło-
ścią braterską (raḥămîm) i zezwoli na powrót do domu. 
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Nic więc dziwnego, że określenie wyrażające tak piękne i szlachetne 
w swej wymowie uczucie zostało z upodobaniem wykorzystane do określe-
nia wielkiej miłości Boga do ludzi. Tak wielkiej, że skłania Go nawet do da-
rowania mu najcięższych grzechów. Rzeczywiście, najczęściej słowo to jest 
w Biblii odniesione właśnie do Boga i opisuje uczucie Jego głębokiej miłości 
do człowieka, i to nawet do tego, który od Niego się odwrócił. Na 90 wystą-
pień rahặmîm i rihạm w całej Biblii hebrajskiej aż 70 odnosi się do Boga, 
a tylko 20-krotnie charakteryzuje postawę i uczucie ludzi9. Tak więc w Biblii 
hebrajskiej pojęcie rhṃ charakteryzuje przede wszystkim postawę Boga, uka-
zując Go jako przepełnionego wielką i czułą miłością do człowieka. 

Gdy chodzi o określenie postawy Boga, pojęcie rhṃ oznacza przede 
wszystkim reakcję Boga na bolesne cierpienie swojego ludu, które jednak zo-
stało sprowokowane grzechem i niewiernością. Taki jest sens tego określenia 
np. w Wj 33, 19; Pwt 30, 3; w większości tekstów Księgi Izajasza, Psalmów, 
Jeremiasza, Ozeasza i Zachariasza. Przykładowym w tym względzie może być 
tekst Iz 60, 10. Bóg deklaruje w nim, że 

uderzyłem cię z powodu mego gniewu, 
lecz z powodu mojej dobroci zlitowałem się nad tobą (rihạmtîk). 

Chodzi oczywiście o gniew z powodu grzechów ludu i jego niewierno-
ści wobec Boga. Stały się one przyczyną słusznej kary, lecz na widok cier-
pień górę wzięła dobroć i wrażliwość Boga na cierpienie, jakie dotknęło lud. 
W Księdze Powtórzonego Prawa 30, 3 jest powiedziane, że okazując miło-
sierdzie (werihặmekā), zakończy Pan wygnanie swego ludu do Babilonu i z 
powrotem zgromadzi go w ziemi izraelskiej. 

W modlitwie ludu zawartej w Księdze Nehemiasza mamy do czynienia 
z rekapitulacją historii Izraela ukazanej jako kolejne kary za niewierność po-
cząwszy od czasów Sędziów, a następnie okazywane przez Boga miłosierdzie, 
gdy tylko lud się zreflektował i uznał swoją winę (Ne 9, 27–31)10. Przykłady 

 9)   Podobne wyliczenia znajdujemy w opracowaniu G. CLARKA: The Word Hesed in 
the Hebrew Bible, Sheffield 1993, s. 49 n. Do określeń rihạm i raḥămîm dołączam także i te pięć 
wystąpień, w których jest to uczucie spowodowane przez Boga. Dotyczy ono jednak uczuć 
konkretnych ludzi (Rdz 43, 14; 1 Krl 8, 50; Ne 1, 11; Ps 106, 46 i Dn 1, 9). Uwzględniam także 
te teksty, gdzie mówi się o braku miłosierdzia u pewnych ludzi, np. Am 1, 11; Jr 21, 7. 

10)   W opowiadaniach zawartych w Księdze Sędziów nie ma jeszcze pojęcia rḥm na określe-
nie zmiłowania Bożego. Mówi się tylko o tym, że na prośbę ludu Bóg wzbudził wybawiciela czy 
wybawicieli w postaci Sędziów (Sdz 2, 16; 3, 15.31). Pokazuje to, że teologia Bożego miłosierdzia 
dojrzała dopiero w czasach późniejszych i wtedy zaczęto używać właściwych jej określeń. 
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zaczerpnięte z dawnej historii stają się uzasadnieniem prośby o aktualne cof-
nięcie należnej kary i cierpienia. 

Wyraźniejsze powiązanie określenia rhṃ z darowaniem grzechów widocz-
ne jest najlepiej w późniejszych tekstach Starego Testamentu, a mianowicie 
tych, które powstały już po przeżyciu niewoli babilońskiej, zinterpretowanej 
przez deuteronomistów jako kara za niewierność Bogu (por. 2 Krl 21, 11–15). 
Widać je w wezwaniu Tryto-Izajasza: 

Niechaj bezbożny porzuci swą drogę 
 i człowiek nieprawy swoje knowania. 
Niech się nawróci do Pana, 
 a Ten się nad nim zmiłuje (werahămhû)
i do Boga naszego, 
 gdyż hojny jest w przebaczaniu ( Iz 55, 7). 

Widać je także w innych tekstach, również późniejszego pochodzenia:

Bóg miłosierny i łaskawy (...)
przebaczający niegodziwość, niewierność i grzech (Wj 34, 6 n.)11; 
Wspomnij na swe miłosierdzie (...) 
 nie wspominaj grzechów młodości (Ps 25, 6 n.); 
W ogromie swego miłosierdzia 
 wymaż moją nieprawość (Ps 51, 3 n.)! 
Pan, Bóg nasz, zaś jest miłosierny i okazuje łaskawość, 
 mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu (Dn 9, 9). 

Mamy w tych tekstach do czynienia z dojrzałą teologią miłosierdzia, jako 
darowania grzechów. Widzimy w nich już pełne teologiczne pojęcie miło-
sierdzia jako miłości pochylającej się nad grzesznikiem i gotowej do darowa-
nia mu grzechów. Do tak subtelnej idei miłosierdzia Izrael dochodził jednak 
stopniowo poprzez obraz Boga litującego się nad cierpieniem i nieszczęściem 
ludzkim, szczególnie swojego ludu wybranego. Tak więc w biblijnym poję-
ciu Bożego miłosierdzia bardzo mocno uwydatniony został element wielkiej 

11)   Sformułowanie to, czyli tzw. formuła miłosierdzia, choć umieszczone w kontekście 
deuteronomicznym, jest jednak najprawdopodobniej dopiero kapłańskie. Por. S. HAŁAS, 
„Bóg łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu i wielkiej dobroci. Charakterystyczna formuła 
Bożego miłosierdzia”, w: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także i na wieki (Hbr 13), red. 
A. Napiórkowski, Z. Kijas, Kraków 2004, s. 160. 
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miłości, wrażliwej na konkretne ludzkie problemy, a zwłaszcza na egzysten-
cjalne doświadczenie cierpienia, które nieraz tak boleśnie człowieka dotyka. 
W tym sensie cierpienie całego narodu, jakim były bolesne przeżycia wojny 
i nieuchronnej klęski, śmierć najbliższych, zburzenie stolicy i grabież mienia, 
deportacje i utrata wolności, stały się historyczną okolicznością, w której na-
stąpił rozwój tej teologicznej idei. 

Punktem wyjścia do rozwoju takiego pojęcia miłosierdzia stało się okre-
ślenie rḥm, którego podstawowy sens wskazuje na wielką i bardzo intensyw-
nie przeżywaną miłość. Właśnie ta wielka miłość Boża stała się podstawą 
do rozumienia Jego miłosierdzia jako miłości większej od ludzkiego zła 
i grzechu. Nie należy jednak zapominać, że w biblijnym pojęciu miłosier-
dzia pozostał ten fundamentalny aspekt wielkiej Bożej miłości, a nie tylko 
powierzchowna litość i chwiejne współczucie, jak często dzisiaj rozumie się 
miłosierdzie12. Do dewaluacji tego określenia we współczesnej polszczyźnie, 
jak też i innych językach współczesnych, doszło zapewne w wyniku ludzkiej 
chciwości i zadowalania się składaniem drobnych datków dla ludzi proszą-
cych o wsparcie. Tak świadczone miłosierdzie zamiast stać się faktycznym 
wsparciem, jest odczuwane przede wszystkim jako upokorzenie tych, którzy 
otrzymują skromną jałmużnę. 

Gdy zaś chodzi o tłumaczenie hebrajskiego rihạm albo rahặmîm, należy 
wziąć pod uwagę ich kontekst, gdyż nie zawsze odpowiednik miłosierdzie bę-
dzie trafny. Będzie on odpowiedni w tekstach mówiących o przebaczającym 
Bogu, a w przypadku ludzi lepszym odpowiednikiem może się okazać pojęcie 
miłości czy inne w zależności od samego kontekstu. Tak np. istnieje wątpli-
wość, czy na przykład w Pwt 13, 18 określenia rahặmîm i rihạm przetłumaczyć 
rzeczywiście jako miłosierdzie w sensie litości, czy raczej dobroci i miłości, jak 
to przetłumaczono np. we francuskiej BFC: bonté, czy też w TOB: tendresse. 
Wynikiem Bożej dobroci jest bowiem w tym wypadku liczebny wzrost naro-
du, a co za tym idzie, także i jego wszechstronny rozwój. Przyczynę takiego 
rozwoju określamy chętniej w języku polskim jako Bożą dobroć, życzliwość 
i miłość, a nie miłosierdzie. Miłosierdzie w sensie litości łączymy bowiem 

12)   Dlatego też Jan Paweł II lubi mówić o miłości miłosiernej, aby bardziej uwydatnić ten 
właśnie aspekt Bożej miłości i dobroci w pojęciu miłosierdzia, por. np. Dives in misericordia, 
3.8 n.13 n. W tejże encyklice stwierdził on, że miłosierdzie jest nieodzownym wymiarem miło-
ści, jest jakby jej drugim imieniem, zarazem właściwym sposobem jej objawiania się i realizacji 
wobec rzeczywistości zła (DM 7). Por. S. HAŁAS, „Człowiek obdarzony miłosierdziem. Biblijny 
aspekt nauczania Jana Pawła II”, PS 16 (2005), s. 168–170. 
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częściej z ratunkiem i ocaleniem, a nie z zapewnieniem rozwoju i rośnięcia 
w siłę. 

Niekiedy rzeczownik rahặmîm jest wzmocniony przymiotnikiem rab, 
który wskazuje na jego wielkość i ogrom. Przymiotnik ten jest często używa-
ny w języku hebrajskim i wyraża zawsze wielkość czy wielką ilość13. Z takim 
połączeniem mamy do czynienia w 11 tekstach Starego Testamentu, które 
zawsze mówią o miłosierdziu Bożym, nigdy o ludzkim. Ponieważ rzeczow-
nik opisujący miłosierdzie jest zawsze używany w liczbie mnogiej, dlatego 
też przymiotnik, który go określa, przybiera także formę liczby mnogiej: 
rahặmîm rabbîm. Tylko w Psalmach 51, 3 i 69, 17 wielkość miłosierdzia zosta-
ła określona w formie rzeczownikowej rob (= wielkość) jako: kerob rahặmekā, 
dosłownie: według wielkości Twego miłosierdzia. 

Przymiotnik rabbîm może być użyty jako orzecznik w sensie twierdzenia, 
że wielkie jest miłosierdzie Boga. Z taką sytuacją spotykamy się w 2 Sm 24, 14 
i odpowiadającym mu 1 Krn 21, 13. Opowiadają one, jak król Dawid zasta-
nawia się, którą z kar zaproponowanych przez Boga wybrać. Chodziło o karę 
za to, że król przeliczył wszystkich swoich poddanych14. W końcu jednak do-
chodzi do wniosku, że najlepiej zdać się na Boga, ponieważ On kieruje się 
wielkim miłosierdziem: kî rabbîm rahặmāw. Dawid dochodzi do wniosku, że 
Bóg kieruje się wobec ludzi wielką życzliwością, inaczej niż ludzie. Podobnie 
także w Psalmie 119, 156 znajdujemy stwierdzenie, że miłosierdzie Boże jest 
wielkie (rahṃēkā rabbîm – przymiotnik bez rodzajnika). Właśnie ono sta-
nowi podstawę do prośby o dar szczęśliwego życia15 pomimo, że Psalmista 
żyje w otoczeniu wielu osobistych wrogów. Także w pozostałych przypad-
kach przymiotnik rab określa miłosierdzie Boże jako wielkie, przewyższa-
jące ludzkie wyobrażenia. Przejawami tego wielkiego miłosierdzia Bożego 

13)   Z tym rdzeniem spotykamy się także w honorowym określeniu nauczających jako 
rabbi, które, nawiasem mówiąc, odpowiada pod względem znaczeniowym naszemu określe-
niu wielebny lub przewielebny.

14)   Liczenie ludności jest tu rozumiane jako grzech ze względu na to, że wyraża trakto-
wanie podwładnych jako własność, podobnie jak np. pasterz liczy swoje owce (por. Jr 33, 13). 
Prawdziwym właścicielem ludu jest jednak Bóg, a tego rodzaju postawa króla była uważana za 
zamach na Jego prawa. 

15)   Biblijne pojęcie życia należy rozumieć nie tyle w sensie biologicznym, ile przede 
wszystkim w sensie egzystencjalnym, a więc życia szczęśliwego. Taki odcień znaczeniowy tego 
pojęcia widoczny jest dobrze np. w sformułowaniu paralelnym Psalmu 34, 13, gdzie obydwa 
pojęcia sobie odpowiadają: 

Kto jest człowiekiem co miłuje życie,
pragnie długich dni, by zażywać szczęścia. 
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jest troskliwa opieka nad ludem podróżującym po niebezpiecznej pustyni 
(Ne 9, 19), posyłanie Sędziów, aby wyzwalali lud od wrogów (Ne 9, 27 n.), 
niedopuszczenie do całkowitej zagłady ludu w niewoli babilońskiej (Ne 9, 31; 
por. Iz 63, 7). Świadczą one o wielkim miłosierdziu Bożym, o Jego ogromnej 
dobroci i wyrozumiałości, która prowadziła za każdym razem do darowa-
nia grzechu i wyratowania z nieszczęścia. Na tym właśnie polega wielkość 
Bożego miłosierdzia, jego ogrom. Dlatego dla jego wyrażenia nie wystarcza 
już biblijnym autorom samo określenie rahặmîm i dodatkowo określają je 
jako bardzo wielkie. Widać, że tak mocne określenie jest charakterystycz-
ne dla późnych tekstów Starego Testamentu, a mianowicie dla Nehemiasza 
(9, 27 n. 31), Tryto-Izajasza (Iz 63, 7) i Daniela (9, 18). 

Biblijni autorzy próbują także wyrazić wielkość Bożego miłosierdzia przy 
pomocy kumulacji różnych określeń miłosierdzia. Przyjrzyjmy się, jak wy-
gląda ta sprawa w przypadku połączeń określeń rhṃ z innymi podobnymi 
określeniami. Najczęstszym z nich jest przeanalizowane już w poprzednim 
rozdziale określenie hẹsed jako miłości wiernej. Napotykamy je aż w 23 tek-
stach: 12 razy z rzeczownikiem rahặmîm, 8 razy z przymiotnikiem rahụ̂m 
i 3 razy z czasownikiem rihạm. Znajdujemy je najczęściej w tekstach później-
szych Starego Testamentu, choć połączenie hẹsed i rahặmîm pojawia się także 
we wcześniejszych tekstach, takich jak Księga Ozeasza 2, 21. 

Połączenie tych określeń jest zawsze odnoszone do Boga za wyjątkiem 
jednego tylko tekstu z Księgi Zachariasza 7, 9. W imieniu Boga zachęca on 
swych adresatów do tego, aby świadczyli sobie nawzajem hẹsed i rahặmîm. 
Najbliższy zaś kontekst polecenia mówi o wydawaniu sprawiedliwych wyro-
ków. Zachęca, aby nie krzywdzić ludzi najbiedniejszych, a więc sierót, wdów 
i cudzoziemców ani nie knuć zła przeciw innym ludziom16. Obydwa termi-
ny oznaczają więc życzliwość i dobroć wobec ludzi, zwłaszcza biedniejszych 
i słabszych. Chodzi o to, co my dziś nazwalibyśmy zwykłą ludzką wrażliwo-
ścią na biedę i cierpienie. Przejawia się ona w okazywanej dobroci i wyro-
zumiałości. Takie nastawienie nie pozwala w żadnym przypadku wyrządzać 
krzywdy, zwłaszcza ludziom biedniejszym i słabszym. 

Najogólniej mówiąc, podobieństwo dwóch pojęć polega na tym, że 
obydwa wyrażają miłość i dobroć, przede wszystkim Bożą. Obydwa siebie 
wzmacniają i jakby uzupełniają, dodając do całości obrazu kochającego Boga 
specyficzny rys. W hẹsed widać rys wierności i trwałości, zaś w określeniu 

16)   Tekst mówi dosłownie o tym, aby nie myśleć czegoś złego w sercu. Serce jest w Biblii 
symbolem skrytych planów i myśli człowieka – por. osobny paragraf na temat biblijnej symbo-
liki serca w ostatnim rozdziale tego opracowania. 
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rhṃ – rys osobistego zaangażowania i wrażliwości. Obydwa te aspekty znaj-
dują swoje odbicie w zawartości treściowej przy różnym rozłożeniu akcentów 
w zależności od tekstu i autora. 

Na przykład w Psalmie 25 znajdujemy skierowaną do Boga prośbę o opie-
kę w obliczu zagrożenia. W wierszu 6 odwołuje się autor do Bożej dobroci 
i miłości, prosząc, aby pamiętał o swym miłosierdziu (rahặmēkā) i wielkiej 
wiernej miłości (hặsādēkā w liczbie mnogiej). Otóż zarówno prośba o pa-
mięć (zekōr), jak i stwierdzenie, że trwają one od wieków (mē‘ôlām) odnosi 
się przede wszystkim do drugiego określenia, a mianowicie hẹsed, jak to już 
wcześniej zaobserwowaliśmy w drugim rozdziale obecnej pracy. Ono także 
zostało umieszczone na drugiej pozycji jako ważniejsze w całym sformuło-
waniu. Niemniej jednak, ponieważ obydwa określenia zostały potraktowane 
przez autora psalmu łącznie jako określenia tej samej Bożej miłości, dlate-
go odnoszą się pośrednio także i do pierwszego określenia, a mianowicie 
rahặmîm. Ono zaś wzmacnia sens podstawowego określenia hặsādîm w sen-
sie wielkości Bożej dobroci i miłości. 

W następnym wierszu autor prosi Boga, aby nie pamiętał o grzechach 
popełnionych zwłaszcza w młodości. Treść ta z kolei bardziej logicznie łą-
czy się z terminem rahặmîm, które wskazuje tutaj na miłosierdzie rozumia-
ne jako płynące z wielkiej dobroci darowanie grzechów. Określenie ’al tizkōr  
(= nie pamiętaj grzechów, w. 7) nawiązuje pojęciowo do zekōr z poprzednie-
go wiersza. Autor prosi więc Boga, aby nie pamiętał o grzechach, ale przede 
wszystkim o dobroci i życzliwości względem swojego ludu. 

Z podobną sytuacją spotykamy się także w Psalmie 40, 12. Autor bła-
ga Boga, aby nie hamował swego uczucia miłości wobec niego. Natomiast 
w następnej strofie prosi o to, aby Jego dobroć i wierność stale go strzegły. 
Określenia te są w stosunku do siebie paralelne: 

Nie zamykaj przede mną Twego miłosierdzia (rahămēkā), 
niech Twoja trwała miłość (hạsdekā wa’ămitekā) nieustannie mnie strzeże. 

Sformułowanie o zamykaniu miłosierdzia przypomina podobne wyraże-
nie z Iz 63, 15, gdzie został jednak użyty inny czasownik, choć o podobnym 
znaczeniu. Wyrażenie to jest właściwe, ponieważ rahặmîm oznacza głęboką 
i intensywną miłość, którą odczuwa się sporadycznie, przy szczególnie wzru-
szających wydarzeniach, a nie w sposób trwały. Tego rodzaju określeń za-
przestania nie używa się zaś z określeniem hẹsed. Natomiast określenie hẹsed 
zostało w tekście Tryto-Izajasza bardzo ściśle połączone z określeniem ’ĕmet  
(= wierność), podobnie jak w wielu innych tekstach biblijnych. Z obydwo-
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ma tymi terminami związane jest logicznie określenie tāmîd, które oznacza 
zawsze, stale, w sposób ciągły. To właśnie hẹsed i ’ĕmet opisują trwałą i wier-
ną miłość Boga. Autor prosi Boga, aby ta trwała i wierna miłość strzegła go 
przed zagrożeniami wynikającymi z niegodziwości i przewrotności ludzkiej. 

We wspomnianym już tekście z 54 rozdziału Deutero-Izajasza o po-
wtórnych zaślubinach Jahwe z Izraelem znajdujemy połączenie pojęcia hẹsed 
z czasownikiem rihạm w wierszach 8 i 10. W wierszu 8. mówi się o ponow-
nym okazaniu ludowi ogromnej miłości określonej czasownikiem rihạm, 
która z kolei wynika z wiernej i trwałej życzliwości Bożej hẹsed. Ta hẹsed zo-
stała dodatkowo określona jako trwająca na zawsze (‘ôlām). Wieczne trwanie 
miłości jest zaś przeciwieństwem gniewu, który był jedynie krótkotrwały17. 
Wierna i trwała miłość stanowi podstawę do okazania przez Boga wielkiej 
wyrozumiałości (rihạm) w konkretnej sytuacji historycznej, jaką jest powrót 
z niewoli babilońskiej. To ostatnie określenie zawiera w sobie także odcień 
zmiłowania nad cierpiącym narodem, któremu Bóg okazuje miłość tak wiel-
ką, jak mąż powracającej żonie. 

Wiersz 10. tego samego rozdziału podkreśla, że Boża hẹsed jest trwalsza 
od gór i pagórków, a więc najtrwalszych elementów krajobrazu, które, pomi-
mo zmieniających się ludzi i ich otoczenia, pozostają zawsze takie same. Do 
tych najtrwalszych dla starożytnego człowieka elementów otoczenia porów-
nuje autor Bożą hẹsed, aby ukazać, że jest ona jeszcze trwalsza, czyli w ogóle 
najtrwalsza. Natomiast sens czasownika rihạm znajduje swoje rozwinięcie 
w następnym wierszu, który porównuje cierpiący lud do nieszczęśliwej i po-
rzuconej kobiety. Miłość Boża do swego ludu jest więc podobna do miłości 
męża, który powodowany wielką miłością nie może patrzeć na jej cierpienie, 
ratuje ją i przygarnia do siebie. 

Z kolei w początkowym wierszu Psalmu 51, o którym już wcześniej wspo-
minaliśmy, znajdujemy połączenie wszystkich trzech określeń miłosierdzia. 
Autor prosi Boga o okazanie zmiłowania i dobroci (hebr. hạ̄nan), odwołując 
się zarówno do Jego wiernej miłości (hẹsed), jak i do wielkiego Jego miłosier-
dzia. Najbardziej zostało uwydatnione właśnie to ostatnie określenie rahặmîm 
jako najmocniejsze w swej wymowie. Zostało ono dodatkowo wzmocnione 
przez autora terminem rōb = wielkość. Właśnie miłosierdzie prowadzi do 
całkowitego darowania grzechów i oczyszczenia człowieka, o czym mówi się 
w sposób obrazowy w następnych wierszach. Dlatego też określenie rahặmîm 

17)   Por. C. STUHLMUELLER, „Deutero-Izajasz (Iz 40 – 55) i Tryto-Izajasz (Iz 56 – 66)”, 
KKB, s. 666. 
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zostało umieszczone najbliżej tego rozwinięcia jako najbardziej odpowiada-
jące jego zawartości. 

Psalm 102, 14 zawiera prośbę o to, aby Bóg okazał swą miłość i zlitował 
się (terahẹ̄m) nad zniszczoną świątynią na Syjonie. Następny bowiem wiersz 
wyraźnie mówi o jej gruzach, co świadczy o tym, że psalm powstał po zbu-
rzeniu Jerozolimy (587 przed Chr.) lub nieco później18. Zaś swoją prośbę 
podbudowuje stwierdzeniem, że już najwyższy czas, aby Bóg okazał jej swą 
życzliwość (hạ̄nan). Najważniejszym określeniem jest w tym zwrocie także 
czasownik rihạm, który został użyty w czasie przyszłym w znaczeniu prośby 
oraz dodatkowo wzmocniony wezwaniem tākûm. Dosłownie oznacza ono 
powstanie, pełni jednak funkcję zachęty do zdecydowanej reakcji19. W ten 
sposób modlący jakby za wszelką cenę chciał wezwać Boga do reakcji na 
krzywdę, jaka się dzieje Jego sługom na gruzach zburzonej stolicy. Gruzy 
domu Bożego stanowią zaś widoczny znak tej krzywdy. Dlatego orant od-
wołuje się do nich, aby dodatkowo wpłynąć na decyzję Boga i skutecznie 
zachęcić do interwencji w obronie ludu. Dodatkowo uzasadnia swą prośbę 
stwierdzeniem, że już (najwyższy) czas, aby okazać tę życzliwość (lehẹnnāh). 
W następnym wierszu kieruje jakby wzrok Boży na ludzi, którzy są mu wier-
ni. Hạ̄nan oznacza bowiem życzliwość okazywaną na widok konkretnego 
człowieka, co wyraża charakterystyczny zwrot mācā’ hẹ̄n be ’ênê. Czasownik 
ten stanowi tutaj dodatkowe wzmocnienie podstawowej prośby o okazanie 
przez Boga czułej dobroci dla zniszczonej Jerozolimy i jej pognębionych 
mieszkańców. 

Ogólnie możemy powiedzieć, że łączenie pojęcia rhṃ z innymi określe-
niami miłosierdzia, zwłaszcza zaś hẹsed, ma na celu podkreślić wielkość Bożej 
dobroci i miłości. Samo natomiast rhṃ, mocne w swej wymowie, stanowi 
często najważniejszy element całego połączenia. Wzmocnienie idei zawartej 
w rḥm dokonuje się także przez dodatnie określenia wielkości: rab lub rōb. 
Wzmocnienia tego rodzaju odnoszą się z reguły do Boga i określają wielkość 
Jego dobroci, nie zaś dobroci ludzkiej. 

Określenia rahặmîm i rihạm znadujemy również w literaturze qum-
rańskiej. Określają tam, podobnie jak w Biblii, przede wszystkim postawę 
Boga w stosunku do swego ludu. Najczęściej oznaczają miłosierdzie w teo-
logicznym sensie jako motywację Bożego przebaczenia i darowania win, np. 

18)   Por. J. S. KSELMANN, M. L. BARRé, „Księga Psalmów”, KKB, s. 511. 
19)   Taki sens połączenia qûm z czasownikiem oznaczającym konkretną czynność widzi-

my np. w Rdz 13, 17; 19, 14 itd. 
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w 1 QH 5, 2320; 12, 37; 13, 2; 14, 9; 15, 27.30.35; 17, 34 itd. Często także opisują 
miłosierdzie, które skłania Boga do ratowania człowieka z nieszczęścia, np. 
w 1 QM 11, 4; 1 QH 12, 36; 17, 8; 19, 32. Określenie rahặmîm jest bardzo czę-
sto łączone z hẹsed (1 QS 1, 22; 2, 1; 11, 13; 1 QH 8, 18 itd.), znacznie częściej 
niż w Biblii. Może to wynikać z zawężenia kręgu jego adresatów wyłącznie do 
Izraelitów wiernych Bogu. 

Po przeanalizowaniu hebrajskiego określenia rahặmîm i pochodnych 
dochodzimy do wniosku, że właśnie ono jest najbardziej właściwym okre-
śleniem miłosierdzia, przy czym chodzi przede wszystkim o postawę Boga 
względem ludzi. Jednak początkowe znaczenie również i w tym przypad-
ku jest inne. Chodzi mianowicie o głęboko przeżywane uczucie, które wią-
zane jest z jakby z poruszeniem całego wnętrza człowieka, w podobnym 
sensie, jak my mówimy o głębokim wzruszeniu, a więc poruszeniu wnętrza 
człowieka. 

W taki sposób wyobrażano sobie wrażliwość Boga zwłaszcza na naro-
dowe nieszczęście, jakim była niewola babilońska. Wiadomo zaś, że była ona 
Bożą karą za grzech niewierności. Stąd okazywana przez Boga wyrozumia-
łość i czuła miłość implikowała darowanie grzechu jako przyczyny tejże kary. 
Z tego wywnioskowano, że Boża miłość i dobroć jest aż tak wielka, że potrafi 
zdobyć się nawet na darowanie największego grzechu. 

b) Greckie odpowiedniki rahặmîm

W tłumaczeniu pojęcia rhṃ / rahặmîm w Septuagincie spotykamy się 
z największymi rozbieżnościami. Najczęstszym odpowiednikiem są w tym 
przypadku oivktirmoi, i pochodne. Przymiotnik rahụ̂m jest zwykle przekła-
dany przy pomocy oivkti,rmwn (12 razy na 17), rzeczownik rahặmîm przez 
oivktirmoi, (25 razy na 40) i czasownik rihạm przy pomocy oivti,rw (12 razy 
na 47 wystąpień tego czasownika w całej Biblii). Ważnym odpowiednikiem 
rḥm jest także e;leoj i jego pochodne. Czasownik rihạm jest 25 razy tłuma-
czony przez evlee,w i jeden raz e;lea,w, rzeczownik rahặmîm jest 6 razy przetłu-
maczony jako e;leoj, a przymiotnik rahụ̂m raz jeden został przełożony jako 
e;lee,mwn. Sporadycznie w tłumaczeniu pojęcia rahặmîm używane są także inne 

20)   Tekst ten jest ciekawy z tego względu, że mówi o usprawiedliwieniu człowieka, ja-
kiego dokonuje Bóg powodowany swoim wielkim miłosierdziem. Termin usprawiedliwienia 
przypomina nauczanie Pawłowe, a na określenie usprawiedliwienia używa czasownika cādaq 
w qal. Tekst ten może być pomocny w lepszym rozumieniu nauczania św. Pawła. 
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odpowiedniki, jak spla,gcna (dosłownie: wnętrzności jako ośrodek wzruszeń 
– 1 raz), ca,rij (2 razy), a nawet e;rwj, który jeden raz tłumaczy czasownik 
rihạm. Wybór greckich odpowiedników zestawia poniższa tabela: 

oivkti,rmwn l

oivktirmoi, l

oivkti,rw

raḥûm

raḥămîm

rihạm

12 razy na 17 

25 razy na 40

12 razy na 47

evlee,w l

evleo,j

evleh,mwn

rihạm

rihạm

raḥûm

25 razy na 47

6 razy na 47

1 raz na 17

avgapa,w rihạm 4 razy na 47

ca,rij raḥămîm 2 razy na 40

spla,gcna raḥămîm 1 raz na 40

e;roj rihạm 1 raz na 47

Dla ułatwienia orientacji oznaczyłem przy pomocy punktu l te odpo-
wiedniki, które są najczęstsze dla danego określenia hebrajskiego. Zaznaczenie 
pokazuje, że podstawowym greckim odpowiednikiem pojęcia rhṃ jest rze-
czownik oivktirmoi,. Jest on najczęstszym greckim odpowiednikiem rzeczow-
nika rahặmîm i używany jest prawie zawsze w liczbie mnogiej21. W ten spo-
sób odzwierciedla liczbę mnogą hebrajskiego pojęcia. 

Niemniej jednak rzeczownik oivktirmoi, wcale nie jest idealnym odpo-
wiednikiem hebrajskiego rahặmîm, jak o tym świadczy w wielu przypadkach 
dobór zupełnie innych odpowiedników. Otóż w języku greckim pozabi-
blijnym określenie to kojarzy się z płaczem i głośnym lamentem. Taki sens 
widoczny jest w takich greckich określeniach, jak zwłaszcza oi-ktoj, któ-
ry oznacza lament, płacz, zawodzenie z powodu nieszczęścia lub śmierci. 
Występuje u Jr 9, 18 n., w 3 Mch 1, 4; 6, 22 oraz u Ajschylosa, Sofoklesa, 

21)   Oivktirmo,j jako odpowiednik hebrajskiego raḥămîm występuje w liczbie pojedynczej 
tylko w Za 1, 16 oraz w 7, 6, gdzie odnosi się do postawy ludzkiej. 
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Herodota i Platona22. Znajdujemy je wielokrotnie u Józefa Flawiusza, np. 
w Dawnych dziejach Izraela oraz w dziele O wojnie żydowskiej 7, 338. Widać 
je także w przymiotniku oivktro,j, który oznacza kogoś godnego litości lub 
opłakiwanego23. Występuje on w Jr 6, 26 i Mdr 18, 10, a także u Sofoklesa 
i Herodota24. Sens ten widoczny jest również w przymiotniku oi;ktistoj ozna-
czającym: nędzny, opłakany, a który występuje w 2 Mch 9, 28 i u Homera 
w Odysei. Zawierają go także takie określenia pochodne, jak oi;ktisma i oivkti-
smo,j (= głośny lament, u Eurypidesa, Ajschylosa i Ksenofonta), oivktro,gooj 
(= ten, kto jęczy i zawodzi w bólu – u Platona), oivktrocoe,w (= płaczliwie 
narzekać – u Arystofanesa)25. 

W znanym nam już tekście Deutero-Izajasza (54, 7 n.) znajdujemy cieka-
wy przykład tłumaczenia za pomocą pojęcia e;leoj – evlee,w dwóch hebrajskich 
określeń miłosierdzia, zarówno rahặmîm – rihạm, jak też i hẹsed26. Tekst ten 
ukazuje w pięknej konstrukcji paralelnej wielką dobroć i miłość Bożą, okaza-
ną ludowi umęczonemu niewolą babilońską. Porównuje on okres niewoli do 
krótkotrwałego porzucenia żony. To krótkie odrzucenie zostanie zrekompen-
sowane wielką miłością do niej, miłością, która nigdy się nie skończy: 

Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, 
 ale z ogromną miłością (rahặmîm → e;leoj) cię przygarnę. 
W przystępie gniewu ukryłem przed tobą na krótko swe oblicze, 

 ale w miłości (hẹsed → e;leoj) wieczystej nad tobą się ulitowałem (rihạm 
→ evlee,w). 

Boża dobroć i miłość zostały porównane do miłości małżeńskiej, która, 
pomimo że para przeżywa trudne chwile rozstania, cechuje się jednak wiel-
kim uczuciem, zdolnym pokonać wszelkie przeszkody. Jednak miłość ta nie 
została określona słowem ’ḥb, lecz przede wszystkim riḥam i raḥămîm, które 
podkreślają głębię uczucia. Jeden raz została też opisana jako ḥesed, które uwy-
datnia jej trwałość i wierność (charakterystyczne połączenie ḥesed ‘ōlām). 

22)   Por. H. G. LIDDELL, R. A. SCOTT, Dizionario illustrato Greco-italiano. Edizione 
adattata e aggiornata a cura di Q. Cataudella, M. Manfredi, F. Di Benedetto, Firenze 1975, pod 
hasłem; H. H. ESSER, „Misericordia”, TBNT it., s. 1018. 

23)   Por. J. CZERSKI, „Nowotestamentalna terminologia miłosierdzia”, RBL 40 (1987), 
s. 23. 

24)   Tamże. 
25)   Na podstawie LIDDELL, SCOTT, Dizionario. 
26)   Na ten tekst zwrócił uwagę H. SPICKERMANN w swojej książce Gottes Liebe zu 

Izrael. Studien zur Theologie des Alten Testaments, Tübingen 2001, s. 218. 
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Zauważamy, że obydwa hebrajskie określenia zostały przetłumaczone 
jako e;leoj. Tłumacz Septuaginty widocznie uznał go za najlepszy odpowied-
nik grecki zarówno pojęcia, jak i hẹsed. Dostrzegł, że oddaje on najlepiej Bożą 
dobroć i miłość, uwydatniając Jego transcendencję i moc. Taki obraz Boga 
dobrego, wrażliwego, a równocześnie przekraczającego wszelkie ludzkie 
ograniczenia, bardzo odpowiadał sytuacji ludu Bożego w epoce hellenistycz-
nej, kiedy nie mógł on nawet się mierzyć z potężną i bezwzględną władzą 
diadochów i ich następców. 

Jeden raz odpowiednikiem rahặmîm jest rzeczownik spla,gcna, używany 
także w liczbie mnogiej (Prz 12, 10). Dosłownie znaczy on tyle co wnętrz-
ności, w sensie narządu, w którym odczuwamy głębokie emocje. W litera-
turze greckiej odnosił się wnętrzności zwierząt, które spożywano podczas 
posiłku ofiarnego. Stąd określenie to zaczęło później oznaczać nawet ucztę 
ofiarną. Używany był też na oznaczenie wnętrzności, z których wróżono, zaś 
czasownik splagcni,zomai oznaczał samą czynność wróżenia27. U różnych 
autorów spla,gcna rozumiane są jako wnętrzności, ale w sensie narządu- 
-siedliska mocnych, impulsywnych emocji, gwałtownego gniewu czy też 
pożądania, np. u Arystofanesa (Ranae, 844), Eurypidesa (Alcestis, 1009), 
Ajschylosa (Choephori, 413) czy Teokryta (Idyllia, 7, 99)28.

W Biblii słowo to ma prawie zawsze znaczenie przenośne i oznacza także 
głębokie uczucie, lecz o charakterze pozytywnym. Jest więc odpowiednikiem 
hebrajskiego rahặmîm czy rihạm. Chodzi o Księgę Przysłów 12, 10, gdzie 
spla,gcna są odpowiednikiem hebrajskiego raḥămîm w takim właśnie zna-
czeniu wrażliwości i współczucia. Przysłowie to mówi jednak o braku ludz-
kiej wrażliwości u ludzi nieprawych. 

W Biblii występuje też rzeczownik spla,gcna w znaczeniu dosłownym 
na określenie ludzkich wnętrzności. Z takim jego sensem spotykamy się 
w dwóch tekstach ksiąg deuterokanonicznych, a więc napisanych od począt-
ku po grecku: w 2 Mch 9, 5 i Ba 2, 17. Także w Dziejach Apostolskich jeden 
raz odnosi się do wnętrzności ludzkich w sensie dosłownym. Rzeczownik 
spla,gcna oznacza tam wnętrzności, które wypłynęły z ciała Judasza po jego 
tragicznej śmierci. 

W innych natomiast tekstach zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu 
określenie to jest zawsze odpowiednikiem hebrajskiego rahặmîm w sensie 
narządu-siedliska głębokich wzruszeń lub jako określenie tych wzruszeń. 

27)   Por. LIDDELL, SCOTT, Dizionario, pod hasłem; J. CZERSKI, „Miłosierdzie w Li-
stach św. Pawła”, STHO 13 (1992), s. 16. 

28)   Na podstawie: H. KöSTER, „spla,gcnon i in.”, TWNT VII, s. 548. 
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Chodzi o takie teksty, jak 2 Mch 9, 6; Prz 26, 22; Mdr 10, 5; Syr 30, 7 i 33, 5. 
W Księdze Mądrości 10, 5 mówi się np. o Abrahamie, który okazał całkowi-
te zawierzenie Bogu, pomimo czułej miłości (spla,gcna) do swego jedynego 
dziecka. 

W Nowym Testamencie określenie spla,gcna występuje jedenaście razy, 
głównie u Łukasza i Pawła. W Listach Pawłowych oznacza przede wszyst-
kim symbol głębokiej i szczerej miłości pasterskiej Apostoła do swoich pod-
opiecznych. Taki sens widzimy np. w Liście do Filemona, w którym określa 
tak umiłowanego Onezyma, nazywając go ta. evma. spla,gcna (w. 12). Zaś 
w wierszu 20. prosi adresata o to, aby przyniósł wytchnienie jego wnętrz-
nościom (mou ta. spla,gcna). My powiedzielibyśmy raczej o uldze dla ser-
ca. W Drugim Liście do Koryntian skarży się natomiast na adresatów, że 
ich wnętrzności (evn toi/j spla,gcnoij u`mw/n) nie wykazują wystarczającej 
wrażliwości na jego problemy i zmartwienia (6, 12). Typowy przykład ta-
kiego użycia rzeczownika spla,gcna znajdujemy także w Pierwszym Liście 
św. Jana 3, 17. Autor przestrzega w nim swoich adresatów przed brakiem 
wrażliwości na ludzką biedę, określając ją jako zamknięcie swych wnętrz-
ności. My powiedzielibyśmy raczej o zamknięciu serca na ich potrzeby i tak 
też ten zwrot został przetłumaczony w Biblii Tysiąclecia, Biblii Paulińskiej, 
a także w większości tłumaczeń współczesnych (Einheitsübersetzung, 
English Standard Version z 2001 r., New American Standard Bible, włoska 
Nuovissima Versione della Bibbia i BFC. Również francuska TOB bez wąt-
pienia słusznie zinterpretowała ten idiom jako compassion, natomiast Bible 
de Jérusalem z 1973 r. przetłumaczyła to wyrażenie werbalnie jako entrail-
les, nie dbając o uchwycenie jego rzeczywistego sensu). 

W tym znaczeniu biblijny rzeczownik spla,gcna jest dobrym odpo-
wiednikiem naszego europejskiego określenia serce w sensie przenośnym29. 
W naszej kulturze serce jest bowiem powszechnie przyjętym i zrozumiałym 
symbolem głębokiej miłości. Jest używany zarówno na określenie miłości 
ludzkiej np. małżeńskiej, rodzicielskiej, dzieci do rodziców, jak i szczegól-
nej miłości przyjacielskiej. Od kilku wieków jest także symbolem miłości 
Chrystusa do ludzi30. 

W Łk 1, 78 mamy do czynienia z bardzo ciekawym podwójnym okre-
śleniem miłosierdzia w postaci spla,gcna evle,ouj. Zostały w nim połączone 
ze sobą dwa określenia miłosierdzia, a mianowicie spla,gcna, jako symbol 

29)   Por. CZERSKI, „Nowotestamentalna terminologia”, s. 25. 
30)   Symbolika ta przyjęła się w katolicyzmie począwszy od XVII w., a więc od objawień 

św. Małgorzaty Marii Alacoque (1647–1690). 
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miłości bardzo głębokiej i czułej, oraz e;leoj, jako typowe greckie określenie 
miłosierdzia. Wydaje się, że celem tego połączenia dwóch pojęć dotyczących 
tej samej rzeczywistości miłości i miłosierdzia jest wzmocnienie wymowy 
samego określenia. Łukaszowi chodzi najprawdopodobniej o podkreślenie 
faktu, że całe dzieło zbawienia wysłużonego przez Chrystusa zawdzięczamy 
ogromnej dobroci i miłości Bożej, która przejawia się właśnie w odpuszcze-
niu grzechów31.

Z dwoma innymi dubletami określeń dotyczących miłosierdzia, a za-
wierających określenie spla,gcna, mamy do czynienia w dwóch Listach 
Pawłowych, a mianowicie w Liście do Filipian 2, 1 i do Kolosan 3, 12. Ich 
sens jest podobny, a zostanie dokładniej rozwinięty w ostatnim rozdziale 
przy okazji omawiania Pawłowych katalogów cnót chrześcijańskich.

Z kolei czasownik splagcni,zomai występuje tylko jeden raz w 2 Mch 6, 8, 
gdzie oznacza jeszcze obrzędowe uczty pogańskie. Natomiast w Nowym 
Testamencie występuje 12 razy wyłącznie w Ewangeliach Synoptycznych. 
Ciekawe, że czasownika tego nie znajdziemy w żadnej z innych ksiąg 
Nowego Testamentu, ani np. w żadnym z dzieł Józefa Flawiusza czy Filona 
z Aleksandrii. W Ewangeliach z kolei określa przede wszystkim postawę 
Jezusa w stosunku do ludzi słuchających Jego nauki, a zwłaszcza chorych 
i cierpiących (Mt 9, 36 // Mk 6, 34; 14, 14), głodnych (Mt 15, 32 // Mk 8, 2), 
niewidomych (Mt 20, 34), człowieka trędowatego (Mk 1, 41) i wdowy, która 
utraciła jedynego syna (Łk 7, 13). Ukazuje wielką dobroć Jezusa i Jego wraż-
liwość na ludzki ból i cierpienia. Jezus nie ma w sobie nic z wyrachowanego 
i zimnego ideologa, który traktuje człowieka jako narzędzie do osiągnięcia 
własnych planów32. Tak określona postawa Jezusa prowadzi zazwyczaj do 
uzdrowienia, a nawet wskrzeszenia zmarłego. Jest to więc głębokie współ-
czucie i wielka wyrozumiałość dla innych, która w żadnym wypadku nie 
ogranicza się do płytkiego uczucia litości33. W Mk 9, 22 przy pomocy imie-
słowu splagcnisqei,j wyrażona jest usilna prośba skierowana do Jezusa, aby 
uwolnił dziecko od opętania. 

W trzech Jezusowych przypowieściach splagcni,zomai określa także  
postawę ludzi, przy czym dwa razy chodzi o zobrazowanie miłosierdzia 

31)   Por. A. CIBOROWSKA, Teologia miłosierdzia w Ewangelii Łukaszowej, Kraków 2009, 
s. 32 n. 

32)   Por. J. KUDASIEWICZ, „Kontemplacja miłosiernego oblicza Jezusa Chrystusa”, 
w: Kontemplacja oblicza Chrystusa i ewangelizacja. Materiały sympozjów katechetycznych 
Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie (lata 2002 i 2003), red. 
A. E. Klich, Kraków 2003, s. 154. 

33)   Por. CZERSKI, „Nowotestamentalna terminologia”, s. 25.



190

Biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur…

Bożego34. W Łukaszowej przypowieści o synu marnotrawnym, a właściwie 
o miłosiernym ojcu35 czasownik splagcni,zomai oznacza przede wszystkim 
wielkie ojcowskie wzruszenie na widok powracającego syna. Prowadzi ono 
do darowania mu całej winy i zła, które wyrządził ojcu. Polega na przywróce-
niu pełnych przywilejów syna. Mamy więc do czynienia w naszej przypowie-
ści z typowo biblijnym znaczeniem tego określenia, które wskazuje na bardzo 
głęboko przeżyte wzruszenie i dobrze odzwierciedla znaczenie hebrajskiego 
rahặmîm36. Podobną wrażliwość na nieszczęście drugiego człowieka widać 
w użyciu tego czasownika w także Łukaszowej przypowieści o miłosiernym 
Samarytaninie (Łk 10, 33). O ile przechodzący obok ciężko pobitego czło-
wieka kapłan i lewita okazują całkowitą obojętność, o tyle Samarytanin na 
jego widok doznaje także głębokiego i szczerego wzruszenia (evsplagcni,sqh).  
Posługując się określeniem Jana Pawła II, powiedzielibyśmy, że wykazał 
się wielką wyobraźnią miłosierdzia. Polegała ona na głębokim przeżyciu 
nieszczęścia drugiego człowieka, które przejawiło się w bardzo konkretnej 
pomocy i opiece nad ciężko rannym. I to pomimo tego, że z politycznego 
i religijnego punktu widzenia był on wrogiem. 

Z kolei w Mateuszowej przypowieści o nielitościwym dłużniku (18, 23– 
–34) znajdujemy czasownik splagcni,zomai na określenie postawy wyro-
zumiałego króla, który darował swemu słudze ogromny dług w postaci 10 
tysięcy talentów37. Kiedy ten jednak nie zdobył się na darowanie nawet ma-

34)   Por. ESSER, s. 1020. 
35)   Por. CIBOROWSKA, s. 132 n. Prawdziwym bohaterem tej przypowieści jest dobry 

ojciec, a nie marnotrawny syn, który właściwie niczym nie imponuje czytelnikowi. Przypo-
wieść natomiast bardzo umiejętnie i przekonująco ukazuje dobroć ojca. Jest ona obrazem Bożej 
dobroci dla grzeszników, o czym mówią także dwie poprzedzające przypowieści, a mianowi-
cie o pasterzu poszukującym zaginionej owcy (Łk 15, 1–7) i kobiecie poszukującej zagubionej 
drachmy (Łk 15, 8–10). Por. też KUDASIEWICZ, „Kontemplacja miłosiernego oblicza”, s. 161. 

36)   Por. A. VANHOYE, „Miłosierdzie w Biblii”, Pastores 13, 4 (2001), s. 14. 
37)   Suma ta (gr. muri,oi tala,ntwn – Mt 18, 24) jest ogromna, wprost niewyobrażalna, 

jeśli się weźmie pod uwagę to, że talent jest jednostką odpowiadającą wadze ok. 30 kg (udźwig 
jednego człowieka) cennego kruszcu. Darowana suma jest tak wielka, że aż nierealna (por. 
J. CZERSKI, „Analiza lingwistyczna przypowieści o niemiłosiernym dłużniku [Mt 18, 23– 
–35]”, WPT 1, 2 [1993], s. 37), zwłaszcza w kontekście zawsze ubogiej Palestyny. W porówna-
niu z nią suma 100 denarów jest stosunkowo niewielka. Darowanie przez króla tak ogromnego 
długu jest wyrazem jego wielkiej, przekraczającej ludzkie wyobrażenia dobroci, która została 
w przypowieści określona słowem splagcni,zomai. 

Nawet jeden talent stanowił ogromny kapitał, jak to widać np. w Mateuszowej przy-
powieści o talentach (Mt 25, 14–30). Ciekawe, że Łukaszowy odpowiednik tej przypowieści 
(Łk 19, 12–27) używa znacznie mniejszej jednostki, a mianowicie miny, która stanowi 1/60 
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łej sumy stu denarów, uczy go o obowiązku miłosierdzia i wyrozumiałości. 
W swoim wyjaśnieniu posługuje się już nie określeniem splagcni,zomai, lecz 
bardziej powszechnym evlee,w: 

czy i ty nie powinieneś okazać wyrozumiałość (evleh/sai) nad twoim sługą
 podobnie jak ja okazałem wyrozumiałość (hvle,hsa) tobie (Mt 18, 33)!

Czasownik evlee,w opisuje w drugim stychu dokładnie tę samą posta-
wę króla, polegającą na darowaniu słudze ogromnego długu, która została 
określona wcześniej w w. 27 jako splagcni,zomai38. Takie zestawienie wska-
zuje na zasadniczą tożsamość znaczeniową określeń evlee,w i splagcni,zomai. 
Czasownik splagcni,zomai rzeczywiście oznacza w tej przypowieści litość, 
chodzi jednak przede wszystkim o wielką dobroć i szczerą życzliwość wzglę-
dem człowieka, który nie był w stanie zwrócić właścicielowi ogromnego dłu-
gu. Dobroć ta została spowodowana mocnym i szczerym uczuciem ludzkiej 
życzliwości, która znalazła swój wyraz w nadzwyczaj wielkiej hojności. 

Niemniej jednak także i w tym tekście możemy domyślić się mocniejszej 
wymowy czasownika splagcni,zomai, który pierwszy raz opisywał wspaniało-
myślną reakcję króla, przepełnionego wielką i wspaniałomyślną życzliwością 
dla swojego sługi. W wierszu 33. chodzi o analogiczną reakcję wspaniałomyśl-
nie potraktowanego sługi w stosunku do swojego drobnego dłużnika. Król 
jednak nie wymaga od niego aż tak wielkiej wspaniałomyślności i dobroci, 
jaką sam mu wyświadczył. Pragnie jedynie, aby przynajmniej w części go na-
śladował. Dlatego też jego reakcja została wyrażona jedynie zwykłym evlee,w, 
które zostało porównane do dobroci określonej przez króla. Dlatego w tym 
zestawieniu paralelnym również i ona została określona jedynie jako evlee,w. 

Podsumowując nasze obserwacje na temat greckiego tłumaczenia okre-
ślenia rahặmîm i pochodnych, stwierdziliśmy jeszcze większe zróżnicowanie 

część talentu, a więc ok. pół kilograma. Jest to odpowiednik europejskiego funta. Mówi też, że 
każdy ze sług otrzymał tylko jedną minę. 

Można się zastanawiać nad tym, co miał na celu Mateusz, ukazując rzeczywistość kró-
lestwa Bożego przy pomocy tak wielkiego bogactwa? Być może chodziło mu o ukazanie wiel-
kiej hojności Boga. Por. też S. HAŁAS, „Dwie wersje przypowieści o zaproszeniu na posiłek 
(Mt 22, 1 10; Łk 14, 16–24) a dwie koncepcje królestwa Bożego”, w: Stworzył Bóg człowieka 
na swój obraz (Rdz 1, 26). Księga Pamiątkowa dla Biskupa Profesora Mariana Gołębiewskiego 
w 65 rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, Warszawa 2002, s. 114–127.

38)   Zwrócił na to uwagę także A. MIRANDA w: I sentimenti di Gesù. I verba afectuum 
dei vangeli nel loro contesto lessicale, Bologna 2006, s. 82. 
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niż w przypadku poprzednich określeń. Określenie to posiada najwięcej róż-
nych greckich odpowiedników, najczęstszym jednak jest oivktirmoi,. Oznacza 
także mocne uczucia i przeżycia, kojarzy się jednak bardziej z głośną ma-
nifestacją intensywnych uczuć, takich jak głośny lament, płacz, zawodzenie. 
Analogicznym odpowiednikiem przymiotnika rahụ̂m jest oivkti,rmwn. 

Bardzo charakterystycznym odpowiednikiem jest także rzeczownik 
spla,gcna, oznaczający dosłownie wnętrzności jako ośrodek przeżywanych 
głębokich uczuć. Choć w Septuagincie pojawia się jeszcze rzadko (Prz 12, 10; 
Mdr 10, 5) jako odpowiednik rahặmîm, to jednak w Nowym Testamencie 
spotykamy je w tym przenośnym sensie znacznie częściej. Pojawia się zarów-
no w formie rzeczownikowej jak i czasownikowej splagcni,zomai. Wyraża 
głębokie wzruszenie na widok krzywdy i cierpienia innych i oznaczając 
wnętrzności jest etymologicznym odpowiednikiem hebrajskiego rahặmîm. 
Taki sens określenia spla,gcna / splagcni,zomai jest charakterystyczny dla 
Biblii, nie spotykamy się z nim bowiem w literaturze greckiej.

W takim sensie jest używane zwłaszcza Listach Pawłowych i jeszcze 
częściej w Ewangeliach Synoptycznych. Paweł stosuje rzeczownik spla,gcna 
na określenie wrażliwości ludzkiej na problemy drugiego człowieka u siebie 
i swoich adresatów (2 Kor 6, 12; Flp 1, 8; 2, 1; 3, 12; Flm 7. 12.20). Jest to 
dla niego podstawowe określenie wielkiej dobroci i delikatności chrześcijań-
skiej39, którą powinni cechować się wszyscy wyznawcy Chrystusa. Synoptycy 
używają z kolei formy czasownikowej na oznaczenie wrażliwości Jezusa na 
ludzkie bolączki i cierpienia (Mk 1, 41; 6, 34 i par., 8, 2; 9, 22; Mt 20, 34; 
Łk 7, 13). Jest to użycie bardzo charakterystyczne dla Synoptyków: przy jego 
pomocy uwydatniają ludzką wrażliwość Jezusa na problemy ludzkie. Nie 
oznacza jednak miłosierdzia we właściwym sensie teologicznym jako moty-
wu darowania grzechów. 

Bardzo charakterystyczne są także dublety określeń miłosierdzia, z który-
mi spotykamy się trzykrotnie w Nowym Testamencie. Mają one na celu uwy-
datnić wielkość miłosierdzia, zarówno Bożego, jak i ludzkiego. W Łukaszowej 
Pieśni Zachariasza znajdujemy sformułowanie spla,gcna evle,ouj (1, 78), któ-
re wskazuje na wielkość Bożego miłosierdzia stojącego u podstaw naszego 
zbawienia. Paweł z kolei określa przy pomocy dubletu spla,gcna oivktirmou/ 
(Kol 3, 12), czy też spla,gcna kai. oivktirmoi, w Flp 2, 1, określa postawę chrze-
ścijan, która powinna polegać na dużej wrażliwości na problemy drugiego 
człowieka. 

39)   Por. CZERSKI, „Nowotestamentalna terminologia”, s. 26. 
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c) Hebrajska formuła miłosierdzia 

W artykule zamieszczonym w księdze pamiątkowej dla O. prof. T. Łukaszuka 
opublikowałem artykuł na temat charakterystycznej formuły miłosierdzia 
w Biblii hebrajskiej40. Jest ona zazwyczaj tłumaczona w następujący sposób: 

Bóg miłosierny i łaskawy, 
cierpliwy i wielkiej dobroci. 

W oryginalnej wersji jest to sformułowanie wierszowane, które zawiera 
cztery synonimiczne określenia Bożego miłosierdzia: po dwa w każdej linij-
ce. Po hebrajsku brzmi ona w następujący sposób: 

’ēl hạnnûn 
we rahụ̂m, 
’erek ’afaîm
we rab hẹsed. 

Pierwsze dwa określenia hạnnûn i rahụ̂m są w stosunku do siebie para-
lelne i w dodatku się rymują, mając identyczne zakończenie. Posiadają po 
jednym akcencie zdaniowym na końcówkach ûn i ûm, podczas gdy drugie 
dwa (’erek ’afaîm i rab hẹsed) posiadają już po dwa akcenty zdaniowe. Sylaby 
akcentowane zaznaczyłem pogrubionym drukiem (bold). Otrzymujemy więc 
bardzo regularną rytmikę formuły w postaci: 

1 + 1 (dwa akcenty bardzo mocne) i 
2 + 2 (dwa akcenty słabsze)41. 

Formuła ta stanowi piękny przykład poetyckiej sztuki Semitów. Jest sfor-
mułowaniem paralelnym, typowym dla poezji i zawiera dwie pary określeń 
podobnych do siebie. Pierwsze dwa określenia są w stosunku do siebie nie 
tylko podobne znaczeniowo, będąc analogicznymi określeniami Bożego mi-
łosierdzia, mają także podobne zakończenie na -ûn lub -ûm, które jest mocno 
zaakcentowane. Drugie dwa są także podobne znaczeniowo i brzmieniowo, 

40)   „Bóg łaskawy i miłosierny”, s. 149–160. Formuła ta została także nazwana formułą 
Bożej łaskawości przez B. Renarda w jego publikacji pt. L’alliance un mystère de miséricorde. 
Une lecture de Exode 32 – 34, Paris 1998, s. 192. Po niemiecku nazywana jest analogicznie: 
Gnadeformel – por. SPIECKERMANN, s. 4. 

41)   Por. HAŁAS, „Bóg łaskawy i miłosierny”, s. 151. 



194

Biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur…

zawierając po dwie sylaby. Wyszukana forma literacka ma na celu wyakcen-
towanie różnych pojęć miłosierdzia, aby w ten sposób podkreślić znaczenie 
samej cechy Bożego miłosierdzia.

Hebrajska formuła posiada wszystkie trzy określenia Bożego miłosier-
dzia, a mianowicie:

h• ạ̄nan w formie przymiotnikowej hạnnûn, 
rah• ặmîm również w formie przymiotnika rahụ̂m, oraz 
h• ẹsed wzmocnione przymiotnikiem rab wskazującym na wielkość Bożej 
dobroci. 
Pierwsze dwa określenia zostały użyte w formie przymiotnikowej, gdyż 

charakteryzują Boga. Taką formułę miłosierdzia napotykamy w siedmiu tek-
stach Starego Testamentu, a mianowicie w:

Wj 34, 6• 
Ne 9, 17• 
Ps 86, 15• 
Ps 103, 8• 
Ps 145, 8• 
Jl 2, 3 i • 
Jon 4, 2. • 
Umieszczają one tę formułę w kontekście modlitwy błagalnej, w któ-

rej orant odwołuje się właśnie do ogromnej Bożej dobroci i miłosierdzia. 
Wszystkie wymienione teksty zawierają taką samą formułę z bardzo drob-
nymi różnicami, które dotyczą np. kolejności pierwszych dwóch przymiotni-
ków. W czterech jest najpierw hạnnûn, a następnie rahụ̂m (Ne 9, 17; Ps 145, 8; 
Jl 2, 3 i Jon 4, 2), w trzech pozostałych odwrotnie: najpierw rahụ̂m, a następnie 
hạnnûn (Wj 34, 6; Ps 86, 15 i 103, 8). Drobne różnice zauważamy także w do-
datkach końcowych formuły. W Wj 34, 6 i Ps 86, 15 do końcowego określe-
nia hẹsed dodane zostało także ’ĕmet, które oznacza wierność. W ten sposób 
otrzymujemy bardzo częste w Biblii połączenie hẹsed we ’ĕmet, występujące aż 
20 razy, głównie w psalmach. W Psalmie 145, 8 zamiast określenia rab ḥesed 
mamy równoznaczne gādôl hẹsed. Formuła w Księdze Wyjścia 34, 6 zawiera 
na końcu dalsze rozwinięcie jej treści mówiące, że Bóg zachowuje swą hẹsed 
przez tysiąc pokoleń, przebacza wszelki grzech, lecz także potrafi surowo uka-
rać aż do trzeciego lub czwartego pokolenia włącznie (w. 7). W ten sposób 
w Księdze Wyjścia mamy do czynienia z najbardziej rozbudowaną postacią 
formuły. 

Wymowa formuły jest taka, że uwydatnia wielkość i wspaniałość Bożego 
miłosierdzia. Znamienna jest także kolejność występowania poszczególnych 
określeń. Na początku są dwa zbudowane jednakowo przymiotniki, a mia-
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nowicie hạnnûn i rahụ̂m. Obydwa są szczególnie mocno wyakcentowane na 
początku także przez dwa mocne akcenty. Podkreślają one zarówno wielkie 
zaangażowanie emocjonalne Boga (rahụ̂m), jak i spontaniczny charakter 
Jego miłosierdzia i dobroci (hạnnûn). Hẹsed jednak jest najmocniej zaakcen-
towana zarówno przez pozycję końcową w każdym tekście, jak i określenie 
jej jako wielkiej, przy pomocy przymiotników rab lub gādôl. Chodzi o to, że 
Boże miłosierdzie opiera się na Jego wiernej miłości do swojego ludu i z niej 
wypływa. 

Formuła w Księdze Wyjścia 34, 6 n. jest najbardziej rozbudowana ze 
wszystkich innych. Jest ona bowiem rozwinięta w następnych wierszach 
i wzbogacona o nowe stwierdzenia, a mianowicie, że: 

zachowuje swoją dobroć (hẹsed) aż na tysiąc pokoleń, 
przebacza grzech określony trzema rzeczownikami, 

wskazującymi na jego wielkość, 
ale nie pobłaża nikomu 
 i potrafi ukarać aż trzeciego i czwartego pokolenia (Wj 34, 6–7). 

Sformułowania te uściślają pojęcie Bożego miłosierdzia tak, aby nie wy-
ciągać z niego mylnych wniosków na temat Bożej pobłażliwości dla ludzkiej 
niegodziwości. Niemniej jednak w ostatecznym rozrachunku Jego miłosier-
dzie i dobroć są o wiele większe od stosowanej kary, ponieważ rozciągają się 
aż na tysiąc pokoleń, kara zaś tylko na cztery. Ta celowo ukazana dyspropor-
cja jest bardzo wymowna i dobitnie uwydatnia Bożą dobroć i miłosierdzie. 

Ze względu na najbogatsze rozwinięcie formuła z Wj 34, 6 n. została 
w tradycji żydowskiej nazwana paktem o 13 atrybutach ze względu na to, że 
rabini doliczyli się w niej aż 13 określeń Boga42. Należy jednak mieć na uwa-
dze fakt, że nie są to określenia i sformułowania różne, lecz synonimiczne 
w stosunku do siebie. Natomiast końcowe dodatki rozwijają właściwą for-
mułę obejmującą cztery podstawowe określenia. Ze względu na najszersze 
rozwinięcia trudno formułę z Wj 34 traktować jako najstarszą chronologicz-
nie, jak to czynią jeszcze niektórzy współcześni egzegeci43. Pomimo że została 
umieszczona w Księdze Wyjścia, a więc na początku Biblii, posiada ona cechy 
późnego, a może nawet najpóźniejszego ze wszystkich formuł rozwinięcia. 

42)   Por. A. MELLO, „Il Dio misericordioso e gli attributi della sua misericordia (Es 34, 
6–7)”, PSV 29 (1994), s. 42. 

43)   Por. tamże, s. 44 n. 
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Oprócz formuły pełnej spotykamy także formułę niepełną, częścio-
wą w postaci tylko jednej pary określeń. Czterokrotnie występuje formuła 
hạnnûn we rahụ̂m (2 Krn 30, 9; Ne 9, 31; Ps 11, 4 i 112, 4)44. Ciekawe, że 
w takiej formule zawsze mamy do czynienia z kolejnością hạnnûn we rahụ̂m, 
nigdy zaś odwrotnie. Kolejność ta chyba bardziej akcentuje drugie określe-
nie, a mianowicie rahụ̂m tak, jak to było również w Ne 9, 17; Ps 145, 8; Jl 2, 3 
i Jon  4, 2. Widać więc, że właśnie ta postać formuły jest zdecydowanie częst-
sza i akcentuje określenie rahụ̂m jako mocniejsze w swej wymowie. Jej kon-
tekst jest także, podobnie jak w przypadku formuły pełnej, modlitewny. Jeden 
raz tylko spotykamy się z formułą niepełną: ’erek ’afaîm we rab hẹsed, a jest 
to w Lb 14, 18. Umieszczona została w modlitwie wstawienniczej Mojżesza, 
który odwołuje się do objawienia Bożego miłosierdzia z Wj 34, 6 n. Cytuje je 
bardzo dokładnie z całym rozwinięciem końcowym: 

Lb 14, 18 à Wj 34, 6b. 745. 

Występowanie omawianej formuły w takich księgach, jak Nehemiasza, 
Drugiej Kronik, Joela, a także Jonasza wskazuje, że jest ona pochodzenia 
późnego, związanego z redakcją kapłańską, a nawet pochodzenia liturgiczne-
go. Znajdujemy ją bowiem zawsze w kontekście modlitwy: 5 razy w różnych 
psalmach, a w pozostałych przypadkach także w kontekście modlitwy błagal-
nej o odpuszczenie grzechu i darowanie kary. Problem może stanowić umiej-
scowienie tej formuły w Wj 34, 6, a więc w kontekście deuteronomicznym 
mówiącym o przymierzu i jego złamaniu. Tekst ten mówił wcześniej o kulcie 
złotego cielca pod górą Synaj (Wj 32, 1 n.), co stanowi aluzję do złotego cielca 
umieszczonego przez Jeroboama w Betel (1 Krl 12, 28 n.)46. Wydaje się więc, 
że formuła miłosierdzia została w tym tekście dodana do wcześniejszego tek-
stu deuteronomicznego, nadając mu ostateczną, definitywną postać. 

Formuła miłosierdzia, którą odnajdujemy w pełnej postaci w siedmiu 
tekstach, a w formie częściowej w pięciu, jest najdoskonalszym literackim 
wyrazem miłosierdzia Bożego. Podkreśla on wielkość tego miłosierdzia i do-

44)   Należy zauważyć, że w Ps 112, 4 częściowa formuła miłosierdzia nie odnosi się do 
Boga, lecz charakteryzuje prawego człowieka. Jest to jedyny przykład takiego użycia tej czę-
ściowej formuły. 

45)   Drobna różnica polega jedynie na tym, że opuszcza określenie ’ĕmet oraz jedno 
z czterech określeń grzechu, a mianowicie ḥaṭṭā’āh.

46)   Por. S. HAŁAS, Pustynia miejscem próby i spotkania z Bogiem. Wybrane zagadnienia 
biblijnej teologii pustyni, Kraków 1999, s. 212. 
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broć Boga, komponując ze sobą w formie poetyckiej wszystkie najważniejsze 
określenia miłosierdzia. Uwydatniają one różne jego aspekty: zarówno inten-
sywność Bożej miłości do człowieka (rahụ̂m) nawet grzesznego, jak i jej spon-
taniczność (hạnnûn), a nade wszystko aktualność wiernej Bożej miłości do 
człowieka. We wszystkich tych tekstach chodzi o miłosierdzie Boże w sensie 
ratunku z niebezpieczeństwa, które z kolei jest następstwem grzechu. Można 
więc powiedzieć, że mamy w nich do czynienia z klasycznym pojęciem mi-
łosierdzia jako miłości ukierunkowanej na grzeszników, z bardzo mocnym 
wymiarem soteriologicznym, a więc ratunkiem w zagrożeniu i nieszczęściu, 
które jest karą za grzech. 

Również i w tłumaczeniu greckim Septuaginty udało się tłumaczom za-
chować, przynajmniej częściowo, poetycki charakter formuły, którą tłumaczą 
zawsze tak samo: 

o` qeo.j oivkti,rmwn 
 kai. evleh,mwn 
makro,qumoj 
 kai. polue,leoj 

Zachowuje ona rymy jeszcze doskonalej niż to było w oryginale hebraj-
skim, ponieważ w obydwóch częściach. Z kolei akcenty w każdym zdaniu są 
podwójne47. Tłumaczenie to świadczy o zacięciu literackim także i greckich 
tłumaczy Biblii. Bardzo ciekawy i trafny jest znaleziony przez nich grecki od-
powiednik hebrajskiego określenia obrazowego ’erek ’affaîm, które dosłownie 
oznacza szeroką twarz Boga, a więc nieściągniętą w gniewie48. Jest nim typo-
wo greckie złożenie makro,qumoj, które posiada takie samo znaczenie, lecz nie 
jest już określeniem obrazowym, ale abstrakcyjnym. Zostało ono utworzone 
przez złożenie przymiotnika makro,j, który oznacza długość i odległość, z rze-
czownikiem qumoj, który oznacza namiętny gniew49. Oznacza więc cierpli-
wość w sensie oddalenia gniewu i jest w pełni właściwym odpowiednikiem 
obrazowego określenia hebrajskiego. 

47)   Choć w trzecim określeniu makroqu,moj widzimy tylko jeden akcent, to jednak za 
względu na długość wyrazu i przesunięcie akcentu do przodu wymawiano go prawie jak 
z dwoma akcentami. 

48)   Por. L. DE LORENZI, „Paolo: la misericordia di Dio e il peccato dell’uomo”, PSV 29 
(1994), s. 163, przypis 17. Odwrotnym znaczeniowo określeniem jest qācar ’afayîm lub rûah.̣ 
Oznacza on dosłownie „krótki” oddech, czyli zagniewanie, por. Prz 14, 17; Wj 6, 9; Mi 2, 7. 

49)   Por. POPOWSKI, pod hasłami. 
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Greckie określenie występuje zarówno w formie przymiotnikowej ma-
kro,qumoj, rzeczownikowej makroqumi,a, jak i czasownikowej makroqume,w 
i przysłówkowej makroqu,mwj. Tak rozbudowana rodzina znaczeń świad-
czy o tym, że jest to określenie bardzo typowe dla języka greckiego. Często 
też występuje w Biblii, w sumie blisko 60 razy. W Nowym Testamencie 
występuje 25 razy, zwłaszcza w Listach Pawłowych. Najczęściej występu-
je w formie rzeczownikowej makroqumi,a (14 razy w Nowym Testamencie, 
głównie u Pawła, zaś 19 razy w całej Biblii) oraz czasownikowej makroqume,w  
(10 razy w Nowym Testamencie, a 18 w całej Biblii). Jako przymiotnik 
makro,qumoj występuje 19 razy, tylko w Starym Testamencie, i to głównie 
w formułach miłosierdzia. 

Ciekawe, że także w Księdze Mądrości natrafiamy na analogiczną, grecką 
już tym razem formułę miłosierdzia, która werbalnie znacznie różni się od 
greckich tłumaczeń formuły hebrajskiej. Brzmi ona w następujący sposób: 

o` qeo.j h`mw/n crhsto.j 
 kai. avlhqh,j 
makro,qumoj 
 kai. evle,ei dioikw/n ta. pa,nta (Mdr 9, 15). 

Podobnie jak formuła hebrajska, zawiera ona przymiotnik makro,qumoj na 
trzecim miejscu. Z kolei określenie e;leoj jako odpowiednik hẹsed w formule 
hebrajskiej, znajduje się na ostatnim miejscu w kontekście zdania mówiące-
go, że Bóg kieruje się miłosierdziem w zarządzaniu całym światem. Zaś przy-
miotnik avlhqh,j, znajdujący się na drugim miejscu, odpowiada hebrajskiemu 
’ĕmet, które było dołączone do niektórych formuł (w Wj 34, 6 i Ps 86, 15). Tak 
więc mamy i w Księdze Mądrości do czynienia z formułą miłosierdzia, która 
zawiera pojęcia dla niej właściwe, choć zostały one inaczej sformułowane. 

Ciekawe jednak, że żaden z autorów Nowego Testamentu nie podjął ni-
gdzie tego pięknego sformułowania, choć niewątpliwie również i oni mają 
ciekawe teksty i sformułowania na temat Bożego miłosierdzia. Do najpięk-
niejszych należy sformułowanie o Bogu bogatym w miłosierdzie z Listu do 
Efezjan 2, 4 n. Zawiera ono także trzy określenia miłosierdzia i miłości, choć 
inaczej sformułowane. Mówi bowiem dosłownie, że Bóg 

będąc bogaty w miłosierdzie (evn evle,ei), 
przez wielką swoją miłość (avga,phn), którą nas umiłował (hvga,phsen) ...
dzięki łaskawości Bożej (ca,riti,) jesteście bowiem zbawieni. 
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Zostanie ono szerzej omówione w następnym rozdziale jako jeden z przy-
kładów tekstów biblijnych szczególnie bogatych w sformułowania dotyczące 
miłosierdzia. Sformułowanie z Listu do Efezjan znacznie się różni od lapi-
darnej formuły miłosierdzia, choć i ono zawiera zdania wyrażające tę samą 
treść i jego celem jest także ukazanie ogromu Bożego miłosierdzia i dobroci. 
Innym pięknie sformułowanym zdaniem na temat miłosierdzia jest polece-
nie z Łk 6, 36: 

gi,nesqe oivkti,rmonej 
kaqw.j kai. o` path.r u`mw/n oivkti,rmwn evsti,nÅ

Zawiera ono wprawdzie tylko jedno określenie znane z formuły, a mia-
nowicie przymiotnik oivkti,rmwn, ale został on dwukrotnie powtórzony w róż-
nych formach. To dopracowane artystycznie sformułowanie wzoruje się jed-
nak zasadniczo na wyrażeniu z Księgi Kapłańskiej 19, 2: 

a[gioi e;sesqe
o[ti evgw. a[gioj ku,rioj o` qeo.j u`mw/n50. 

Łukasz wzorował się na sformułowaniu z Księgi Kapłańskiej na temat 
naśladowania doskonałości Bożej, jednak najważniejsze określenie a[gioj za-
stąpił, również dobrze znanym z Septuaginty określeniem oivkti,rmwn. Chciał 
bowiem pouczyć swoich adresatów o tym, że powinni naśladować Bożą do-
skonałość przede wszystkim w miłosierdziu51. W Nowym Testamencie znaj-
dziemy jeszcze wiele innych pięknych tekstów na temat Bożego miłosierdzia, 
np. trzy przypowieści z 15. rozdziału Ewangelii Łukaszowej: o zagubionej 
owcy (Łk 15, 1–7), o zagubionej drachmie (15, 8–10) i o synu marnotraw-
nym (15, 11–32)52, o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10, 25–37), o boga-

50)   Szersze omówienie zależności Łk 6, 36 od Kpł 19, 2 i innych znajduje się w rozprawie 
doktorskiej A. CIBOROWSKIEJ pt. Teologia miłosierdzia w Ewangelii Łukaszowej, s. 38 n. 

51)   W Nowym Testamencie napotykamy jeszcze dwa inne sformułowania wzorujące się 
na poleceniu z Księgi Kapłańskiej. Znajdują się one w 1 P 1, 16, które nie zmienia sformu-
łowania, zachęcając do naśladowania świętości Bożej i w Mt 5, 48, gdzie przymiotnik a;gioj 
został zmieniony na te,leioj. Mateusz bowiem zachęca swoich adresatów do naśladowania 
doskonałości Bożej. 

52)   Właściwie przypowieści te powinny się nazywać:
– o pasterzu poszukującym straconej owcy, 
– o kobiecie szukającej straconej drachmy i 
– o miłosiernym ojcu – por. CIBOROWSKA, s. 113 n., 134. 
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czu i Łazarzu (Łk 16, 19–31). Można do nich zaliczyć także rozdziały 9 – 11 
z Pawłowego Listu do Rzymian 9, 15, w którym znajdujemy także piękny 
cytat wierszowany z Wj 33, 19:

evleh,sw 
 o]n a]n evlew/ 
kai. oivktirh,sw 
 o]n a]n oivkti,rwÅ

Zawiera on także powtórzone w formie paralelizmu dwa określenia mi-
łosierdzia, a mianowicie evlee,w i oivkti,rw. Jest trudny do przetłumaczenia, 
ale na pewno wyraża wielkość Bożego miłosierdzia, które stało się motywem 
powołania pogan do chrześcijaństwa. 

Niemniej jednak autorzy Nowego Testamentu nie przejęli w żadnym 
tekście pięknej formuły na temat miłosierdzia Bożego. Być może wynikało 
to stąd, że po prostu nie czytali w oryginale hebrajskim pięknych biblijnych 
sformułowań, lecz jedynie w tłumaczeniu greckim, które już nie było w sta-
nie oddać całego jej piękna. Rzeczywiście, w napisanym po grecku Nowym 
Testamencie jest w ogóle mniej tekstów poetyckich niż w Starym Testamencie. 
Niemniej jednak wrażliwość na zagadnienie miłosierdzia na pewno pozosta-
ła, choć znalazła troszkę inny wyraz literacki. 

Podsumowując nasze obserwacje na temat tzw. formuły miłosierdzia, 
należy stwierdzić, że biblijni autorzy wykorzystali hebrajskie określenia do 
zbudowania specyficznych sformułowań artystycznych. Są one wyrazem ich 
uzdolnień literackich i typowo semickiego zamiłowania do konstruowania 
specyficznych form poetyckich. Celem tych sformułowań jest zaś uwydatnie-
nie i podkreślenie wielkości Bożego miłosierdzia i dobroci. 

Greccy tłumacze Septuaginty docenili wartość artystyczną tych sfor-
mułowań i przetłumaczyli je również w sposób artystyczny, lecz zgodnie ze 
specyfiką języka greckiego. Nowy Testament zasadniczo nie przejął pięknej 
formuły ze Starego Testamentu, jednak również i on w sposób kreatywny 
uwydatnił wielkość Bożego miłosierdzia. Uczynił to zarówno poprzez piękne 
połączenia różnych określeń, jak i ich narracyjne rozwinięcie w przypowie-
ściach, zwłaszcza Łukaszowych. Połączył go ściśle z dziełem Odkupienia do-
konanym przez Chrystusa. 

Podsumowując natomiast cały rozdział IV na temat określenia rahặmîm 
i pochodnych, dochodzimy do wniosku, że określenie to uwydatnia przede 
wszystkim wielkość miłosierdzia, które porusza dogłębnie. Dlatego też zosta-



ło wykorzystane przede wszystkim do wyrażenia Bożego miłosierdzia jako 
wielkiej miłości nawet do najgorszych grzeszników. Określenie to posiada 
dwa odpowiedniki greckie: jeden w formie oivktirmoi,, drugi zaś jako splagcna. 
Obydwa zostały szeroko wykorzystane w Nowym Testamencie i łatwo w nich 
dostrzec typowo semicki odcień znaczeniowy jako odpowiednika rahặmîm. 
Obydwa wskazują nie tyle zewnętrzną, powierzchowną manifestację uczuć 
w sensie typowo greckim, lecz oznaczają wielkość i głębię zarówno dobroci 
Bożej, Chrystusa, jak i postawę typowo chrześcijańską. Polega ona na szczerej 
dobroci i wrażliwości na problemy drugiego człowieka. 

Hẹ̄n i Hạ̄nan jako biblijne określenia miłości spontanicznej
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Przyjrzymy się jeszcze innym określeniom biblijnym, których sens jest, 
przynajmniej w pewnym zakresie, podobny do określeń miłosierdzia. Należy 
do nich przede wszystkim czasownik lmx (ḥāmal), który jest w Biblii hebraj-
skiej typowym określeniem litości na widok cierpienia drugiego człowieka, 
i postawy, która z takiego uczucia wypływa1. Występuje on w Biblii również 
dość często, a mianowicie ponad 40 razy.

Taki odcień znaczeniowy tego słowa widać bardzo dobrze już w pierw-
szym jego użyciu w Biblii, a mianowicie w opowiadaniu o córce faraona, 
która ulitowała się nad dzieckiem pozostawionym w małym koszyku na wo-
dach Nilu (Wj 2, 6). Dzieckiem tym okazał się właśnie późniejszy przywódca 
narodu wybranego: Mojżesz. Kiedy córka faraona schodziła do rzeki wraz 
z towarzyszkami, aby się wykąpać, zobaczyła na wodzie małą skrzynkę z si-
towia. Dziwny przedmiot pozostawiony na wodzie zaintrygował ją. Po wy-
dobyciu skrzynki z wody i otworzeniu jej ujrzała wewnątrz małe dziecko: 
chłopczyka pozostawionego na pastwę losu i zapewne płaczącego. Dlatego 
bardzo się wzruszyła jego losem i zdecydowała się uratować go i wychować 
dla siebie. Niezwłocznie przystała więc na propozycję stojącej opodal dziew-
czynki – siostry Mojżesza, aby znaleźć kobietę, która go wykarmi dla córki 
faraona. W ten sposób, jak pamiętamy, mały Mojżesz został uratowany od 
zagłady postanowionej przez faraona w odniesieniu do wszystkich chłopców 
hebrajskich. 

W tekście tym czasownik ḥāmal oznacza głębokie wzruszenie – litość 
okazaną przez kobietę małemu dziecku, opuszczonemu i płaczącemu. Łatwo 
sobie wyobrazić wielkość tego wzruszenia nad malutkim dzieckiem, które 
wynika przecież z macierzyńskiego instynktu kobiety. Tak wielkie wzrusze-

1)   D. J. CLINES, The Dictionary of Classical Hebrew, Sheffield 1993, oraz HALOT, pod 
hasłem; M. JASTROW, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Jerushalmi, and 
the Midrashic Literature, New York 1967, pod hasłem. Por. H. MUSZYńSKI, „Orędzie o mi-
łosierdziu Boga do niemiłosiernego świata. Wprowadzenie do encykliki Jana Pawła II Dives in 
misericordia”, S Pelp 12 (1981), s. 44. 
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nie z pociągnęło za sobą konkretną interwencję i pomoc. Dlatego w odcieniu 
znaczeniowym tego słowa widzimy obydwa aspekty: chodzi zarówno o głę-
bokie uczucie litości, jak też i czyn, do którego to uczucie prowadzi. Czyn ten, 
czyli konkretna pomoc okazana cierpiącej istocie, stał się skutkiem głębokie-
go uczucia, potwierdzając jego wielkość i autentyczność. 

Określenie to znajdujemy także w przypowieści Natana wygłoszonej 
Dawidowi po grzechu z Batszebą. Przypowieść ta została tak ułożona, aby zo-
brazować nikczemność bogatego człowieka, który zrabował biedakowi jedyną 
owieczkę, aby przygotować posiłek dla swego gościa (2 Sm 12, 1 n.). Słysząc 
przypowieść Natana, Dawid gwałtownie zareagował, wyznaczając surową karę 
złoczyńcy za to, że dopuścił się czynu bez miłosierdzia (l’ô ḥāmāl – 2 Sm 12, 4). 
Na taką karę zasłużył on – zdaniem Dawida – właśnie dlatego, że zabrakło 
mu elementarnego odruchu ludzkiej wyrozumiałości i dobroci względem 
biednego sąsiada. Przeważyła chciwość – dążenie za wszelką cenę do tego, aby 
w niczym nie uszczuplić swego, wielkiego przecież, majątku. Ten elementarny 
ludzki odruch uczuciowy, którego brakło bogaczowi, został określony wła-
śnie czasownikiem ḥāmal, a jego brak został potraktowany jako wyzbycie się 
podstawowej cechy ludzkiej dobroci. Człowiek, który nie potrafi zrozumieć 
nieszczęścia drugiego człowieka, nie zasługuje na ludzką dobroć i wyrozumia-
łość. Zasługuje jedynie na bardzo surową karę za zło, które spowodował. 

Innym typowym zastosowaniem tego określenia jest skarga Hioba na to, 
że bez litości został dotknięty strasznym cierpieniem (Hi 16, 13; por. 27, 22). 
Użycie takiego sformułowania wskazuje na maksymalny charakter doznawa-
nego cierpienia odczuwanego tak, jakby brakowało jakiegokolwiek odruchu 
współczucia i litości. Normalnie rzecz biorąc zawsze jest szansa na odruch 
współczucia ze strony innych osób, a przynajmniej Boga. Typową bowiem re-
akcją na widok cierpienia jest przecież zawsze odruch litości u innych, na który 
zwykle się liczy, mając nadzieję na uzyskanie jakiejś pomocy i ulgi. W swoim 
cierpieniu Hiob nie widzi nawet najmniejszego przejawu takiej litości. Wręcz 
przeciwnie, doznaje cierpień podobnych do przebicia żywego ciała wieloma 
strzałami, które powodują przeszywający wszystkie członki ból. Tego rodzaju 
porównanie ma na celu ukazanie maksymalnego natężenia cierpienia, jakie 
w ogóle może dotknąć człowieka. Jednym z najgorszych elementów cierpienia 
jest świadomość, że człowiek nie znajduje współczucia i życzliwości u innych. 
Tego rodzaju świadomość sprawia, że cierpienie wydaje się najgorsze z moż-
liwych. Również i w tym tekście widać, że czasownik ḥāmal oznacza taki wła-
śnie spontaniczny odruch litości na widok wielkiego cierpienia. 

Specyficzne znaczenie tego czasownika widać także u Jeremiasza, który 
grozi Jerozolimie ciężką karą za odwrócenie się od Boga i nagminne upra-
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wianie kultu pogańskiego (Jr 15, 4 n.). Kara będzie polegała na całkowitym 
zniszczeniu i opuszczeniu miasta, tak że stanie się ono postrachem dla innych 
narodów. One zaś nie okażą zniszczonej Jerozolimie żadnej litości (ḥāmal). 
Niejednokrotnie już zresztą dały poznać swoje okrucieństwo i bezwzględność. 
W czasach Jeremiasza chodziło najbardziej o zniszczenie Jerozolimy i niewolę 
babilońską. Interesujący nas czasownik ḥāmal został użyty w tym tekście pa-
ralelnie do nôd, które w tym przypadku oznacza widoczny gest współczucia: 
pochylenie się na cierpiącym, skłon, poważną zadumę. Stąd również czasow-
nik ḥāmal oznacza w tekście Jeremiasza głębokie współczucie i litość. 

Bardzo często czasownik ḥāmal występuje w formie przeczącej: l’ô ḥāmāl. 
W takiej postaci pojawia się aż 24 razy i jest to więcej niż połowa wszystkich 
jego wystąpień w Biblii (41 razy). Sformułowanie to wskazuje na zniszczenie 
i karę pozbawioną litości, a więc bezwzględną, najgorszą z możliwych, bo 
niepohamowaną żadnym współczuciem. W biblijnych tekstach nie chodzi 
jednak o jakąś zachętę do okrucieństwa w wymiarze kary. Wprost przeciwnie, 
w taki właśnie sposób zostało w Biblii ukazane okrutne cierpienie, jakie wy-
mierzyli Jerozolimie Babilończycy (2 Krn 36, 17). Nie okazali litości nikomu: 
ani młodym, ani starcom. Przez tę wzmiankę kronikarz pragnie podkreślić 
dotkliwość cierpienia, jakie Babilończycy zadali mieszkańcom Jerozolimy. 
Było ono rzeczywiście straszne, skoro oprawcy nie okazali nawet minimum 
ludzkiej wyrozumiałości. Z kolei prorok Habakuk porównuje Chaldejczyków 
do rybaka, który zagarnia do swej sieci coraz to nowe ryby, zabijając je bez 
jakiegokolwiek odruchu litości (Ha 1, 17). Podobnie i Babilończycy podbijali 
bez litości coraz to nowe królestwa, przyłączając je do swojego państwa i za-
dając ich mieszkańcom niezliczoną ilość cierpień. Przy pomocy określenia 
ḥāmal pragnie autor biblijny uwydatnić wielkość kary, jaką Jerozolimie wy-
mierzyli jej najgorsi wrogowie. 

W wielu innych tekstach biblijnych użycie zwrotu: bez litości (l’ô ḥāmāl) 
wskazuje także na wielkość i bezwzględność kary za zło. W Iz 30, 4 chodzi na 
przykład o całkowite potłuczenie naczynia glinianego, aby nie pozostały po 
nim jakiekolwiek użyteczne skorupy. Większych skorup z rozbitego naczynia 
używano bowiem, z braku specyficznych naczyń, do czerpania wody, czy też 
płonącego kawałka drewna z ognia, aby nim rozpalić nowe palenisko. Tego ro-
dzaju całkowite zniszczenie zostało w Biblii określone właśnie jako bez litości. 
Zwrot ten wskazuje na całkowity charakter zniszczenia, którego nie powstrzy-
mał nawet minimalny odruch litości. Bezlitosne, a więc całkowite zniszczenie 
naczynia glinianego jest oczywiście obrazem kary Bożej za ciężkie grzechy. 

W takich tekstach biblijnych autorem bezlitosnej kary jest sam Bóg. Kiedy 
jednak wczytamy się dokładniej w te teksty, odkryjemy, że kara ta, zwłaszcza 
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w tekstach nurtu prorockiego, jest pomyślana przede wszystkim jako sku-
teczna przestroga przed popełnianiem zła, a więc jako wstrząsający i dlatego 
bardziej skuteczny środek pedagogiczny. Taka jest na przykład wymowa tek-
stu Ezechiela 5, 11, w którym Bóg grozi Jerozolimie najbardziej surową karą 
za to, że w swojej przewrotności stała się gorsza niż narody pogańskie. Widać, 
że biblijny autor stara się ukazać cały ogrom i bezwzględność kary, mówiąc 
m.in., że stanie się ona gorsza od wszystkich dotychczasowych kar Bożych, 
a także i przyszłych, czyli że będzie najgorsza z możliwych (Ez 5, 9). Straszny 
głód doprowadzi do wzajemnego kanibalizmu nawet wśród ludzi należących 
do tej samej rodziny (5, 10), zaś ich pozostałości zostaną rozproszone tak, że 
nic po nich nie zostanie. Innymi słowy, unicestwienie miasta i jego mieszkań-
ców będzie całkowite. Łatwo się jednak domyślić, że tak straszna kara zosta-
ła ukazana jako skuteczny środek przestrogi przed złem popełnianym przez 
ludzi. Z drugiej zaś strony ogrom kary ma na celu uświadomienie ludziom 
wielkości ich grzechu. Właśnie z tego względu Boża kara została ukazana 
jako bezlitosna i bezwzględna. Biblijnemu autorowi na pewno nie chodzi 
o ukazanie okrucieństwa ze strony Boga, lecz przede wszystkim wielkości 
ludzkich grzechów, które zasługują na aż tak wielką karę. Podobnie i następ-
ne teksty Ezechiela mówią o strasznej karze, która zawsze jest następstwem 
wielkich ludzkich grzechów (7, 4. 9; 9, 10). Chodzi o karę za zdradę wierności 
Bogu, za odwrócenie się od Niego, aby czcić bożki pogańskie, czego wyrazem 
jest choćby przykładanie gałązek do twarzy (Ez 8, 17 n.), ukłony w kierunku 
słońca (w. 16), czy też opłakiwanie śmierci bożka Tammuza (w. 14). 

Często chodzić może także o bezwzględne przeciwstawienie się złu 
obecnemu w postawie innych ludzi. Na przykład w Księdze Powtórzonego 
Prawa 13, 9 chodzi o kategoryczny i bardzo zdecydowany sprzeciw wobec 
jakiejkolwiek pokusy pogańskiego kultu. Człowieka, który by namawiał do 
czegoś takiego, należy odrzucić z całym zdecydowaniem i stanowczością. 
Nieokazanie mu miłosierdzia wskazuje w tym wypadku na całkowe odrzu-
cenie jego grzesznych propozycji i niewchodzenie z nim w jakikolwiek kom-
promis. Okazuje się, że nawet zachęta do bezwzględnego egzekwowania tzw. 
ḥeremu, czyli klątwy rzuconej na wrogów, ma na celu pouczenie o tym, że 
z przekonaniami pogańskimi nie można wchodzić w żaden kompromis, aby 
nie narazić się na utratę lub deformację wiary2. Chodzi na przykład o klą-
twę rzuconą przez Saula na Amalekitów, w myśl której powinien zniszczyć 

2)   Por. S. WYPYCH, „Wejście do Ziemi Obiecanej”, w: Księgi historyczne Starego Te-
stamentu. Dziejopisarstwo izraelskie (WMWKB 2), red. J. Frankowski, S. Wypych, Warszawa 
2006, s. 70. 
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wszystko, nie kierując się jakąś źle rozumianą litością (1 Sm 15, 3). Postawa 
wobec zła winna być zdecydowana i bezkompromisowa. 

Aby dokładniej określić odcienie znaczeniowe czasownika ḥāmal, należy 
także przypatrzyć się określeniom znaczeniowo podobnym. W tekstach po-
etyckich będą to przede wszystkim określenia paralelne, na których doborze 
polega sztuka poetycka u Semitów. Okazuje się, że najczęstszym odpowiedni-
kiem czasownika ḥāmal jest swx (ḥûs). Znajdziemy go aż w 10 tekstach, głównie 
w Księdze Ezechiela. Specyfiką tego słowa zajmiemy się nieco później. Warto 
jednak już teraz zauważyć, że w zwrotach łączonych z reguły na początku wy-
stępuje ḥûs, a dopiero w drugiej kolejności ḥāmal. Inaczej jest tylko w jednym 
tekście, a mianowicie w Jr 13, 14. Typowym zwrotem jest w tym względzie: 

l’ô tāḥôs ‘ēnî (= moje oko nie okaże litości)
we l’ô ’eḥmôl ((((= i nie zmiłuję się – Ez 9, 10 i in.). 

Na początku użyte zostało określenie ḥûs połączone ze wzmiankowaniem 
oka. Wskazuje to, że znaczenie tego czasownika jest jakoś powiązane z pa-
trzeniem i widzeniem. Chodzi oczywiście o patrzenie, aby widzieć cierpienie, 
o okazanie zainteresowania cierpieniem drugiego człowieka3. Na drugim na-
tomiast miejscu zostało użyte ḥāmal jako określenie wskazujące bardziej na 
postawę człowieka, a zarazem mocniejsze w swej wymowie. W sposób jeszcze 
bardziej zdecydowany określa ono litość i wrażliwość na ludzkie cierpienie. 

Z kolei w dwóch tekstach Jeremiasza użyte zostały paralelnie aż trzy 
określenia: 

ḥûs, 
ḥāmal i
riḥam (Jr 13, 14 i 21, 7). 

Określają one aż w potrójny sposób nieuchronność Bożej kary za grze-
chy. Kara ta będzie tak wielka, że nie będzie miejsca na żaden przejaw litości. 
Prorok wkłada w usta Boga potrójne zastrzeżenie: 

 l’ô yāḥus 
wel’ô yahmol
wel’ô yeraḥēm (Jr 13, 14; 21, 7). 

3)   Por. MUSZYńSKI, s. 44. 
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Oczywiście, że bezlitosny charakter kary Bożej wskazuje – analogicznie 
jak w innych podobnych tekstach – na wielkość popełnianych grzechów 
z jednej strony, a z drugiej stanowi bardzo mocną przestrogę, która ma na 
celu odwieść grzeszników od popełnianego zła. Na ostatniej pozycji wystę-
puje zawsze określenie riḥam jako najmocniejsze w swej wymowie. Oznacza 
ono bowiem, jak już zauważyliśmy, wielkie zaangażowanie emocjonalne 
w różnych sytuacjach. Najczęściej jednak w sposób całkowicie pozytywny 
ukazuje wielkość dobroci Bożej, zwłaszcza w stosunku do grzeszników. Tutaj 
jednak użyte zostało w sensie zaprzeczenia. Chodzi więc o to, że w surowej 
karze Bożej za grzechy nie będzie już można więcej liczyć na Jego wielką do-
broć i życzliwość, którą okazuje grzesznikom. Cały zaś zestaw wskazuje, że 
wszystkie trzy określenia posiadają podobny sens. Znaczenie czasowników 
ḥûs i ḥāmal jest w sumie podobne do określenia riḥami, z tym że bardziej 
akcentują element litości nad cierpieniem drugiego człowieka. 

Gdy zaś chodzi o tłumaczenie czasownika ḥāmal na język grecki, zauważa-
my jeszcze większe wahanie, niż w przypadku wcześniej omawianych określeń. 
Najliczniej użytym odpowiednikiem jest tutaj czasownik fei,domai, który został 
wykorzystany w około połowie wystąpień (23 razy). Oznacza on powstrzyma-
nie się od zadania kary lub cierpienia4. Bardziej niż hebrajski pierwowzór ak-
centuje zewnętrzny skutek wyrozumiałości i litości. Drugim co do ważności 
odpowiednikiem jest dobrze nam już znany czasownik evlee,w, który został użyty 
jako odpowiednik ḥāmal w 7 przypadkach, głównie w Księdze Ezechiela (5, 11; 
7, 4. 9; 8, 18; 9, 5. 10). Interpretuje hebrajski czasownik w sensie okazania czy też 
nieokazania litości cierpiącemu. Grecki odpowiednik evlee,w jest w tym wypad-
ku na pewno właściwy, gdyż oznacza litość okazywaną człowiekowi cierpiące-
mu. Powyższe teksty Ezechiela zawierają z reguły obydwa określenia litości: ḥûs 
i ḥāmal. Odpowiednikiem pierwszego jest czasownik fei,domai, drugiego zaś 
evlee,w. Wydaje się, że w doborze greckich odpowiedników tłumacz kierował się 
przede wszystkim troską o to, aby w sposób zróżnicowany oddać dwa paralelne 
określenia litości, nie wnikał zaś w ich odcienie znaczeniowe. Przetłumaczył 
bowiem przy pomocy  fei,domai słowo ḥûs, podczas gdy w większości przypad-
ków tym właśnie słowem oddaje się ḥāmal. 

Jeszcze innymi odpowiednikami hebrajskiego ḥāmal są czasowniki pa,scw, 
peripoie,w, aivreti,zw (po 2 razy), pone,w i evpipoqe,w (po 1 razie). Czasownik 
pa,scw oznacza w języku greckim doznawanie czegoś dobrego lub złego.  
Najczęściej jednak chodzi o cierpienie natury wewnętrznej, psychicznej. 

4)   Por. R. POPOWSKI, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, War-
szawa 1995, pod hasłem. 
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W Ez 16, 5 ten właśnie czasownik stał się odpowiednikiem ḥāmal, zaś fei,domai 
paralelnego ḥûs. Najpierw jest mowa o tym, że nikt nie okazał współczucia (ḥûs) 
porzuconej małej dziewczynce, dosłownie nikt nie spojrzał na nią wyrozumiale. 
Nikt też nie chciał się nią zaopiekować poruszony litością (ḥāmal). Również i w 
tym tekście dobrze widać różnicę w odcieniu znaczeniowym między dwoma 
czasownikami. Pierwszy wskazuje bardziej na zainteresowanie i jest zazwyczaj 
łączony składniowo z oczyma, drugi zaś bardziej z konkretnym działaniem, do 
którego współczucie nakłania. Niemniej jednak jest to tylko nieznaczna różni-
ca, stąd obydwa słowa są często używane paralelnie. 

Peripoie,omai oznacza z kolei powstrzymać się przed zniszczeniem, aby 
zachować kogoś czy coś dla siebie. Zgodnie z kontekstem w ten właśnie spo-
sób przetłumaczono słowo ḥāmal dwukrotnie w Pierwszej Księdze Samuela 
(15, 9.15). Tekst tej Księgi opowiada, jak to Saul i jego ludzie nie wykonali 
ḥeremu nad łupem Amalekitów, do czego się zobowiązali przed walką. Żal 
im było bowiem (ḥāmal – peripoie,w) zabijać dorodne zwierzęta z pięknego 
stada i dlatego ich nie zniszczyli, do czego zobowiązali się rytuałem wojen-
nym. Zabito jedynie w ramach klątwy te zwierzęta, które nie miały większej 
wartości. Tłumacz użył więc do przekładu hebrajskiego ḥāmal czasownika 
peripoie,w, który rzeczywiście wskazuje na własne korzyści płynące z ta-
kiej „litości”. W ten sposób dodatkowo uwydatnił ideę zwartą w biblijnym 
tekście, a mianowicie to, że kierując się chciwością, Saul i jego ludzie nie 
wypełnili zobowiązania zaciągniętego wobec Boga. Dlatego też zasłużył na 
odrzucenie przez Boga i był to, według autora Pierwszej Księgi Samuela, 
jeden z powodów pozbawienia go władzy królewskiej na rzecz Dawida. 

Innym greckim odpowiednikiem określenia ḥāmal jest czasownik 
ai`reti,zw, którym dwukrotnie posłużył się tłumacz Księgi Malachiasza 
w 3, 17. Tłumaczony tekst zawiera obietnicę, że w dniu sądu Bóg okaże 
swoje zmiłowanie i wyrozumiałość ludziom sprawiedliwym i uczciwym, 
podobnie jak ojciec okazuje wyrozumiałość (ḥāmal – ai`reti,zw) swojemu 
dziecku. W tym samym czasie nieprawi spłoną jak słoma w wielkim piecu 
(w. 19). Już samo użycie czasownika ḥāmal w kontekście Bożej dobroci 
dla sprawiedliwych jest na płaszczyźnie Biblii dość osobliwe. Oznacza bo-
wiem litość okazaną przez Boga w kontekście surowej kary dla nieprawych. 
W takim kontekście tłumacz LXX użył greckiego odpowiednika ai`reti,zw, 
chcąc jeszcze bardziej uwydatnić dobroć Bożą. On bowiem nie tylko oka-
zuje sprawiedliwym litość przez darowanie kary, lecz zaszczyca ich także 
swoim wyborem spośród innych i w ten sposób okazuje im swoją miłość. 
Taki bowiem jest bowiem specyficzny odcień znaczeniowy greckiego 
ai`reti,zw.
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W 1 Sm 23, 21 czasownik ḥāmal oznacza z kolei postawę stronników 
Saula. Kiedy był w pościgu za swoim rywalem Dawidem na pustyni, oni obie-
cali mu wydać Dawida, kierując się lojalnością wobec króla. Saul zaś dziękuje 
im za okazane zrozumienie i życzliwość (ḥāmal). Może nieco dziwić użycie 
w tym kontekście słowa oznaczającego litość, chodzi jednak o pomoc Saulowi 
w pokonaniu rywala, który zagrażał jego władzy. Ta życzliwa pomoc dla Saula 
została określona jako okazanie mu wyrozumiałości i życzliwości. 

Jako antonimy czasownika ḥml słownik Clinesa wymienia takie określenia, 
jak hrg, które oznacza zabijać (2 Krn 36, 17; Lm 2, 21; 3, 43; Ha 1, 17 i Za 11, 5), 
ḥrm w hifil, które oznacza całkowite zniszczenie w wyniku klątwy ḥerem (1 Sm 
15, 3.9.15; Jr 51, 3 i Ha 1, 17), ugodzić w sensie zabicia (1 Sm 15, 3; Jr 21, 7; 
Ez 7, 9 i 9, 5) i hrs, które oznacza zruinować (Lm 2, 2.17). Do tego dochodzi 
kilka rzadkich określeń o takim samym znaczeniu, tj. całkowitego zniszczenia 
i zburzenia, jak šh ̣t w hifil, które oznacza zniszczyć (Jr 13, 14), bl‘ w piel, które 
oznacza zburzyć (Lm 2, 2), ṭbh ̣ (= zgładzić – Lm 2, 21)5. 

Czasownik ḥml jako przeciwieństwo zniszczenia oznacza postawę od-
wrotną, a więc powstrzymanie się od zniszczenia na skutek okazania litości 
człowiekowi lub całej społeczności. W tym właśnie sensie ḥml oznacza typo-
wą postawę litości, która powstrzymuje zagniewanego człowieka lub Boga od 
zadania definitywnej i śmiertelnej kary. 

Inne określenie litości to swx (ḥûs), które dość często występuje paralel-
nie w stosunku do ḥāmal: w sumie aż 10 razy, z czego najczęściej u proroka 
Ezechiela – 7 razy. Czasownik ten, w odróżnieniu od ḥāmal, połączony jest 
często ze wzmianką o oczach (ḥûs ‘ayin), a więc jego sens dotyczy w jakiś 
sposób patrzenia. W odróżnieniu od ḥāmal wskazuje zatem bardziej na spoj-
rzenie z wyrozumiałością, czyli zainteresowanie problemami drugiego czło-
wieka, zastanawianie się nad nimi, i w tym sensie okazywanie litości6. Ḥāmal 
z kolei jest używane przede wszystkim łącznie z przyimkiem ‘al dotyczącym 
osoby objętej litością czy współczuciem. Połączenie takie wskazuje bardziej 
na konkretny czyn dotyczący osoby, której okazuje się litość. Widać tu prak-
tyczny wymiar odczuwanego zmiłowania, które pochyla się nad osobą cier-
piącą, aby jej przynieść rzeczywistą ulgę. 

Sam zaś czasownik ḥûs jest używany w Biblii nieco rzadziej, bo tylko 
24 razy. Jego znaczenie jest podobne do ḥāmal, z tym jednak, że bardziej 
akcentuje rolę oczu, czyli patrzenia z wyrozumiałością na nieszczęście dru-
giego człowieka. Zazwyczaj bowiem występuje łącznie z określeniem oczu, 

5)   CLINES, pod hasłem. 
6)   Por. tamże, pod hasłem. 
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np. ‘ênkem ’al tāḥos (= niech oczom waszym nie będzie żal – Rdz 45, 20). 
W przytoczonym tekście dobrze widać powiązanie patrzenia z odczuciem 
żalu. Uważniejsze wpatrywanie się w jakiś przedmiot lub osobę jest bowiem 
wyrazem większego zainteresowania tym obiektem i właśnie to wpatrywanie 
świadczy o tego rodzaju zainteresowaniu. Widząc, że ktoś uważnie przypa-
truje się jakiejś rzeczy lub osobie, możemy domyślić się, że jest nią zainte-
resowany. W tekście z Rdz 45, 20 chodzi na przykład o patrzenie z żalem 
na własność, którą synowie Jakuba muszą pozostawić w Egipcie. Podobnie 
Jonasz żałuje krzewu, pod którym znalazł trochę cienia, a który został nagle 
zniszczony jednej nocy (Jon 4, 10). 

Słowo to, użyte w Księdze Powtórzonego Prawa, wskazuje – bardzo po-
dobnie jak ḥāmal – na bezkompromisowość w walce z wykorzenieniem zła 
moralnego. Powtarzany za każdym razem zwrot l’ô tāḥôs ‘ênekā (= twoje oko 
nie okaże wyrozumiałości – Pwt 7, 16; 13, 19; 19, 13.21 i 25, 12) ma taką 
właśnie wymowę. Okazywanie zrozumienia ludziom popełniającym jawne 
zło prowadziłoby w praktyce – według rozumowania Deuteronomisty – do 
kompromisu ze złem, a na to nie można sobie w żaden sposób pozwolić. 
Chodzi o takie zło, jak zwłaszcza kult pogański, na który byli narażeni ad-
resaci Księgi ze względu na mocne naciski „ideologiczne” obcych mocarstw: 
Asyrii i Babilonii (Pwt 7, 16; 13, 19). Chodzi także o inne przestępstwa kry-
minalne, jak dobrowolne zabójstwo (Pwt 19, 13), czy też fałszywe oskarżenie 
(Pwt 19, 21). W takim wypadku winnego należy surowo ukarać, a nie tole-
rować zła pod pozorem wyrozumiałości. Za tego rodzaju wyrozumiałością 
może kryć się kompromis i uleganie złu. 

Podobną wymowę posiada także tekst z Izajasza 13, 18, który mówi 
o okrutnej karze dla Babilończyków, jaką wymierzą Medowie7. Zgodnie ze 
starożytnym okrucieństwem, kara obejmie także dzieci jako nadzieję na 
przyszłość narodu. Jej surowość jest jednak odbiciem ogromu zła i krzywd, 
jakie Babilończycy wyrządzili Jerozolimie i jej mieszkańcom: zniszczyli i spa-
lili miasto, a jego ludność skazali na wygnanie. Jest też wymownym odbi-
ciem nastrojów, jakie panowały wśród adresatów, którzy tę tragedię osobiście 
przeżyli. W okrutnej karze nie będzie miejsca na żadną litość, dosłownie oko 
Medów nie okaże żadnej wyrozumiałości (ḥûs). 

Podsumowując nasze analizy dotyczące określeń ḥāmal i ḥûs, widzimy, 
że są to typowe hebrajskie określenia litości i współczucia. Występują w Biblii 

7)   Stanowili oni część, zapewne najbardziej wojowniczą, starożytnego imperium per-
skiego, które rzeczywiście wyznaczyło definitywnie kres Babilonowi w r. 538 przed Chr. 
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również dość często: w sumie ponad 60 razy w 54 wierszach, w niektórych po-
dwójnie. Jest to liczba mniejsza od liczby wystąpień podstawowych określeń 
miłosierdzia i miłości, niemniej jednak także znaczna. Charakterystyczne 
jest to, że pojęcia te bardzo często występują w formie przeczenia jako zwrot: 
bez litości, bezlitośnie, po hebrajsku l’ô ḥāmal lub l’ô ḥûs. Tego rodzaju sfor-
mułowania spotykamy w Biblii rzeczywiście często, bo w sumie aż w 32 
wierszach, w niektórych podwójnie. Jest to więcej niż połowa wszystkich 
wystąpień: 32 na 54 wersety. Przy pomocy negatywnego sformułowania au-
torzy biblijni mówią o karze bezlitosnej, bez okazania współczucia ze stro-
ny karzącego. Chodzi jednak nie tylko o karę i cierpienie wymierzone przez 
złych ludzi. Przy pomocy takiego zwrotu najczęściej mówi się o surowej karze 
Bożej: 16 razy w sposób bezpośredni i 3 razy pośrednio w sensie wydania 
ludu w ręce wrogów. Spotykamy się z nimi w tekstach prorockich, zwłaszcza 
u Ezechiela (np. 5, 11; 7, 4.9) i Jeremiasza. Ich celem jest na pewno prorocka 
przestroga przed „bezlitosną”, a więc szczególnie dotkliwą karą Bożą za grze-
chy. Używają jej jako bardzo sugestywnej, a więc skutecznej przestrogi przed 
złem. Tego rodzaju zwroty świadczą o retorycznych uzdolnieniach proroków 
jako utalentowanych i charyzmatycznych mówców. Wyrażają się w imieniu 
Boga bardzo sugestywnie, aby osiągnąć tym większy skutek w postaci realne-
go wpływu na zmianę postaw ludzkich. 

Tego rodzaju określenia negatywne kilkakrotnie stanowią przestrogę dla 
ludzi, aby nie poszli na niepotrzebny kompromis ze złem. W takim sensie 
zwrot występuje w Księdze Powtórzonego Prawa (13, 9; 19, 3.21; 25, 11). 
Sformułowania mówią o braku litości nawet dla człowieka, który by nama-
wiał Izraelitę do kultu pogańskiego. Nawet gdyby to była osoba najbliższa, 
a więc rodzony brat, własny syn lub córka, żona, albo najlepszy przyjaciel, nie 
należy mu okazywać jakiejkolwiek wyrozumiałości (l’ô taḥmol) i potraktować 
z całą bezwzględnością. Aby należycie zrozumieć wymowę takich wyrażeń, 
należy wziąć pod uwagę kontekst historyczny, w jakim zostały sformułowa-
ne. A były to czasy bardzo mocnych nacisków ze strony wielkich mocarstw: 
Asyrii i Babilonii, toteż wielu Izraelitów im ulegało. Atmosferę zagrożenia in-
dyferentyzmem i przejściem na kult pogański możemy łatwo wywnioskować 
z tekstów prorockich czy deuteronomicznych, np. Pwt 13, 2–19; Jr 2, 13–20; 
Ez 5, 6–12. Można nawet powiedzieć, że wszystkie teksty, w których znajdu-
jemy typowy zwrot mówiący o braku litości ze strony Boga, świadczą pośred-
nio o dramacie sytuacji religijnej w ówczesnym Izraelu. 

Ten sposób użycia hebrajskich określeń potwierdza, że ich podstawowym 
sensem jest właśnie uczucie litości na widok wielkiego cierpienia innych lu-
dzi. Można też powiedzieć, że drobna różnica między nimi polega na tym, że 



czasownik ḥûs zawiera odcień znaczeniowy patrzenia ze współczuciem na 
cierpienie i dlatego najczęściej występuje łącznie z pojęciem oka jako narządu 
patrzenia. Dosłownie tego rodzaju sformułowanie mówi o tym, że czyjeś oko 
nie okaże litości. Jest to jednak typowy idiom biblijny, który niekoniecznie na-
leży tłumaczyć dosłownie. Chodzi w nim bowiem o okazywanie współczucia 
i litości. Czasownik ḥûs występuje też z reguły na początku zestawu dwóch 
lub nawet trzech określeń jako słowo wyrażające „widzenie”, a więc rozumie-
nie cierpienia drugiego człowieka i okazywane współczucie. 

Z kolei czasownik ḥāmal oznacza bardziej litość w sensie konkretnej po-
mocy czy też niesienia ulgi w cierpieniu. Obydwa hebrajskie określenia litości 
są zazwyczaj tłumaczone na język grecki przy pomocy tego samego czasow-
nika fei,domai, który oznacza nie tyle subiektywne odczucie litości, ile jego 
skutek. W ten sposób lepiej wyraża mentalność grecką i europejską, która 
kładzie nacisk na konkret czynu. Inne odpowiedniki dobierane są zasadniczo 
wtedy, gdy tłumacz ma do czynienia z kilkoma określeniami litości użytymi 
paralelnie. 

Niekiedy obydwa pojęcia są użyte paralelnie także do określenia miłosier-
dzia rḥm, a ma to miejsce dwukrotnie w Księdze Jeremiasza (13, 14 i 21, 7). 
Określenie miłosierdzia rḥm występuje jednak zawsze na końcu zestawu jako 
najmocniejsze w swej wymowie. Nie ma ono sensu dokładnie takiego same-
go jak dwa pojęcia litości, jednak jest w swej wymowie do nich podobne. 
Oznacza bowiem miłosierną miłość, która głęboko angażuje się uczuciowo. 

 Określenia pokrewne





Przykłady ciekawych tekstów
ze słownictwem dotyczącym miłosierdzia 

Na zakończenie naszych analiz dotyczących poszczególnych określeń 
miłosierdzia przyjrzymy się kilku wybranym tekstom, w których one wystę-
pują. Chodzi zwłaszcza o teksty, które łączą w sobie różne określenia, jak np. 
Psalm 51, 3, lub w których te określenia pełnią zasadniczą rolę informacyjną, 
jak np. Ps 103; Mt 9, 13 itd. 

a) Określenia miłosierdzia na początku Psalmu 51 

Pierwszym przykładem tekstu zawierającego różne określenia miłosier-
dzia jest bardzo dobrze znany Psalm 51. Rozpoczyna się on od prośby zmi-
łuj się nade mną, Boże. Dlatego jeszcze dziś funkcjonuje często pod nazwą 
Miserere, bowiem od tego słowa rozpoczyna się on w wersji łacińskiej. W li-
turgii był i nadal jest używany jako typowy psalm pokutny, toteż często wy-
stępuje w liturgii Wielkiego Postu, a także pogrzebowej. 

Takie jest jego użycie chrześcijańskie. Okazuje się jednak, że już czasach 
Starego Testamentu był wykonywany podczas Jôm Kippurîm, a więc hebraj-
skiego Dnia Przebłagania1. Była to uroczystość wprowadzona po powrocie 
z niewoli babilońskiej jako dzień przebłagania Boga za grzechy Izraela i stała 
się najważniejszym świętem żydowskim. 

Na szczególny urok tego psalmu składa się przede wszystkim jego po-
czątek, w którym występują paralelnie trzy różne określenia miłosierdzia: 
ḥānan, ḥesed i raḥămîm: 

Zmiłuj się nad mną (ḥānnēnî) Boże
 według Twej wiernej miłości (keḥasdekā),
 według wielkiego Twego miłosierdzia (kerōb raḥămēkā – Ps 51, 3). 

Pierwsze wezwanie jest typową prośbą o Boże zmiłowanie, charaktery-
styczną dla Psalmów. Jest ona zamieszczana najczęściej na początku wier-

1)   Por. U. TERRINONI, „Buono è il Signore” (Sal 103, 8). Il messaggio biblico della mise-
ricordia, Bologna 2008, s. 47. 
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sza, zwłaszcza początkowego wiersza całego psalmu, por. Ps 4, 2; 6, 3; 9, 14; 
24, 16 itd. W sumie występuje w zbiorze Psalmów 21 razy, a poza nimi jeszcze 
w Księdze Hioba (19, 21), Sędziów (21, 22) i Izajasza (33, 2). Są to również 
gorące prośby, zanoszone zarówno do Boga, jak i ludzi. 

Pierwszym uzasadnieniem zanoszonej do Boga prośby jest Jego wierna 
miłość (ḥesed). Psalmista bowiem kieruje swą prośbę do Boga, opierając się 
na Jego wiernej miłości do swojego ludu (keḥasdekā). Motywacją prośby jest 
także wielkie Jego miłosierdzie – raḥămîm (kerōb raḥămēkā). Widzimy, że 
obydwa uzasadnienia są umieszczone paralelnie w zwrotach zaczynających 
się od przyimka ke, który wprowadza odniesienie. Oznacza on: zgodnie, po-
dobnie, według. W oryginale hebrajskim prośba kierowana do Boga jest uza-
sadniona przy pomocy dwóch paralelnie sformułowanych zwrotów: 

keḥasdekā (= według Twojej wiernej miłości) i
kerōb raḥămēkā (= według wielkości Twego miłosierdzia). 

Dodatkowo obydwa te sformułowania rymują się, dzięki takiej samej 
końcówce dzierżawczej kā (= Twój). Mają one także po dwa akcenty wyra-
zowe, podobnie jak i początkowe wezwanie do Boga: ḥānnēnî Elohim! Jest to 
przykład sztuki poetyckiej typowej dla kultury semickiej, którą trudno było 
oddać w tłumaczeniach na inne języki. Greckie tłumaczenie Septuaginty 
musiało się uciec do powtórzenia tego samego określenia dwukrotnie:  
evle,hso,n – e;leo,j:

Zmiłuj się nade mną (evle,hso,n me) Boże
 według wielkiego miłosierdzia (e;leo,j) Twego! 

Ograniczenie słownictwa miłosierdzia widać jeszcze bardziej w języku 
łacińskim. W Wulgacie bowiem za każdym razem mamy odpowiednik wy-
wodzący się z tego samego rdzenia miserer-: 

miserere mei Deus 
 secundum misericordiam tuam 
 iuxta multitudinem miserationum tuarum. 

Należy przyznać, że także i to tłumaczenie właśnie dzięki trzem różnym 
słowom pochodnym od miser – posiada swoją artystyczną wymowę. Jest to 
najpierw czasownik misereor oraz dwa rzeczowniki: misericordia i miseratio. 
To interesujące złożenie brzmi szczególnie donośnie za sprawą rytmicznie 
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powtarzanych określeń zawierających rdzeń: miser-. Uwydatnia ono wymo-
wę ludzkiej grzeszności i nędzy wobec Boga, co na pewno przyczyniło się do 
recepcji całego Psalmu 51 w liturgii i kulturze chrześcijańskiej. 

Inne tłumaczenia radzą sobie z tym problemem różnie, starając się uży-
wać trzech różnych odpowiedników hebrajskich określeń. Niekiedy są to od-
powiedniki bardzo trafne, po prostu najlepsze z możliwych w danym języku. 
Do takich można zaliczyć np. francuską Traduction Oecuménique de la Bible 
(aie pitié – fidélité – miséricorde), New English Translation (have mercy –  
loyal love – compassion) i włoską Nuova Riveduta (abbi pietà – bontà – grande 
misericordia). Widać, że ich tłumacze dołożyli starań, aby jak najlepiej oddać 
specyfikę określenia ḥesed (francuskie fidélité czy też angielskie loyal love). 
Uwzględnili badania naukowe nad specyfiką znaczeniową hebrajskich po-
jęć. Być może fidélité nie oddaje całego ładunku życzliwości, jaki znajdujemy 
w oryginale hebrajskim, jednak próba ta zasługuje na uznanie. Natomiast 
loyal love jest na pewno najlepszym odpowiednikiem, choć jest to określenie 
opisowe. Odpowiedniki raḥămîm również należycie oddają ładunek emocjo-
nalny zawarty w tym pojęciu. Na uwagę zasługują w tym ostatnim wypadku 
także tendresse we francuskiej Bible de Jérusalem czy nawet abundant mer-
cy w New Revised Standard Version lub tender mercies w New King James 
Version. 

Natomiast w polskim tłumaczeniu utrwaliła się wersja Biblii Tysiąclecia 
z odpowiednikami: zmiłować się – łaskawość – miłosierdzie. Takich samych 
odpowiedników używa także tłumaczenie Biblii Paulińskiej. Brzmi ono: 

Zmiłuj się nade mną, Boże
 w swojej łaskawości! 
 w ogromie swego miłosierdzia…

W tłumaczeniu tym mamy także zasadniczo trzy odpowiedniki hebraj-
skich określeń miłosierdzia, choć pierwszy i trzeci są do siebie podobne: 
zmiłować się i miłosierdzie. Na pewno kolejne odpowiedniki zostały dobrane 
zgodnie z tradycyjnym sposobem tłumaczenia określeń hebrajskich. Zmiłuj 
się jest bowiem od dawna przyjętym odpowiednikiem greckiego evle,hso,n i ła-
cińskiego miserere, a miłosierdzie zawsze było odpowiednikiem misericordia, 
które z kolei jest najczęstszym odpowiednikiem hebrajskiego raḥămîm. Są to 
odpowiedniki dobre, choć określenia miłosierdzia, podobnie jak i łaskawo-
ści mocno już się zdewaluowały i nie zawsze dobrze się kojarzą, zwłaszcza 
w użyciu do opisu relacji międzyludzkich. Określenie łaskawości nie oddaje 
całego bogactwa hebrajskiej ḥesed jako miłości i życzliwości trwałej i wier-
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nej. Jednak gdyby się chciało wyrazić również i ten aspekt, należałoby użyć 
określenia opisowego, co nie jest wskazane w tłumaczeniach Biblii. Dąży się 
bowiem do tego, aby tłumaczenie nie było dłuższe od oryginału i zawierało 
mniej więcej tyle samo słów co on. 

Zauważyliśmy już na początku, że nasz zwrot jest zaawansowaną kon-
strukcją poetycką w stylu semickim. Bazuje ona na trzech synonimicznych 
określeniach Bożego miłosierdzia i dobroci oraz na paralelnym uzasadnieniu 
skierowanej do Boga prośby: według Twej ḥesed, według wielkiego miłosier-
dzia. Należy z zadowoleniem skonstatować, że polskie tłumaczenie oddaje te 
dwie zasady konstrukcji poetyckiej, zarówno poprzez dobór różnych okre-
śleń miłosierdzia, jak i paralelizm uzasadnienia: 

w swojej łaskawości, 
w ogromie swego miłosierdzia. 

Ostatecznie wszystkie trzy określenia wyrażają zasadniczo wielkość Bożej 
dobroci i miłosierdzia. Wszystkie trzy wchodzą w skład skierowanej do Boga 
prośby, która została rozwinięta w dalszej części psalmu. Aby jeszcze dokład-
niej poznać sens tej prośby i wchodzących w jej skład określeń miłosierdzia, 
należy przyjrzeć się treści psalmu. 

Otóż na jego zawartość składa się długa seria próśb zanoszonych do 
Boga. Jest ona wyrażona przy pomocy aż 10 czasowników w formie impe-
ratywu i 9 w formie imperfectum w drugiej osobie liczby pojedynczej, któ-
ra posiada podobny sens. Oto ich zestaw według kolejnych wierszy psalmu 
oprócz wstępnej prośby o zmiłowanie ḥānnēnî (zmiłuj się). Prośby wyrażone 
w imperatywie umieściłem po lewej stronie, natomiast wyrażone w imper-
fectum po prawej stronie: 

Ps 51, 3: wymaż (meḥēh) moją nieprawość
w. 4:  obmyj (kabsēnî) z winy 
  oczyść (t ̣ahrēnî) z grzechu

w. 8:  naucz mądrości
w. 9:  oczyść (’eṭhār ) hyzopem
 obmyj (tekabsēnî)
w. 10:  daj usłyszeć radość
w. 11: odwróć oblicze od grzechów 
  wymaż (meh ̣ēh) przewinienia 
w. 12:  stwórz mi serce czyste 
  odnów moc ducha 
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w. 13:  nie odrzucaj mnie od swego oblicza2

 nie odbieraj mi Ducha świętości
w. 14:  przywróć radość
 umocnij mnie wspaniałomyślnością 
w. 16:  uwolnij od krwi 
w. 17:  otwórz wargi 
w. 20:  okaż dobroć
 odbuduj mury Jeruzalem

Przegląd zawartych w Psalmie 51 próśb pokazuje, że chodzi zasadniczo 
o darowanie grzechów ukazane obrazowo jako oczyszczenie z brudu. Tego 
oczyszczenia dotyczą trzy czasowniki: 

māḥāh = całkowicie usunąć (w. 3 i 11), 
kibbēs = umyć (w. 4 i 9) oraz
ṭāhēr = oczyścić (w. 4 i 9). 

Te i tylko te czasowniki zostały powtórzone dwukrotnie w początkowej 
części psalmu. Zobrazowanie grzechu jako fizycznego brudu jest dobrze zna-
ne na kartach Biblii, stąd jego darowanie jest porównane do oczyszczenia 
z tego brudu (por. Jr 2, 22; Ml 3, 2; Ap 7, 14; 22, 14). Należy przyznać, że 
porównanie do oczyszczenia jest obrazem bardzo sugestywnym, gdyż brud 
jest czymś niemiłym i odpychającym. Odwrotnie zaś czystość fizyczna, która 
jest miła i pociągająca. 

Już ten rzut oka na słownictwo Psalmu 51 pod kątem zawartych w nim 
próśb wskazuje, że jest on zasadniczo jedną wielką prośbą o darowanie grze-
chu, który także został wzmiankowany wielokrotnie i na wiele różnych spo-
sobów:

ḥaṭā’t, ḥēṭ’, ḥāṭā’ = grzech, grzesznik, grzeszyć (w. 4, 5, 6, 7, 11, 15)
peša‘ = nieprawość (w. 3, 5, 15) 
‘āwôn = wina (w. 4, 7, 11) i 
ra‘ = zło (w. 6). 

To wielokrotne i wielorakie wzmiankowanie grzechu dobitnie wyraża 
cały dramat człowieka na różne sposoby uwikłanego w grzech3. Skierowane 

2)   Rozkaz negatywny jest zawsze wyrażany w imperfectum. 
3)   Por. L. ALONSO SCHöKEL, Trenta salmi: poesia e preghiera, Bologna 1982, s. 233. 



220

Biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur…

do Boga prośby dotyczą właśnie usunięcia, darowania i oczyszczenia z grze-
chów. Stąd też początkowe określenia miłosierdzia odwołują się do Bożej 
dobroci w celu uzyskania odpuszczenia win. Dlatego też określenia te, i to 
wszystkie trzy, oznaczają w tym psalmie miłosierdzie rozumiane w sensie 
teologicznym jako Boża miłość skierowana do grzeszników i prowadząca do 
darowania ich grzechów. Można powiedzieć, że Psalm 51 łącznie z początko-
wymi określeniami Bożej dobroci jest klasycznym tekstem na temat Bożego 
miłosierdzia, co dotyczy także użytych w jego części początkowej hebrajskich 
określeń ḥānan, raḥămîm, a nawet ḥesed. 

Z drugiej zaś strony psalm ten zawiera także doskonale wyartykułowaną 
teologię grzechu i nawrócenia, mającą odniesienie psychologiczne. Grzech 
bowiem został ukazany jako przykra rzeczywistość która, niestety, stale to-
warzyszy człowiekowi, już od samego urodzenia (w. 5, 7). Autor wyraża się 
w tym względzie bardzo dosadnie, odnosząc się nawet do poczęcia:

Urodziłem się w przewinieniu (‘āwôn),
w grzechu (ḥēṭ’) poczęła mnie matka (Ps 51, 7). 

Pewnie ze względu na to sformułowanie przypisano autorstwo psalmu 
Dawidowi po jego grzechu z Batszebą. Niemniej wymowa paralelnego sfor-
mułowania jest znacznie głębsza. Autor postrzega bowiem fakt całkowitej 
grzeszności człowieka4 i pragnie tę smutną prawdę wyrazić sugestywnie. Daje 
wyraz swemu przekonaniu, że grzech towarzyszy człowiekowi przez całe ży-
cie, czy to przez przynależność do grzesznej społeczności czy też różnego ro-
dzaju powiązania i następstwa tego grzechu. Chodzi po prostu o to, co nieco 
inaczej wyrazi później Paweł, mówiąc o niewoli grzechu (np. Rz 6, 6 n.). 

To uwikłanie w grzech jest smutnym wyrazem głębokiej nędzy człowie-
ka. Tej swojej nędzy nie może on sam zaradzić, stąd też prośba o Boże mi-
łosierdzie. Można więc powiedzieć, że cały Psalm 51 w dramatyczny sposób 
wyraża kontrast między grzeszną nędzą człowieka a niezmierzoną dobrocią 
i życzliwością Bożą, którą określamy właśnie jako miłosierdzie. Kontrast ten 
został wyrażony w mistrzowski sposób, nadając treści Psalmu wewnętrzne 
napięcie i dynamikę. 

Jak już powiedzieliśmy, prośba o zmiłowanie została przetłumaczona po 
grecku jako evle,hso,n. Jest to forma imperatywu w aoryście od czasownika 

4)   Słusznie zauważają komentatorzy Katolickiego komentarza biblijnego, że sformułowa-
nie o zrodzeniu w przewinieniu jest środkiem poetyckim dla wskazania całkowitej grzeszności 
człowieka (por. J. S. KSELMANN, M. L. BARRé, „Księga Psalmów”, KKB, s. 498).



221

Przykłady ciekawych tekstów ze słownictwem dotyczącym miłosierdzia

evlee,w. Otóż okazuje się, że tego rodzaju zwrot, znany w Starym Testamencie 
głównie z psalmów, w Nowym wyraża zawsze prośbę o uzdrowienie skierowa-
ną do Jezusa. Taka prośba występuje wyłącznie w Ewangeliach Synoptycznych 
i powtarza się w nich wielokrotnie. Widać ją w prośbie niewidomego5 o od-
zyskanie wzroku (Mt 9, 27; 20, 30 i par.), kobiety kananejskiej, która bła-
ga o uzdrowienie opętanej córki (Mt 15, 22), ojca epileptyka (Mt 17, 15) 
i dziesięciu trędowatych, którzy proszą o uzdrowienie (Łk 17, 13 n.). Takie 
sformułowanie prośby o uzdrowienie nie tylko jest wyrazem zmartwienia 
i cierpienia proszących, lecz także i zaufania do Jezusa, który uzdrawia mocą 
Bożą. W kontekście biblijnym stanowi bowiem echo zawartej w psalmach 
prośby skierowanej do Boga. Świadczy także o wrażliwości Jezusa na cier-
pienia ludzkie i Jego wielkiej dobroci, która przejawia się w konkretnej po-
mocy. 

b) Psalm 103: wielkość Bożego miłosierdzia 

Ten piękny psalm również jest używany podczas liturgii Jôm Kippurîm, 
jego ślady odnajdujemy ponadto w pismach z Qumran. Jeszcze większe 
zainteresowanie znalazł w chrześcijaństwie. Wybitny egzegeta profesor 
Papieskiego Instytutu Biblijnego Mitchell Dahood nazwał go Te Deum Starego 
Testamentu6. Ze względu na swoją treść i wymowę był także określany jako 
prototyp Magnificat i starotestamentalny odpowiednik Janowego stwierdze-
nia, że Bóg jest miłością7. Piękny ten psalm doczekał się już egzegetycznych 
opracowań pod kątem nauki o miłosierdziu. Chodzi tu o artykuł autorstwa 
ks. prof. H. Witczyka8, a także poświęcony mu rozdział we włoskiej książ-
ce U. Terrinoniego pt. „Buono è il Signore” (Sal 103, 8). Il messaggio biblico 
della misericordia9. Przyjrzymy się dokładniej jego treści pod kątem użytego 
słownictwa miłosierdzia oraz formuły miłosierdzia zawartej w w. 8. Okazuje 
się bowiem, że wielokrotnie używa różnych określeń miłosierdzia i cała jego 
tematyka jest z nim związana. 

5)   U Mateusza mówi się o dwóch niewidomych (9, 27 n.). Nadto w Ewangelii Mateuszo-
wej spotykamy się z dwukrotną narracją o uzdrowieniu niewidomych w 9, 27 n. i 20, 29 n. 

6)   H. WITCZYK, „Bóg nieskory do gniewu – bogaty w miłosierdzie (Ps 103)”, VV 3 
(2003), s. 82. 

7)   Por. TERRINONI, s. 63. 
8)   WITCZYK, „Bóg nieskory do gniewu”.
9)   Wydana w Bolonii w r. 2008. Chodzi o rozdział 4. zatytułowany: „Misericordioso 

e pietoso è il Signore” (Sal 103), za s. 61–75. 
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Inaczej niż Psalm 51 zaczyna się on wezwaniem do błogosławienia Jahwe 
za całą Jego dobroć względem Izraela. Wezwanie to zostało aż sześciokrotnie 
powtórzone zarówno na samym początku psalmu, jak i w jego zakończeniu:

w. 1:  błogosław duszo moja Pana...
w. 2:  błogosław duszo moja Pana...

w. 20:  błogosławcie Pana Jego aniołowie, potężni Jego bohaterowie 
w. 21:  błogosławcie Pana, Jego zastępy
w. 22:  błogosławcie Pana wszystkie Jego dzieła
  błogosław duszo moja, Pana!

Wielokrotnie powtórzone wezwania stanowią więc inkluzję całego 
psalmu, która spina jego zawartość z przodu i tyłu, nadając mu formę he-
brajskiej modlitwy berākāh10. Dwa pierwsze i wezwanie ostatnie jest skie-
rowane do własnej duszy psalmisty i chodzi o odwołanie się do osobistej 
wrażliwości modlącego się. Na pewno nie należy rozumieć terminu nefeš 
w sensie filozoficznym, lecz w sensie witalnej energii człowieka, a zwłasz-
cza jego wrażliwości psychicznej. Z podobnym zwrotem o błogosławieniu 
przez czyjąś duszę spotykamy się w Biblii kilkakrotnie (Rdz 27, 4.19.25.31; 
Ps 104, 1.35). 

W wierszu 1. termin nefeš został zresztą użyty paralelnie w stosunku do 
określenia całego wnętrza człowieka (qerābay – w liczbie mnogiej:

błogosław duszo moja (nafšî) Pana
i całe moje wnętrze (kōl qerābay) Jego święte imię! 

Głębokie wnętrze człowieka wskazuje tutaj na jego wewnętrzną energię 
i całkowite zaangażowanie, i w tym sensie posiada znaczenie paralelne w sto-
sunku do nefeš. Całe zaś sformułowanie jest wezwaniem do wychwalania Boga 
z całym wewnętrznym zaangażowaniem za Jego wielką dobroć i otrzymywa-
ne dobrodziejstwa, zwłaszcza zaś odpuszczenie grzechów. My powiedzieliby-
śmy dziś o wychwalaniu Boga całym sercem. Wezwania do błogosławienia 
sugerują podstawowy motyw tego psalmu, jakim jest wdzięczność Bogu za 
Jego wielką dobroć i miłosierdzie. 

Gdy zaś chodzi o określenia miłosierdzia, napotykamy je w następują-
cych wierszach psalmu: 

10)   Por. WITCZYK, „Bóg nieskory do gniewu”, s. 83–85. 
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w. 4: •  ḥesed i raḥămîm (Bóg otacza swój lud dobrocią jak wieńcem, wyba-
wia życie od zguby, daje radość życia). 
w. 8: pełna formuła miłosierdzia (Bóg daruje grzechy). • 
w. 11: Boża •  ḥesed jest tak ogromna jak wysokość nieba. 
w. 13: wyrozumiałość (•  riḥam) Boga jest tak wielka, jak dobroć (riḥam) 
ojca względem własnych dzieci. 
w. 17: Boża •  ḥesed trwa na wieki, inaczej niż krótkie życie ludzkie. 
Zasygnalizowałem także kontekst tych wystąpień, aby dać ogólną orien-

tację w zawartości treściowej określeń miłosierdzia. Widzimy, że są one rozło-
żone równomiernie w całym psalmie. Występują bowiem w wierszach 4, 8, 11, 
13 i 17. W wierszu 8. zostały skumulowane w pełnej formule miłosierdzia: 

raḥûm, 
we ḥannûn Yhwh
’erek ’afaîm
we rab ḥāsed.

Dominującym określeniem w naszym psalmie jest ḥesed, które występuje 
aż czterokrotnie, a więc w wierszach 4, 8, 11 i 17. Należy także zauważyć, że 
w formule miłosierdzia w w. 8 znajduje się ono, jak zwykle, na najbardziej 
wyakcentowanej pozycji końcowej i zostało wzmocnione przymiotnikiem 
rab. Chodzi więc o wielką ḥesed Boga w stosunku do swojego ludu. On bo-
wiem otacza lud swoją dobrocią ḥesed podobnie jak wieńcem (w. 4), który 
jest najbardziej widoczną ozdobą człowieka. Jego dobroć jest tak wielka, jak 
wysokość nieba nad ziemią (w. 8). Ona zawsze i w sposób trwały towarzyszy 
ludziom, różniąc się w tym względzie całkowicie od człowieka, który jest isto-
tą przemijalną (w. 17). 

Ḥesed to dobroć Boża, która przejawia się w:
dobrodziejstwach dla swojego ludu (w. 2, 5), • 
przebaczeniu wszystkich grzechów i wyrozumiałości (w. 3, 9 n., 12, 14), • 
wybawieniu od zguby (w. 4), • 
przysporzeniu radości (w. 5), • 
opiece nad biednymi (w. 6), • 
objawieniu się swojemu ludowi (w. 7). • 
Widać więc, że skutkiem Bożej miłości do ludu jest zarówno wszech-

stronne oddziaływanie dobroczynne, jak też i darowanie grzechów. Obydwie 
dziedziny składają się w jedną logiczną całość, bowiem następstwem darowa-
nia grzechów jest pojednanie, które przejawia się w dobroczynności. Grzech 
bowiem psuje relacje między Bogiem a ludźmi. Aby je naprawić, należy naj-
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pierw go zlikwidować. Obydwa oddziaływania są skutkami wielkiej miłości 
Bożej, określonej w psalmie przede wszystkim jako ḥesed, lecz także jako 
raḥămîm i pochodnymi w wierszach 4, 8 i 13, a nawet ḥannûn. Wszystkie te 
określenia wskazują na tę samą miłosierną miłość Boga, z tym, że ḥesed pod-
kreśla aspekt jej trwałości, zaś rah ̣ămîm i pochodne jej głębię i wielkość. 

Można też zauważyć, że te ostatnie określenia pojawiają się w części środ-
kowej psalmu (zwłaszcza w w. 8 i 13), a więc tam, gdzie mówi się także o daro-
waniu grzechów (w. 3, 9 n., 12, 14). Stąd określenia raḥămîm, raḥûm i riḥam 
są bardziej powiązane z darowaniem grzechów, a zatem miłosierdziem we 
właściwym sensie teologicznym. Zauważmy także, że formuła miłosierdzia, 
zawierające wszystkie jego określenia, znajduje się również w środku psal-
mu: w w. 8. Jest więc tam, gdzie najwięcej mówi się o darowaniu grzechów 
(w. 9 n.). Można powiedzieć, że wyznacza ona centrum całego psalmu jako 
najbardziej uwydatnione sformułowanie na temat miłości Boga, która prze-
jawia się przede wszystkim w odpuszczeniu grzechów. 

W w. 12. odpuszczenie grzechów ukazane jest obrazowo jako najdalsze 
z możliwych ich oddalenie: 

Jak odległy (reḥoq) jest wschód od zachodu, 
tak daleko odsuwa (hirh ̣îq) od nas nasze przestępstwa!

Odległość od wschodu słońca aż do jego zachodu jest dla dawnego autora 
biblijnego największym z wyobrażalnych dystansów (por. Ps 107, 3; Iz 45, 6; 
59, 19). Nie znał on innych większych odległości, na przykład w badanej dzi-
siaj przestrzeni kosmicznej. Chodzi o odległość, która obejmuje cały świat, 
począwszy od miejsca, gdzie wschodzi słońce, aż po miejsce jego zachodu. 
Autor dodatkowo uwydatnia to największe z możliwych oddalenie przez dwu-
krotne powtórzenia rdzenia rḥq, który oznacza właśnie oddalenie. Oddalenie 
grzechu na największą z możliwych odległości jest dla autora obrazem całko-
witego jego darowania i zapomnienia. 

Poprzedni wiersz 11. został analogicznie skonstruowany i porównuje 
z kolei Bożą miłość do największej z możliwych wysokości: 

Jak wysoko jest niebo nad ziemią, 
tak wielka jest Jego miłość (ḥesed) nad tymi, którzy się Go boją (w. 11). 

Wiersz ten porównuje ḥesed Jahwe do największej odległości w pionie, 
a więc wysokości nieba nad ziemią11. Okazuje się, że podobieństwo tych 

11)   Por. tamże, s. 87.
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dwóch wierszy zostało uwydatnione przez użycie takich samych sformu-
łowań: 

Jak wysoko jest (ki gebōah – infinitivus constructus qal) niebo nad ziemią
tak mocna jest Jego miłość (ḥesed) do tych, którzy respektują Jego nakazy.
Jak odległy jest (kireḥōq – infinitivus constructus qal) wschód od zachodu
tak daleko oddalił nasze grzechy (Ps 103, 11 n.). 

Obydwa wzmiankują najpierw porównanie i wprowadzają je przy pomo-
cy przyimka ki z bezokolicznikiem qal w status constructus: 

ki gebōah – jak jest wysoko,
kireḥōq – jak jest daleko. 

Punktami odniesienia jest tutaj najwyższa z możliwych wysokość i odle-
głość. Chodzi więc o wielkość w wymiarze zarówno poziomym, jak i piono-
wym i w tym względzie są one w stosunku do siebie analogiczne. Natomiast 
rzeczywistościami porównywanymi jest w jednym wierszu wierna miłość 
Boga, w drugim zaś całkowite darowanie grzechów. Zestawienie dwóch ana-
logicznych wierszy uwydatnia więc związek między wielkością miłości a od-
puszczeniem grzechów. Związek ten polega na tym, że Boża miłość, określona 
tutaj jako ḥesed, znajduje swój najwyższy i najpełniejszy wyraz właśnie w da-
rowaniu grzechów. Zaś darowanie grzechów jest traktowane przez autora 
psalmu jako najważniejszy przejaw i skutek tej miłości. 

W odróżnieniu jednak od poprzednio przeanalizowanego Psalmu 51, autor 
naszego Psalmu 103 ukazuje szersze spectrum skutków Bożej miłości. Jest to 
nie tylko samo darowanie grzechów, lecz także i obdarzanie człowieka wszel-
kimi dobrodziejstwami i szczęściem. Psalm 51 skupiał swą uwagę wyłącznie na 
przykrej rzeczywistości grzechu, dla którego usunięcia niezbędne jest miłosier-
dzie Boże. Chciał w ten sposób ukazać cały dramat grzechu w życiu ludzkim. 
Natomiast Psalm 103 rozszerza swoje zainteresowanie także na następstwa da-
rowania grzechów, jakimi są wszelkie przejawy dobroci Bożej do człowieka. 

c) Miłosierdzia pragnę, nie ofiary (Mt 9, 13 i 12, 7)

W Ewangelii Mateuszowej, i tylko w niej, spotykamy dwukrotne odwo-
łanie się Jezusa do słów: miłosierdzia pragnę, nie ofiary (9, 13; 12, 7). Jezus 
odsyła swoich rozmówców do znanego ze Starego Testamentu cytatu, aby 
najpierw wyjaśnić swe zatroskanie o los grzeszników, a następnie pouczyć 
tych, którzy krytykowali Jego uczniów za to, że zrywają kłosy w szabat. Poleca 
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im uczyć się (ma,qete – Mt 9, 13), co znaczą te słowa, aby lepiej zrozumieli 
ich sens i znaczenie. Odwołując się do tego tekstu, uzasadnia Jezus uczest-
nictwo w gościnie wraz z celnikami i grzesznikami, a następnie broni swych 
uczniów przed zarzutem łamania Prawa w święto szabatu. Rozmówcy bo-
wiem zarzucają im, że zbieranie plonów jest w szabat zakazane. Jezus pragnie 
wytłumaczyć faryzeuszom, że ważniejsza jest dobroć i wyrozumiałość dla 
potrzebujących, niż bezwzględne przestrzeganie litery Prawa. 

Podwójny cytat Jezusa w Ewangelii Mateuszowej został zaczerpnięty 
z Księgi Ozeasza 6, 6. W prorockim tekście Bóg żali się na niewierność swo-
jego ludu, który wciąż zdradza Jahwe na rzecz kultu pogańskiego. Zamiast 
otaczać swego Boga wierną miłością ḥesed, zwraca się w stronę bożków 
pogańskich. Jego ḥesed jest krótkotrwała jak rosa poranna w Palestynie 
(Oz 6, 4)12, a powinna być wierna z natury rzeczy, jako odpowiedź na wierną 
miłość Boga. Chodzi przecież o miłość wynikającą z zawartego przymierza, 
które Izraelici złamali (por. Oz 6, 7). Stąd określenie ḥesed zostało tu użyte 
we właściwym znaczeniu jako wskazujące na wierną miłość ludu do Boga. 
Zaś w kontekście Księgi Ozeasza jeszcze lepiej widać, że chodzi o miłość po-
dobną do miłości małżeńskiej (Oz 2, 21), do której ten prorok porównuje 
miłość do Boga. 

Zgodnie ze sposobem tłumaczenia w Septuagincie określenie ḥesed zo-
stało także i tu przetłumaczone jako e;leoj i w takim też odpowiedniku zacy-
towane dwukrotnie w Ewangelii Mateuszowej: 

e;leoj qe,lw 
 kai. ouv qusi,an.

Powstaje zatem pytanie, w jakim sensie rozumie to e;leoj Mateusz? Czy 
w sensie greckiego określenia litości nad nieszczęściem, czy też w sensie hebraj-
skiego ḥesed jako wiernej miłości do Boga? Otóż w kontekście Mateuszowej 
Ewangelii e;leoj na pewno nie oznacza wiernej miłości człowieka do Boga, 
jak to było u Ozeasza, lecz miłość Jezusa do grzeszników w 9, 13 oraz wyro-
zumiałość na ludzkie potrzeby i biedę w 12, 7. W pierwszym tekście mowa 
o Jezusie, który przyjął zaproszenie na spotkanie przy stole z grzesznikami 
i celnikami po tym, jak powołał Mateusza celnika na jednego z apostołów 

12)   Chodzi o zjawisko charakterystyczne dla ziemi izraelskiej. Jest to opad rosy porannej 
pojawiający się w najcieplejszych miesiącach lata. Wilgotne powietrze od morza tworzy gęste 
zachmurzenie, które jednak szybko znika, pozostawiając rosę na powierzchni ziemi. Por. s. 123 
niniejszego opracowania.
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(Mt 9, 9 n.). Faryzeusze gorszyli się faktem, że Jezus manifestuje w ten sposób 
przyjazne nastawienie do notorycznych grzeszników. 

Jezus jednak uzasadnia swoją postawę dwukrotnie i ta podwójność na-
leży do specyfiki stylu Mateuszowego13. Najpierw potrzebą pozyskania i na-
wrócenia grzeszników, co ilustruje przykładem lekarza, którego potrzebują 
właśnie chorzy, a nie zdrowi: 

Nie potrzebują lekarza zdrowi, 
lecz ci, którzy się źle mają (Mt 9, 12). 

To uzasadnienie znajduje się we wszystkich trzech wersjach synoptycz-
nych tego opowiadania, także w Mk 2, 17 i Łk 5, 31. Mateusz dodaje uza-
sadnienie przy pomocy cytatu z Ozeasza, który mówi o tym, że najbardziej 
liczy się e;leoj, a więc życzliwe podejście do grzeszników. Ta postawa jest 
ważniejsza nawet od składanych Bogu ofiar, czyli najważniejszych elemen-
tów rytualnego kultu. Wkładając ten właśnie cytat w usta Jezusowe, Mateusz 
wykorzystuje jego radykalnie sformułowane pouczenie o konieczności mi-
łosierdzia dla grzeszników.  ;Eleoj oznacza więc w tym tekście miłosierdzie 
dla grzeszników, które polega na trosce o ich przemianę. Jest to zatem miło-
sierdzie w sensie teologicznym, rozumiane jako miłość prowadząca do da-
rowania grzechów. 

W drugim Mateuszowym tekście ten sam cytat został także włożony 
w usta Jezusa i wykorzystany do pouczenia o wrażliwości na ludzką biedę 
i potrzeby. Tym razem faryzeusze mieli pretensje do uczniów Jezusa o to, 
że w szabat zrywali kłosy zboża, ponieważ byli głodni (12, 1 n.). Jezus broni 
swych uczniów przed zarzutem na trzy sposoby. Najpierw odwołuje się do 
przykładu Dawida i jego towarzyszy, którzy głodni spożyli chleby pokładne 
i byli bez winy (w. 3 n. – por. 1 Sm). Następnie odwołuje się do przepisu 
Prawa, w myśl którego kapłani naruszają w szabat odpoczynek świąteczny 
i także pozostają bez winy (w. 5). Koronnym argumentem jest natomiast 
nasz cytat z Księgi Ozeasza: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary (w. 7). Cytat 
ten został przytoczony na trzecim i ostatnim miejscu jako argument najważ-
niejszy. 

13)   Binarność jest cechą stylu literackiego Semitów, niemniej jednak Mateuszowa Ewan-
gelia uwydatnia ją jeszcze bardziej niż pozostałe. Widać to zwłaszcza w takich miejscach, gdzie 
Mateusz mówi o dwóch ludziach, podczas gdy pozostali Ewangeliści tylko o jednej osobie, np. 
uzdrowienie dwóch niewidomych pod Jerychem (Mt 9, 27; 20, 30) i dwóch opętanych Gada-
reńczyków (Mt 8, 28). 
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Choć także w pozostałych Ewangeliach synoptycznych znajdujemy tę 
samą perykopę o zrywaniu kłosów w szabat przez głodnych uczniów i po-
uczeniu Jezusa (Mk 2, 23–28; Łk 6, 1–5), nie cytują one tekstu Ozeasza 6, 6. 
Również i w nich Jezus odwołuje się do przykładu Dawida, który jadł chle-
by pokładne wraz ze swoimi towarzyszami podczas ucieczki przed Saulem. 
W Ewangelii Łukaszowej Jezus ogranicza się tylko do tego jednego argumen-
tu, zaś w Markowej znajdujemy także drugi argument, który moglibyśmy 
określić jako humanitarny14: 

szabat został ustanowiony dla człowieka, 
 a nie człowiek dla szabatu (Mk 2, 27). 

Uwydatnia on bowiem wartość człowieka, która jest większa nawet od 
najważniejszych przepisów prawa religijnego. Tylko Mateusz rozbudowuje 
wypowiedź Jezusa do trzech argumentów, z których właśnie ostatni z odwo-
łaniem do sformułowania Ozeaszowego wydaje się najważniejszy. Oprócz 
tego, że jest umieszczony na końcowej, trzeciej pozycji, został wprowadzony 
przez Jezusa głębokim życzeniem, aby rozmówcy starali się zrozumieć jego 
sens: gdybyście zrozumieli, co znaczy… Takie wprowadzenie jeszcze bardziej 
uwydatnia kluczową rolę tekstu Ozeasza i pouczenia, jakie z niego płynie. 
A dotyczy ono właśnie e;leoj jako bardzo ważnej postawy chrześcijańskiej. 
Jest ona bowiem ważniejsza niż zachowanie najważniejszych przepisów 
Prawa mojżeszowego. W kontekście opisanej przez Mateusza sytuacji e;leoj 
oznacza po prostu to, co dziś określilibyśmy słowami błogosławionego Jana 
Pawła II jako wyobraźnia miłosierdzia. Oznacza wrażliwość na cierpienie 
i potrzeby ludzi biednych i głodnych. Ta wrażliwość ma większe znaczenie 
niż zachowywanie przepisów Prawa. 

Wrażliwość na ludzką biedę została w wersji Mateuszowej zaznaczona 
słowem evpei,nasan (Mt 12, 1), które określa głód apostołów i uzasadnia ich po-
stawę w szabat. W innych wersjach synoptycznych tego określenia głodu apo-
stołów nie znajdujemy. Niektórzy sądzili, że Mateusz wprowadził je jedynie 
po to, aby lepiej dostosować przykład Dawida do sytuacji głodnych uczniów15. 
Wydaje się jednak, że Ewangeliście chodzi nie tylko o lepsze upodobnienie 
sytuacji uczniów do przytaczanego Dawida, lecz przede wszystkim o podkre-
ślenie cierpienia głodnych uczniów i konieczności chrześcijańskiej wrażliwo-

14)   J. CZERSKI („Miłosierdzie Chrystusa wobec grzeszników w Ewangelii św. Mateusza”, 
STHO 11 [1985], s. 105) określa ten argument podobnie, jako humanistyczny. 

15)   Tamże. 
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ści na to cierpienie, które jest w postawie uczniów Chrystusa najważniejsze. 
Tę postawę określa on właśnie jako e;leoj.

Taki jest dokładny sens określenia e;leoj w Mateuszowych tekstach: 
oznacza ono zwykłą ludzką wrażliwość na drugiego człowieka, jego problemy 
i bolączki. Nie jest to na pewno sens hebrajskiego podkładu ḥesed. O ile w he-
brajskim tekście Ozeasza ḥesed oznaczało szczerą pobożność, czyli wierną 
miłość ludu do Boga Jahwe, o tyle w Ewangelii Mateuszowej e;leoj wskazuje 
na ludzką wyrozumiałość i dobroć wzgędem grzeszników i ludzi w potrzebie. 
Mateusz umieścił cytat Ozeasza w zupełnie innym kontekście i w ten sposób 
nadał także określeniu e;leoj inne znaczenie: wyrozumiałości dla grzeszni-
ków i ludzi w potrzebie16. Do tego celu wykorzystał specyfikę znaczeniową 
określenia greckiego, które oznacza współczucie i wyrozumiałość dla ludzi 
cierpiących, także i grzeszników. 

Mateusz odczytał więc tekst proroka Ozeasza po grecku, nie wnikając 
w znaczenie hebrajskiego oryginału. Uczynił to tak, jak czynili najczęściej 
autorzy Nowego Testamentu, choć nie zawsze. Jak już zauważyliśmy, e;leoj 
w hymnach początkowych Łukaszowej Ewangelii nosi wyraźne rysy zna-
czeniowe także i hebrajskiego podkładu ḥesed, gdyż występuje w kontekście 
określeń dla niego charakterystycznych, a mianowicie wzmianki o trwaniu 
przez kolejne pokolenia (Łk 1, 50), przypomnieniu (1, 54) i w powiązaniu 
z przymierzem (1, 72). W ten sposób w greckim określeniu e;leoj dostrzega-
my dwa sensy znaczeniowe: litości Boga nad swoim ludem oraz Jego wiernej 
miłości. W Mateuszowej Ewangelii takiego aspektu nie widać i e;leoj oznacza 
po prostu miłość ukierunkowaną na nędzę ludzką w różnym wymiarze, czy 
to materialnym (Mt 12, 7), czy moralnym (Mt 9, 13). 

Mateusz wykorzystał określenie e;leoj w brzmieniu i znaczeniu greckim 
do sformułowania pouczenia ewangelicznego. Zastosowanie to doskonale 
wpisuje się w cały kontekst jego Ewangelii, w której nauczanie o miłosierdziu 
odgrywa bardzo ważną rolę. Zagadnienie to zostało już opracowane w rozpra-
wie ks. prof. Janusza Czerskiego pt. Miłosierdzie w Ewangelii św. Mateusza17. 
Ewangelista ten widzi miłosierdzie w postawie Jezusa, ale przede wszyst-
kim w postawie Jego uczniów, a więc chrześcijan. Wśród błogosławieństw 
na początku Kazania na górze jest także błogosławieństwo dla miłosiernych  
(evleh,monej – Mt 5, 7): 

Błogosławieni miłosierni (evleh,monej), 
ponieważ oni miłosierdzia dostąpią (evlehqh,sontai).

16)   Por. CZERSKI, „Miłosierdzie Chrystusa”, s. 57. 
17)   Wydana w Opolu w 1986 r. 
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Błogosławieństwo zostało umieszczone na piątej pozycji, a więc w środ-
ku całego zestawu błogosławieństw. Jego motywacją jest analogiczna nagro-
da ze strony Boga, która będzie polegała na miłosierdziu okazanym w dniu 
sądu (passivum theologicum). Jeszcze wyraźniej pouczenie o miłosierdziu 
chrześcijańskim zostało zilustrowane w Mateuszowej przypowieści o słudze 
pozbawionym miłosierdzia (18, 23–35). O ile król darował swojemu słu-
dze astronomiczny majątek w wysokości dziesięciu tysięcy talentów, ten nie 
chciał darować innemu nawet drobnej sumy. Wspomniałem już, że jeden ta-
lent obejmował ok. 30 kg cennego kruszcu, a więc w przypowieści chodzi 
o cyfrę niewiarygodnie wysoką. Nadzwyczaj wspaniałomyślnie potraktowa-
ny dłużnik nie zdobył się jednak na darowanie nawet bardzo skromnej sumy 
100 denarów swojemu dłużnikowi. Nie wyciągnął żadnej nauki z ogromnej 
dobroci króla. Dlatego został przez niego surowo ukarany. Bardzo wymowny 
jest wyrzut uczyniony mu przez króla: 

Czyż więc i ty nie powinieneś był się ulitować (evleh/sai) nad twoim podwładnym, 
jak ja ulitowałem się (hvle,hsa – w. 33) nad tobą?

Miłosierdzie, zobrazowane w przypowieści darowaniem długu pienięż-
nego, jest w ostatecznym rozrachunku naśladowaniem miłosierdzia Bożego, 
którego wszyscy potrzebujemy. Ludziom obdarowanym bardzo hojnie przez 
Boga trudno nieraz zdobyć się na drobny gest miłosierdzia i dobroci wobec 
drugiego człowieka. Jednak hojne obdarowanie miłosierdziem przez Boga 
zobowiązuje uczniów do analogicznej postawy wobec bliźniego. Prawda 
ta została dobitnie zilustrowana w Mateuszowym opowiadaniu o sądzie na 
podstawie uczynków miłosierdzia, choć nie pada w nim ani razu określenie 
e;leoj. W opowiadaniu tym sąd Boży został ukazany przy pomocy czynności 
oddzielenia owiec od kozłów, jakiej często dokonywali pasterze (Mt 25, 32)18. 
Bardzo ciekawa jest konstrukcja tego opowiadania, w którym czterokrot-
nie zostały powtórzone uczynki miłosierdzia jako kryterium rozstrzygające 
o zbawieniu. Najpierw król (obraz Boga Sędziego) przekazuje królestwo tym, 
którzy dokonali wobec niego następujących sześciu analogicznie sformuło-
wanych czynów miłosierdzia:

1) byłem głodny, a daliście mi jeść, 
2) byłem spragniony, a daliście mi pić, 

18)   Por. A. PACIOREK, Ewangelia według świętego Mateusza. Wstęp – przekład z orygi-
nału – komentarz, cz. II, Częstochowa 2008, s. 511. 
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3) byłem przybyszem, a przyjęliście mnie, 
4) byłem nagi, a przyodzialiście mnie, 
5) byłem chory, a odwiedziliście mnie, 
6) byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie (w. 35 n.). 

Zdziwieni takim uzasadnieniem sprawiedliwi pytają króla, kiedy wy-
świadczyli mu podobną przysługę. Zgodnie jednak z literacką zasadą parale-
lizmu Mateusz grupuje pytania parami: 

1) kiedy widzieliśmy Cię głodnym, a nakarmiliśmy Ciebie?
2)  albo spragnionym, a daliśmy Ci pić?
3) kiedy widzieliśmy Cię przybyszem, a przyjęliśmy Ciebie?
4) lub nagim, a przyodzialiśmy Cię?
5) kiedy widzieliśmy Cię chorym
6) lub w więzieniu, a przyszliśmy do Ciebie (w. 37–39)?

Łatwo zauważyć, że wszystkie sześć uczynków zostało powtórzonych 
w formie pytającej. Z tą tylko różnicą, że ostatnie dwa zostały skrócone do 
jednego łącznego pytania. 

Po odpowiedzi Sędziego przychodzi kolej na odrzuconych, którzy zna-
leźli się po lewej stronie króla. Również oni otrzymują analogiczne uzasad-
nienie wyroku, jednak sformułowane w sposób negatywny: 

1) bo byłem głodny,  a nie daliście mi jeść, 
2) byłem spragniony,  a nie napoiliście mnie, 
3) byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie, 
4) byłem nagi,  a nie przyodzialiście mnie, 
5) byłem chory
6)  i w więzieniu,  a nie odwiedziliście mnie (w. 41–43). 

W uzasadnieniu wyroku zostało powtórzonych tych samych sześć czy-
nów i w tej samej kolejności, co poprzednio, z tym, że dwa ostatnie zostały 
złączone w jednym zdaniu, jak w zestawie poprzednim. 

Tak jak sprawiedliwi, również i oni doznali zdziwienia, słysząc uzasad-
nienie Sędziego i stawiają Mu pytanie w formie podobnej, lecz już skróconej 
wyliczanki tych samych uczynków: 

1) kiedy widzieliśmy Cię głodnym, 
2) albo spragnionym, 



232

Biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur…

3) albo przybyszem, 
4) albo nagim,
5) albo chorym,
6) albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie (w. 44)?

Ostatnia wyliczanka została już skrócona do samych pytań o dostrzeżenie 
Sędziego w potrzebie, z jednym ogólnym określeniem reakcji: a nie usłużyli-
śmy Tobie. Niemniej jednak wszystkie sześć czynów, a właściwie zaniechań, 
zostało wyliczonych po raz czwarty, i to również w tej samej kolejności. 

Zachodzi więc pytanie, dlaczego autor Mateuszowej Ewangelii powtó-
rzył aż cztery razy ten sam zestaw sześciu czynów chrześcijańskiego miłosier-
dzia?19 Podobnie jak gdzie indziej, również i tutaj stanowią one ważny element 
sztuki literackiej polegającej na powtórzeniach, niekiedy wręcz koronkowych 
zestawieniach tych samych elementów. Układając je w ten sposób, autor daje 
wyraz swoim literackim uzdolnieniom, oczywiście w sensie kanonu sztuki 
semickiej. Z drugiej zaś strony pragnie zwrócić uwagę czytelnika na powta-
rzane elementy. W przypadku naszego tekstu chodzi o podstawową i roz-
strzygającą wagę uczynków miłosierdzia w postawie chrześcijańskiej. 

Cztery analogiczne zestawy uczynków miłosierdzia chrześcijańskiego 
tworzą logiczny i zamknięty układ, który przedstawiam graficznie poniżej: 

Uzasadnienie pozytywne: 
Byłem w potrzebie, a wyście jej za-
radzili (w. 35 n.)

Pytanie pozytywne: 
Kiedy widzieliśmy Cię w potrzebie 
i zaradziliśmy jej (w. 37–39)

Uzasadnienie negatywne: 
Byłem w potrzebie, a nie przyszliście 
mi z pomocą (w. 42 n.)

Pytanie negatywne:
Kiedy widzieliśmy Cię w potrzebie, 
a nie przyszliśmy Ci z pomocą  
(w. 44)?

Powtórzone cztery razy katalogi sześciu tych samych uczynków miło-
sierdzia chrześcijańskiego odpowiadają sobie wzajemnie jako uzasadnienia 
i pytania w formie pozytywnej i negatywnej, tworząc w ten sposób zamknięty 
zestaw. Wszystkie one wskazują na przykładowe, a zarazem bardzo konkretne 
czyny pomocy i solidarności w nieszczęściu drugiego człowieka. Realizacja 

19)   Specyficzny układ i powtórzenia dobrych uczynków notuje także CZERSKI: „Miło-
sierdzie Chrystusa”, s. 127. 
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takiej postawy chrześcijańskiej, wyrażającej się w konkretnych czynach mi-
łosierdzia, jest w Mateuszowej perykopie ukazana jako warunek niezbędny 
do zbawienia przedstawionego jako posiadanie królestwa Bożego. Brak takiej 
postawy zasługuje na najbardziej surowe potępienie ukazane jako niegasnący 
ogień.

Okazuje się, że e;leoj lub inne terminy odnoszące się do miłosierdzia stały 
się określeniami postawy chrześcijańskiej także i w innych Pismach chrześci-
jańskich. Na pewno tak jest w Ewangelii Łukaszowej, która znana jest z rozwi-
niętej teologii miłosierdzia20. Różnica w stosunku do Ewangelii Mateuszowej 
polega na tym, że Łukasz bardzo rozwinął obraz miłosierdzia Bożego, co wi-
dać choćby na przykładzie trzech przypowieści z 15. rozdziału jego Ewangelii: 
o pasterzu poszukującym zaginionej owcy (15, 4–6), o kobiecie poszukującej 
zagubionej drachmy (Łk 15, 8 n.) i miłosiernym Ojcu (Łk 15, 11–32). Te trzy 
przypowieści, stanowiące materiał własny Łukasza, łączy nie tylko podobna 
tematyka, lecz także i analogiczne słownictwo dotyczące straty (avpo,llumi – 
Łk 15, 4.6.8 n.17.24.32), znalezienia (eu`ri,skw – Łk 15, 4 n.24.32) i radości 
ze znalezienia (cai,rw, cara,, euvfrai,nw – Łk 15, 5.7.10.23.29.32). Przy po-
mocy tych kluczowych słów zaznaczył Łukasz jedność trzech przypowieści 
oraz uwydatnił wielkość Bożego miłosierdzia, które przejawia się w szukaniu 
straconego grzesznika i w wielkiej radości z jego znalezienia21, co zostało wy-
rażone w powtórzonej dwukrotnie konkluzji:

Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, 
 który się nawraca, 
niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, 
 którzy nie potrzebują nawrócenia (Łk 15, 7; por. 15, 10). 

Niemniej jednak w Ewangelii Łukaszowej nie brak także ciekawych po-
uczeń na temat miłosierdzia jako postawy chrześcijańskiej. Widać ją przede 
wszystkim w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10, 30–37), czy 
też opowiadaniu o bogaczu i biednym Łazarzu (Łk 16, 19–31). To właśnie 
Samarytanin okazał e;leoj (10, 37) człowiekowi ciężko zranionemu przez 
zbójców i pomimo etnicznej wrogości potraktował go jako prawdziwego bliź-
niego (Łk 10, 29 n.). W tym sensie stanowi on przykład do naśladowania dla 

20)   Stała się ona przedmiotem pracy doktorskiej Agnieszki CIBOROWSKIEJ pt. Teologia 
miłosierdzia w Ewangelii Łukaszowej, Kraków 2009. 

21)   CIBOROWSKA, s. 111–152.
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rozmówcy Jezusa. Zaś bogacz, który nie dostrzegł biedaka w najbliższym oto-
czeniu swojego domu i nie okazał mu litości, sam na tę litość nie zasłużył. 

Okazuje się także, że miłosierdzie jest wymieniane jako jedna z podsta-
wowych zalet chrześcijańskich w Listach Nowego Testamentu, czym zajmie-
my się bardziej szczegółowo w następnym paragrafie. 

d) Miłosierdzie w katalogach zalet chrześcijańskich

Bardzo charakterystyczne w Listach Nowego Testamentu są zestawienia 
zalet, jakimi powinni się odznaczać chrześcijanie. Autorom Listów bardzo 
zależy na tym, aby nakłonić adresatów do szlachetnej i właściwej chrześci-
jańskiemu powołaniu postawy moralnej. Stąd w różnych Listach Nowego 
Testamentu, zarówno Pawłowych, jak i innych, znajdujemy zestawy takich 
zalet, którymi powinni się cechować chrześcijanie. Chodzi o następujące 
teksty: 

Rz 12, 6–8• 
Flp 2, 1• 
Kol 3, 12• 
Ef 4, 32• 
1 P 3, 8. • 
Wśród wymienionych w nich cech znajdujemy zawsze określenia miło-

sierdzia, choć różne. Przyjrzyjmy się więc kolejno tym zestawowom pod ką-
tem miłosierdzia jako podstawowej cechy chrześcijańskiej. 

a) Życzliwość  
widoczna w chętnej pomocy (Rz 12, 6–8)

Pierwszy zestaw chrześcijańskich zalet, czyli cnót znajdujemy na po-
czątku sekcji parenetycznej Pawłowego Listu do Rzymian, która rozpoczyna 
się od rozdziału 12. W pierwszej części Listu wyłożył Paweł naukę na temat 
usprawiedliwienia dzięki śmierci Chrystusa i jego skutków, w drugiej zaś 
przechodzi do praktycznych konsekwencji tej nauki. Dodajmy od razu, że 
właściwie wszystkie katalogi chrześcijańskich zalet znajdują się w drugiej 
części parenetycznej poszczególnych Listów. 

W pierwszej części Listu do Rzymian ukazał Paweł wielkość Bożego daru 
dla chrześcijan, aby w ten sposób zmotywować ich do moralnego działania, 
które odpowiada doznanej od Boga miłości. W ten właśnie sposób pareneza 
Listów Pawłowych odpowiada kerygmatowi zawartemu w ich pierwszej czę-
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ści22. Znamienne jest także, że na samym początku tej części Listu św. Paweł 
odwołuje się do wielkiego Bożego miłosierdzia. Zwraca się do chrześcijan 
z prośbą skierowaną dia. tw/n oivktirmw/n tou/ qeou/, czyli dzięki wielkiemu 
miłosierdziu Bożemu. Określenie oivktirmoi, jest w Biblii odpowiednikiem he-
brajskiego raḥămîm, które oznacza głęboką dobroć i miłość. Odnoszone jest 
zasadniczo do Boga. Sformułowanie to odwołuje się więc do tego, co zostało 
wcześniej powiedziane na temat dobroci i miłosierdzia Bożego. Chodzi mia-
nowicie o rozdziały 9 – 11, które traktują o czasowym odrzuceniu Izraela 
i powołaniu wszystkich pogan do wiary. Motywem takiego działania jest – 
według Pawła – ogromna Boża dobroć i miłosierdzie, które przekracza wszel-
kie granice etnicznych podziałów i dociera do wszystkich ludzi bez wyjątku23. 
Chodzi zwłaszcza o zakończenie tych rozdziałów, które zostało podsumowa-
ne w stwierdzeniu, że Bóg tak zamierzył dzieje ludzkości, aby wszystkim oka-
zać swoje miłosierdzie (evlee,w – Rz 11, 32). Znalazło ono swój najpełniejszy 
wyraz w odkupieniu, czyli usprawiedliwieniu człowieka. 

Odwołując się do wielkiej dobroci i miłości Bożej, Paweł prosi swych 
chrześcijańskich adresatów, aby odpowiedzieli na Bożą dobroć własną wspa-
niałomyślną miłością. Ich odpowiedź winna się wyrazić w całkowitym darze 
z siebie dla Boga, czyli ofierze z własnego życia: abyście dali ciała swoje na 
ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną (12, 1). W rozumieniu biblijnym ofiara 
jest przede wszystkim darem złożonym Bogu jako wyraz wielkiej miłości. 
Ciało, określone w naszym tekście jako ta. sw,mata, wskazuje na człowieka 
jako całość, na to, co on stanowi. Następny wiersz wyjaśnia, że chodzi o cał-
kowicie przemienione ludzkie postępowanie, które może podobać się Bogu 
i stanowić dla Niego najmilszy dar. Dlatego Paweł wzywa chrześcijan, aby nie 
upodabniali się zepsutego moralnie środowiska, w którym przyszło im żyć, 
lecz nieustannie się przemieniali (metamorfo,w) na lepsze. Mówi o przemie-
nianiu nou/j, co jest zazwyczaj dosłownie tłumaczone jako przemiana umysłu 
czy rozumu. Nie chodzi jednak o umysł w sensie intelektualnym, lecz raczej 
o szczerą i całkowitą przemianę moralną, która dosięga głębi świadomości 

22)   Ostatni dokument Papieskiej Komisji Biblijnej pt. Biblia a moralność słusznie za-
uważa, że Apostoł Paweł rozumie życie moralne wyłącznie jako wielkoduszną odpowiedź 
na miłość i dar Boży dla nas. To, co sprawia, że rodzi się chrześcijańska moralność, nie jest 
zewnętrzną normą, ale doświadczeniem miłości Bożej wobec każdego. Por. Papieska Komi-
sja Biblijna, Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego, Kielce 2009, 
s. 53, 55.

23)   Por. J. A. FITZMYER, „List do Rzymian”, KKB, s. 1311; G. WRONA, Obdarzony 
miłosierdziem przez Pana (1 Kor 7, 25). Teologia miłosierdzia w Listach św. Pawła Apostoła, 
Kraków 2010, s. 121 - 127. 
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człowieka24. Podobny sens można także zauważyć w dobrze znanym określe-
niu metanoi,a (= nawrócenie; złożone z meta i nou/j). Także i w tym przypadku 
nie chodzi o zwykłą przemianę myślenia, lecz o dogłębne i szczere nawróce-
nie. Przemiana moralna człowieka winna polegać na autentycznym i dogłęb-
nym nawróceniu, a nie ograniczać się jedynie do pozornych zewnętrznych 
zmian, co zresztą przychodzi najłatwiej. Celem dogłębnej przemiany czło-
wieka jest w naszym Liście praktyczne rozpoznanie woli Boga, a więc tego, co 
jest Mu miłe i w pełni doskonałe (w. 2), aby to w życiu realizować. 

Ta szczera przemiana winna znaleźć swój wyraz we właściwym mniema-
niu o sobie, bo taki właśnie jest sens chrześcijańskiej pokory (w. 3). Powinna 
się także wyrazić w pełnej zgodzie i współpracy we wspólnocie chrześcijań-
skiej (w. 4–5), zgodnie z osobistymi darami Bożej miłości i dobroci. Chodzi 
o cari,smata kata. th.n ca,rin, czyli charyzmaty jako dary wypływające z Bożej 
dobroci dla człowieka – w. 6. Według nauki Pawłowej nie należy w chary-
zmatach doszukiwać się jakichś cech nadzwyczajnych i cudownych, lecz ro-
zumieć je jako indywidualne i zróżnicowane dla każdego dary Bożej dobroci 
i miłości: ca,rij. Paweł wymienia przykładowo siedem takich darów: 

 •  profhtei,a (Rz 12, 6) = proroctwo, czyli dar umiejętnego nauczania 
i przekonywania,

 •  diakoni,a (12, 7) = chętne wspomaganie potrzebujących, 
 •  o` dida,skwn = dosłownie: nauczający, a więc nauczanie bardziej w sensie 
wychowania. Jest to dar paralelny do „proroctwa”. Jest to także pierwszy 
z pięciu darów wyrażonych w formie imiesłowu,

 •  o` parakalw/n (12, 8) = zachęcanie do dobrego, 
 •  o` metadidou,j = przekazywanie darów, które winno dokonywać się z pro-
stotą, a więc bez oczekiwania na osiągnięcie własnych korzyści, 

 •  o` proi?sta,menoj = zarządzanie wykonywane ze szczerą chęcią służenia 
innym oraz 

 •  o` evlew/n = miłosierdzie pełnione spontanicznie, a więc z radością (evn 
i`laro,thti). 

Wśród siedmiu przykładowych darów jest także i miłosierdzie, określo-
ne, podobnie jak poprzednie dary, imiesłowem czasownika evlee,w. Wyliczenie 
tego charyzmatu na samym końcu zestawu wcale nie świadczy o tym, że jest 
najmniej ważny. Wprost przeciwnie: właśnie on jest zaletą szczególnie istot-
ną, która właściwie zwieńcza cały poprzedzający ją zestaw. Stanowi bowiem 

24)   Por. J. D. DUNN, Romans 9 – 16 (WBC 38 B), Dallas 1988, ad locum. Na taki sens 
rzeczownika nou/j wskazuje także czasownik metamorfo,w, który dotyczy moralności. 



237

Przykłady ciekawych tekstów ze słownictwem dotyczącym miłosierdzia

cechę paralelną do diakoni,a wymienionej na drugim miejscu i do przeka-
zywania darów pomocy materialnej, wymienionego na piątym miejscu. 
Ujęte w tym kontekście miłosierdzie (evlee,w) polega na konkretnej dobroci, 
okazywanej zwłaszcza ludziom będącym w potrzebie. 

Św. Paweł podkreśla, że tak rozumiane miłosierdzie winno się cechować 
spontaniczną radością z okazywanej pomocy. Greckie określenie ìlaro,thj 
wskazuje na radość i spontaniczność udzielanej pomocy dlatego, że ludzie nie 
zawsze chętnie ją okazują. Niechęć ta wynika z konieczności wyzbywania się 
własnych dóbr i czasu na rzecz potrzebującego. W takim przypadku obdarowa-
ny człowiek może się poczuć upokorzony otrzymaną pomocą. Chrześcijańskie 
miłosierdzie nie może być bezduszną i w dodatku skąpą jałmużną, która bar-
dziej upokarza, niż stanowi rzeczywistą pomoc. W udzielanej pomocy nie 
może zabraknąć szczerej życzliwości i dobroci, która sprawia, że otrzymany 
dar nie poniża przyjmującego, obnażając jego biedę i niezaradność. 

Z drugiej zaś strony określenie miłosierdzia jest znaczeniowo bardzo 
bliskie miłości nazwanej avga,ph, do której przechodzi autor zaraz w następ-
nym wierszu 9. Rzeczywiście avga,ph oznacza miłość życzliwości i dobroci, i w 
tym sensie jest bardzo pokrewna określeniu e;leoj. Paweł zachęca do miłości 
nieobłudnej, czyli takiej, która znajduje swój wyraz w konkretnej pomocy 
człowiekowi potrzebującemu, okazywanej z wielką dobrocią i delikatnością. 
Z kolei w następnym wierszu 10. używa jeszcze dwóch innych określeń mi-
łości, a mianowicie filadelfi,a i przymiotnika filo,storgoi. Pierwsze z nich 
oznacza miłość braterską, drugie zaś miłość delikatną i czułą. Ostatnie okre-
ślenie jest bardzo rzadkie i występuje tylko jeden raz w całej Biblii (hapax 
legomenon). Wskazuje na wielką wzajemną życzliwość chrześcijan, w której 
powinni nawet prześcigać jedni drugich. 

Tylko tak wspaniałomyślne podejście do braci w wierze zaowocuje chrze-
ścijańską radością, zapałem i wytrwałością (w. 11 n.). Tylko w ten sposób 
będzie można osiągnąć prawdziwie chrześcijańską atmosferę we wspólno-
cie, a zależy ona w istotny sposób właśnie od szczerej życzliwości dla innych 
określonej jako e;leoj. 

b) Chrześcijańska empatia (Flp 2, 1)

List do Filipian, choć napisany w więzieniu (por. 1, 17), zawiera kilka-
krotnie powtarzane zachęty do radości (1, 25; 2, 2.17 itd.). Chrześcijańska 
radość i optymizm winny bowiem stanowić przezwyciężenie smutku z po-
wodu doznawanych cierpień. Na początku drugiego rozdziału Paweł zachęca 
adresatów, aby dzięki wspaniałomyślnej postawie chrześcijańskiej dopełnili 
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jego radości. Pomimo pobytu w więzieniu Paweł mówi przekonująco o swo-
jej radości z tego, że również w taki sposób szerzy się Ewangelia. Sugeruje 
jednak, że pożądana postawa adresatów może dodatkowo powiększyć jego 
radość. Postawa ta została ukazana jako: 

zachęta dzięki wierze Chrystusa (•  para,klhsij evn cristw|), 
pokrzepienie płynące ze szczerej życzliwości (•  paramu,qion avga,phj), oraz
doskonała łączność ducha (•  koinwni,a pneu,matoj). 
W końcu wymienia postawę określoną jako spla,gcna kai. oivktirmoi,. 

Obydwa słowa są nam już znane i obydwa są w Biblii odpowiednikiem he-
brajskiego raḥamîm jako określenia dogłębnie przeżywanego i szczerego 
współczucia. Pierwsze z tych określeń, a mianowicie spla,gcna, jest odpo-
wiednikiem bardziej dosłownym, gdyż oznacza wnętrzności jako ośrodek 
głębokich uczuć. Takie było początkowe znaczenie tego terminu w języku 
greckim i dopiero później, zwłaszcza w środowisku biblijnym, zaczął ozna-
czać głębię uczuć25 jako odpowiednik hebrajskiego raḥamîm. Oivktirmoi, są 
z kolei odpowiednikiem bardziej znaczeniowym, który oznaczał początkowo 
głośne przejawy wielkich uczuć np. po stracie zmarłego. Zdublowanie tych 
pojęć jest charakterystyczne dla Listów Pawłowych: spotykamy je w naszym 
tekście i w Kol 3, 12. Podobny dublet znajdujemy także w Liście św. Jakuba 
5, 11, gdzie jednak określa postawę Boga, a nie chrześcijan: polu,splagcno,j 
evstin o` ku,rioj kai. oivkti,rmwn. Z analogicznym połączeniem spotkaliśmy się 
już w Łk 1, 78, gdzie zwrot spla,gcna evle,ouj odnosił się także do Boga.

Użyty dublet określeń dotyczących miłosierdzia ma na celu podkreśle-
nie głębi, a zarazem szczerości chrześcijańskich uczuć i postawy. W naszym 
przypadku chodzi przede wszystkim o uczucia wyrażające szczerą łączność 
i solidarność w przeżywaniu cierpień. Tego rodzaju postawę określamy za-
zwyczaj jako współczucie i tak na ogół oddają je współczesne tłumaczenia 
Biblii, np. francuskie: compassion, niemieckie: Mitgefühl. Jednak dawne tłu-
maczenia bardzo sztywno trzymały się oryginału, por. viscera et miserationes 
w Wulgacie czy też wnętrzności i zlitowania w Biblii Gdańskiej z 1633 roku. 

W następnych wierszach Paweł objaśnia, jak rozumie swoje określenie 
spla,gcna kai. oivktirmoi. Jest to szczera i dogłębna solidarność uczuciowa, 
która polega na: 

a) tych samych dążeniach (to. auvto. fronh/te, to. e]n fronou/ntej)
b) tej samej życzliwości (th.n auvth.n avga,phn), 
c) tych samych uczuciach (su,myucoi). 

25)   Por. H. ESSER, spla,gcna, TBNT it., pod hasłem. 
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Chodzi więc o pełną solidarność i łączność w odczuwaniu smutków 
i przykrości, jakich doświadczają inni ludzie. Dalej Paweł przechodzi do 
charakterystycznego dla siebie motywu pokory, nieodzownej w praktycz-
nej realizacji wzajemnej życzliwości. Wygórowane ambicje potrafią bowiem 
zniszczyć wszelką zgodę i życzliwość we wspólnocie. Taka jest wymowa 
Pawłowego nauczania o wspólnocie kościelnej jako organizmie złożonym 
z różnych narządów w 1 Kor 12, 12 n.; Rz 12, 4 n. i Ef 4, 4. Jako najpiękniej-
szy przykład pokory podaje Paweł Chrystusa, który uniżył się aż do śmierci 
krzyżowej (Flp 2, 6–11). 

W Liście do Filipian spla,gcna kai. oivktirmoi, określają więc najcenniej-
szą postawę chrześcijańską, która polega na szczerej i głębokiej wrażliwości na 
to, co odczuwają i przeżywają inni ludzie. Postawę tę można określić takimi 
dzisiejszymi wyrażeniami, jak: wrażliwość na problemy drugiego człowieka, 
empatia czy też wyobraźnia miłosierdzia. Tego rodzaju dobroć nie dąży do wy-
wyższania się nad innych i jest szczerze zatroskana o ich szczęście (Flp 2, 4). 

g) Szczera życzliwość dla wszystkich (Kol 3, 12)

W Liście do Kolosan, również w drugiej jego części, napotykamy inny 
katalog cnót chrześcijańskich. Znajduje się on w 12. wierszu trzeciego roz-
działu. W tekście poprzedzającym autor Listu26 wzywał do całkowitego i rady-
kalnego zerwania z wadami charakterystycznymi dla otoczenia, a zwłaszcza 
rozwiązłością, zachłannością na bogactwo i złośliwością w odnoszeniu się do 
innych (Kol 3, 5–8). Mówił dosłownie o uśmierceniu tych wad (3, 5) i całko-
witym ich odrzuceniu, podobnie jak się zdejmuje stare, zniszczone ubranie, 
aby zmienić swój wygląd (3, 9). Autorowi chodzi o całkowite zerwanie ze 
złymi, typowymi dla pogańskiego otoczenia nawykami, po to, aby stać się 
zupełnie innym, nowym człowiekiem (3, 9 n.). Przy pomocy swojej retoryki 
usilnie zachęca adresatów do całkowitej zmiany moralnej postawy chrześci-
jan. Przemiany tej zresztą nie da się osiągnąć raz na zawsze – wymaga ona 
nieustannego wysiłku odnowy. 

Ważny jest także ostateczny cel przemiany, o której mówi nasz List. Jest 
nią właściwie dogłębne poznanie, czyli evpi,gnwsij (3, 10). Chodzi jednak nie 
o poznanie ograniczone jedynie do sfery intelektualnej, a tym bardziej zaspo-
kojenie zwykłej ciekawości. Paweł ma na myśli poznanie typowo personalne, 

26)   Nie zajmuję się skomplikowaną kwestią autorstwa Listu do Kolosan. Zagadnienie to 
wyczerpująco omawiają komentarze. Por. B. ADAMCZEWSKI, List do Filomena. List do Kolo-
san (NKB NT XII), Częstochowa 2006, s. 124 n. 
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którego przedmiotem jest sam Bóg Stwórca, jako najwyższy ideał chrześcijań-
skiej postawy. Dosłownie mówi o obrazie Boga, nawiązując w ten sposób do 
znanego określenia z Księgi Rodzaju, które mówi, że Bóg stworzył człowieka 
na swój własny obraz, na obraz Boży stworzył go: katV eivko,na (Rdz 1, 26 n., por. 
5, 1). O ile jednak w Księdze Rodzaju obraz Boży wskazywał na upodobnienie 
do Bożej godności i władzy, o tyle tu uwaga skierowana została na osiągnięcie 
jak największej doskonałości moralnej. Użyte określenie posiada więc wymo-
wę podobną do polecenia naśladowania miłosierdzia Bożego w Łk 6, 36:

Bądźcie miłosierni
jak Ojciec wasz jest miłosierny!

Osiągnięcie tak wysokiego ideału moralnego spowoduje, że zniknie mię-
dzy chrześcijanami wrogość wynikająca z różnic etnicznych i społecznych, 
a najważniejsza stanie się przynależność do Chrystusa. Ideał ten wyrażają 
słowa: 

nie ma Greka 
 ani Żyda, 
obrzezania 
 ani nieobrzezania, 
barbarzyńcy, 
Scyty, 
niewolnika, 
wolnego (w. 11)27. 

Wszelkie różnice etniczne stracą sens, bo Chrystus stanie się wszystkim 
dla wszystkich. Powołanie chrześcijańskie daje tak wielkie uprzywilejowanie 
i szczęście, że przestają odgrywać rolę różnice, jakie zazwyczaj dzielą ludzi 
między sobą i stają się przyczyną wzajemnej niechęci i wrogości. 

Motywem do radykalnej przemiany postępowania, która przecież wyma-
ga ogromnego wysiłku, winna być dla chrześcijan świadomość Bożego wy-
brania i miłości. W tym sensie autor określa ich jako:

wybranych przez Boga,• 
świętych (•  a[gioi) i przez Niego
umiłowanych (•  hvgaphme,noi – Kol 3, 12). 

27)   Podobną listę różnych kategorii społecznych i etnicznych znajdujemy także w Ga 3, 28. 
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Najważniejszym z tych trzech określeń wydaje się ostatnie mówiące 
o Bożym umiłowaniu chrześcijan. Użyty tu grecki imiesłów bierny perfectum 
wskazuje nie tyle na czynność dokonaną w przeszłości, ile na obecny, a więc 
aktualny skutek Bożej miłości. Tym skutkiem, a zarazem przejawem Bożej 
miłości jest najpierw wybranie, ponieważ wybiera się tego, kogo się lubi. 
Wybierając kogoś spośród innych, daje się mu dowód największej miłości 
i uznania. Często zresztą obydwa te określenia Bożej życzliwości występują 
w Biblii łącznie, np. Pwt 4, 37; Ps 78, 68; Dz 15, 25; Ef 1, 4; Jk 2, 5; 2 J 1. 

Innym skutkiem Bożej miłości jest także świętość, której nie należy ro-
zumieć jedynie jako wyniku ludzkiego dążenia do doskonałości, lecz przede 
wszystkim jako wspaniały dar Boży. Upodabnia on nas do Boga i zarazem 
zobowiązuje do naśladowania Go w doskonałości moralnej. 

Następnie autor Listu wzywa adresatów do tego, aby dosłownie przy-
wdziali, przyoblekli się w typowe zalety chrześcijańskie, wśród których na 
pierwszym miejscu widnieje właśnie miłosierdzie. Należy zauważyć, że zmia-
na ubrania jest typowym dla Listów Pawłowych obrazem przemiany moral-
nej. Występuje w 1 Tes 5, 8; Ga 3, 27; Rz 13, 12–14; por. Ef 4, 24; 6, 11.14. 
Przebranie się w nowe, piękne ubranie powoduje całkowitą zmianę apary-
cji i postrzegania przez otoczenie. Z człowieka zaniedbanego, sprawiającego 
przykre wrażenie, staje się on dla otoczenia kimś zupełnie innym. Zaczyna 
robić dobre, znacznie korzystniejsze wrażenie. Zewnętrzne ubranie odzwier-
ciedla bowiem i wyraża wnętrze człowieka. Wyznawca Chrystusa powinien 
w taki właśnie sposób zmienić swoje życie. Dlatego też użycie metafory zmia-
ny ubrania ma na celu zachęcenie adresatów do całkowitej przemiany postę-
powania. Paweł wymienia pięć różnych chrześcijańskich zalet. Są to: 

szczere, głębokie miłosierdzie (•  spla,gcna oivktirmou/),
dobroć (•  crhsto,thj), 
pokora (•  tapeinofrosu,nh), 
uprzejmość (•  prau<thj) i
cierpliwość (•  makroqumi,a). 
Przyjrzymy się im dokładniej, starając się określić szczególną rolę miło-

sierdzia w przedstawionym zestawie oraz powiązanie innych zalet z miłosier-
dziem. Na pierwszym miejscu zostało wymienione miłosierdzie, określone 
przy pomocy podwójnego określenia spla,gcna oivktirmou. Podobnie jak 
w Flp 2, 1 połączenie to ma na celu podkreślenie wielkości miłosierdzia, 
a zwłaszcza jego dogłębnego i szczerego zaangażowania. Obydwa rzeczowniki 
są bowiem odpowiednikami hebrajskiego raḥamîm: jedno w sensie bardziej 
dosłownym, drugie zaś bardziej znaczeniowym. Można jednak zauważyć jed-
ną małą różnicę w stosunku do sformułowania z Listu do Filipian. W naszym 
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tekście bowiem oivktirmo,j został użyty w liczbie pojedynczej, a nie mnogiej, 
jak to było w Liście do Filipian. 

Zauważono także, że użyte określenia zostały w naszym katalogu roz-
mieszczone koncentrycznie, to znaczy, że pierwszemu odpowiada ostatnie, 
a więc makroqumi,a. Ona także należy do biblijnego słownika miłosierdzia 
pojętego nieco szerzej i występuje w tzw. starotestamentalnej formule miło-
sierdzia, która przedstawia kilka, zasadniczo cztery, określenia miłosierdzia 
odnoszone do Boga: 

 •  ku,rioj oivkti,rmwn 
 •  kai. evleh,mwn 
 •  makro,qumoj 
 •  kai. polue,leoj (Wj 34, 6; Ne 9, 17; Ps 86, 15; 103, 8; 145, 8; Jl 2, 13;  
 Jon 4, 2)28. 
Przymiotnik makro,qumoj jest w nim odpowiednikiem obrazowego okre-

ślenia hebrajskiego Bożej cierpliwości: ’erek ’afaîm. Ukazywało ono Boga 
jako Tego, który nie zaciska w gniewie swoich ust, lecz je rozluźnia w ge-
ście pobłażliwości i życzliwości. Greckie pojęcie analogicznie wskazuje na 
umiejętność powstrzymania gniewu: qumo,j29. Również i w naszym katalogu 
jest ona powiązana z miłosierdziem w tym sensie, że przejawia się właśnie 
w cierpliwej dobroci względem innych ludzi. Zaleta ta została rozwinięta 
w następnym wierszu Listu, który zachęca do cierpliwego znoszenia innych 
i wybaczania przewinień (Kol 3, 13). Paweł daje po prostu do zrozumienia, że 
chrześcijańskie miłosierdzie wyraża się na co dzień w cierpliwości względem 
innych i umiejętności wybaczania. 

Kolejnymi terminami umieszczonymi bardziej w centrum, a więc na 
2. i 4. pozycji zestawu, są dobroć i uprzejmość, po grecku: crhsto,thj i prau<thj.  
Posiadają one podobne znaczenie, określając postawę człowieka życzliwe-
go, dobrego, a nawet grzecznego i delikatnego. W tym sensie określenie  
prau<thj łączy się znaczeniowo z określeniem środkowym, a mianowicie  
tapeinofrosu,nh, które oznacza pokorę i skromność. Obydwie te cechy są 
dla Pawła szczególnie ważne i często do nich zachęca w swoich Listach, np. 
w 1 Kor 4, 21; 2 Kor 7, 6; 10, 1; Flp 2, 3; Ga 5, 23; 6, 1; Rz 12, 16; 1 Tm 6, 11; 
2 Tm 2, 25. Być może stanowią one jakąś reminiscencję jego własnej bujnej 
osobowości, którą trzeba było nieustannie poskramiać przez nakłanianie 
do skromności i pokory. 

28)   Formuła ta została już szerzej omówiona w poprzednim rozdziale. 
29)   Por. POPOWSKI, pod hasłem. 
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Widzimy więc, że także w katalogu chrześcijańskich zalet, zawartym 
w Liście do Kolosan, postawa chrześcijańskiego miłosierdzia pełni bardzo 
ważną rolę jako podstawowa cecha chrześcijańska. Postawa miłosierdzia wią-
że się bardzo mocno z życzliwą wyrozumiałością i delikatnością względem 
innych. Nie chodzi oczywiście o obojętność i tolerowanie oczywistego zła, 
lecz życzliwość, która prowadzi do wyrozumiałego patrzenia na drugiego 
człowieka w ten sposób, aby dostrzec także jego zalety. Tak rozumiana życzli-
wość stanowi odwrotność reakcji gniewnych, złośliwych i wrogich, o których 
była mowa w tekście poprzedzającym, a zwłaszcza w Kol 3, 8. 

d) Życzliwość przebaczająca (Ef 4, 32) 

List do Efezjan traktowany jest przez większość współczesnych egzegetów 
jako pismo już popawłowe, które jednak w mistrzowski sposób podsumowu-
je jego naukę30. Uwydatnia wielkość Bożej dobroci i miłości w stosunku do 
chrześcijan i stanowi swoiste apogeum teologii Pawłowej. Również i on, po-
dobnie jak pozostałe Listy Pawłowe, ukazuje w pierwszej części doniosłość 
Chrystusowego dzieła odkupienia (rozdz. 1–3), aby w drugiej przejść do uka-
zania podstawowych zasad chrześcijańskiego życia (pareneza). 

Na określenie postawy miłosierdzia autor Listu używa przymiotnika 
eu;splagcnoi, który jest złożony z przedrostka euv- i rzeczownika spla,gcna, 
oznaczającego dosłownie wnętrzności jako ośrodek przeżywania miłosierdzia 
i jest odpowiednikiem hebrajskiego raḥamîm. Etymologicznie rzecz ujmując, 
eu;splagcnoi oznacza głębokie i szlachetne uczucie w stosunku do innych 
ludzi, zwłaszcza braci w wierze. Jest określeniem bardzo rzadkim: w Biblii 
zostało użyte jedynie w naszym tekście oraz w Pierwszym Liście św. Piotra 
3, 8. W apokryficznych Odach Salomona jeden raz zostało odniesione do 
Boga (12, 7). Nie występuje ani we współczesnych Nowemu Testamentowi 
pismach Józefa Flawiusza, ani u Filona z Aleksandrii. Znajdujemy je nato-
miast w listach najdawniejszych ojców Kościoła (2 Klemensa 54, 1; Polikarpa 
do Filipian 5, 2; 6, 1), co łatwo wytłumaczyć wzorowaniem się na Listach 
Nowego Testamentu. Zgodnie z inspiracją biblijną eu;splagcnoi stało się więc 
typowo chrześcijańskim określeniem postawy ludzi wierzących w Chrystusa. 
Winni się oni cechować głęboką i szczerą dobrocią w stosunku do innych 
ludzi, zwłaszcza swoich braci w wierze. Rdzeń spla,gcna wskazuje na głę-
boko zakorzenioną szczerość takiej postawy, zaś przedrostek euv- na jej szla-

30)   Por. np. S. MęDALA, „Tajemnica Bożej ekonomii zbawienia (List do Efezjan)”, 
WMWKB 9, s. 452 n. 
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chetność i dobroć. Chodzi zatem o dogłębnie szczerą dobroć w stosunku do 
innych ludzi. 

Aby jeszcze bardziej doprecyzować znaczenie tego określenia w Liście 
do Efezjan, przyjrzymy się jego najbliższemu kontekstowi. Otóż określenie 
eu;splagcnoi zostało umieszczone pośrodku trzech innych określeń postawy 
chrześcijańskiej: 

stawajcie się eivj avllh,louj (= dla siebie nawzajem) crhstoi,( 
  eu;splagcnoi( 
  carizo,menoi e`autoi/j. 

Autor Listu zachęca swych adresatów, by stawali się uprzejmi i życzliwi, 
taki bowiem jest sens polecenia gi,nesqe = stawajcie się, wyrażonego w czasie 
teraźniejszym, a więc wyrażającym w języku greckim trwałość i kontynuację. 
Chodzi także o postawę bardzo wyraźnie ukierunkowaną na wzajemność we 
wspólnocie: eivj avllh,louj czy też e`autoi/j. Zaś obydwa zewnętrzne okre-
ślenia crhstoi, i carizo,menoi mają w sumie sens podobny do środkowego  
eu;splagcnoi, ponieważ oznaczają dobroć i życzliwość. Przymiotnik crhsto,j  
oznacza dobroć w sensie bycia miłym, grzecznym, uprzejmym. Gdy np. 
jest odniesiony do owoców lub potraw, wskazuje na ich najlepszy, wyborny 
smak, np. owoców figi (Jr 24, 2–5), czy też starego wina: smacznego i dobrze 
sfermentowanego (Łk 5, 39). Analogicznie w odniesieniu do ludzi wskazuje 
na ich dobroć w sensie bycia miłym dla drugich, uprzejmym, grzecznym. 
Trzecie natomiast określenie mówi o wspaniałomyślnym darowaniu sobie 
win, podobnie jak Bóg odpuścił nam grzechy dzięki Chrystusowi. 

Odczytane więc w najbliższym swoim kontekście określenie eu;splagcnoi 
oznacza szczerą dobroć w stosunku do innych, która prowadzi do wspania-
łomyślnego darowania wzajemnych uraz. Przedstawiony w ten sposób ideał 
chrześcijańskiego miłosierdzia jest wysoki i wymagający, gdyż jest naślado-
waniem samego Boga, analogicznie jak to jest np. u Łk 6, 36 i Kol 3, 10. Myśl 
o naśladowaniu Boga jest zresztą kontynuowana w następnych wierszach. 
W 5, 1 adresaci Listu są zachęcani, aby stać się naśladowcami Boga (mimhtai,). 
To greckie określenie wskazywało przede wszystkim na naśladownictwo ak-
tora, który na scenie odgrywał różne postacie, i jest ono charakterystyczne 
dla Listów Pawłowych (np. 1 Kor 4, 16; 11, 1; 1 Tes 1, 6 itd.)31. Autor Listu uży-
wa tego określenia, aby zachęcić do jak najwierniejszego i najdokładniejszego 
upodobniania się do ideału, którym jest w naszym wypadku sam Bóg. 

31)   Por. W. MICHAELIS, „mime,omai i in.”, TWNT, pod hasłem. 
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Aby skutecznie zachęcić swych adresatów do naśladowania dobroci 
Bożej, zwraca się do nich z wielką serdecznością, określając ich jako umiło-
wane dzieci. Zachęca ich dalej do wzajemnej życzliwości i miłości (avga,ph), 
podobnej do miłości Chrystusa, który okazał swą miłość przez to, że wy-
dał siebie na ofiarę miłą Bogu (5, 2). Także określenie miłości avga,ph jest 
znaczeniowo pokrewne określeniom miłosierdzia i wielokrotnie występuje 
w łączności z nimi, por. Flp 2, 1; Kol 3, 12; Ef 2, 4. Zwróćmy uwagę na to, że 
określenie miłości avga,ph występuje w omawianym przez nas wezwaniu aż 
trzykrotnie: 

dzieci umiłowane (avgaphta,)
postępujcie w miłości (evn avga,ph|), 
podobnie jak Chrystus nas umiłował (hvga,phsen h`ma/j). 

Naśladowaniu Boga w miłosierdziu i darowaniu grzechów odpowia-
da więc naśladowanie Chrystusa w miłości (avga,ph). Właśnie w Liście do 
Efezjan, w pierwszej jego części, mieliśmy do czynienia z najpiękniejszymi 
określeniami Bożego miłosierdzia (Bóg bogaty w miłosierdzie, dzięki wiel-
kiej miłości jaką nas umiłował – 2, 4). A zatem najpiękniejszemu obrazowi 
miłosierdzia Bożego doskonale odpowiada zawarta w części parenetycznej 
zachęta, aby naśladować tę Bożą dobroć w chrześcijańskiej postawie. W ten 
właśnie sposób pareneza na temat chrześcijańskiego miłosierdzia jest logicz-
nym odpowiednikiem kerygmatu na temat Bożego miłosierdzia, zawartego 
w pierwszej części Listu. Prawdziwym motywem chrześcijańskiego miłosier-
dzia jest nie tyle jakaś narzucona z zewnątrz norma, ile spontaniczna odpo-
wiedź na dobroć samego Boga. Tak sformułowana pareneza chrześcijańska 
jest typowa dla Listów Pawłowych i nie tylko. Winna ona być spontaniczną 
odpowiedzią na dobroć otrzymaną od Boga i w tym tkwi jej perswazyjna siła 
i skuteczność32. 

W ten sposób uwydatniona postawa chrześcijańskiej życzliwości i do-
broci została przeciwstawiona takim wadom typowym dla pogańskiego śro-
dowiska, jak gniew i drażliwość (4, 31; 5, 7), nieprzyzwoitość i zmysłowość 
(4, 29; 5, 3 n.) czy zachłanność na bogactwa (5, 5). Szczera i głęboka dobroć 
chrześcijanina jest z natury rzeczy przeciwieństwem postawy gniewu i złości, 
a jako szczera i życzliwa miłość stanowi przeciwwagę dla zmysłowości i nie-
czystości, będącej wyrazem niewłaściwej relacji do najbliższych. 

32)   Por. Biblia a moralność, nr 53 n. 
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e) Życzliwa empatia (1 P 3, 8)

Również w Pierwszym Liście św. Piotra znajdujemy podobny katalog 
chrześcijańskich zalet, który zawiera takie samo określenie: eu;splagcnoi 
(1 P 3, 8). Autor Listu zachęca swych adresatów, aby byli jednomyślni, współ-
czujący, miłujący braci (fila,delfoi), miłosierni i pokorni. 

Zestaw ten stanowi podsumowanie całej wcześniejszej parenezy na temat 
obowiązków względem władzy cywilnej (1 P 2, 12–17), względem właścicieli 
niewolników (2, 18–25) oraz względem małżonków (3, 1–7). Dlatego też zo-
stał wprowadzony zwrotem: w końcu zaś wszyscy bądźcie... O ile wcześniejsze 
zachęty były skierowane do poszczególnych stanów, a więc ludzi wolnych, 
niewolników, małżonków, o tyle proponowany zestaw chrześcijańskich za-
let jest adresowany do wszystkich chrześcijan bez wyjątku. Wszystkie zostały 
sformułowane jako przymiotniki w liczbie mnogiej wyrażające cechę, którą 
winni cechować się chrześcijanie. 

o`mo,fronej( 
 sumpaqei/j( 
 fila,delfoi( 
 eu;splagcnoi( 
tapeino,fronej. 

Okazuje się, że odpowiadają one sobie koncentrycznie, tzn. pierwszy 
przymiotnik odpowiada ostatniemu, drugi przedostatniemu, a trzeci wyzna-
cza oś symetrii33. Szukając ich dokładnego znaczenia, należy więc uwzględnić 
sens odpowiadającego określenia. Pierwsze i ostatnie są do siebie brzmienio-
wo podobne, zawierając ten sam rdzeń: – fronej, który wskazuje na świado-
mość i mniemanie o sobie lub innych. Nasze dwa skrajne określenia dotyczą 
zarówno właściwego mniemania na temat innych, a więc pełnej zgody i jed-
nomyślności (o`mo,fronej), jak i właściwego mniemania o sobie. Chodzi o nie-
zbyt wygórowane mniemanie o sobie, które może stać się wielką przeszkodą 
dla zgody z innymi, a w praktyce o pokorę (tapeino,fronej). 

W ten sposób drugie określenie zestawu sumpaqei/j odpowiada czwar-
temu, czyli eu;splagcnoi. Określenie sumpaqh,j, złożone z przedrostka su,n- 
i pa,qoj oznacza człowieka umiejącego współczuć, czyli podobnie odczuwać 
doznania innych ludzi. Podobny sens posiada także przymiotnik eu;splagcnoi 
w sensie pozytywnego, dogłębnego zaangażowania emocjonalnego w odnie-

33)   Por. S. HAŁAS, Pierwszy List św. Piotra. Wstęp – przekład z oryginału – ko-
mentarz, Częstochowa 2007, s. 235 n. 
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sieniu do innych. W przypadku 1 P chodzi o szczerą życzliwość w stosunku 
do braci w wierze, jak na to wskazuje środkowe określenie zestawu, a mia-
nowicie fila,delfoi. Dalszy zaś kontekst wskazuje na współczucie i szczerą 
wyrozumiałość w cierpieniach doznawanych z powodu złego traktowania ze 
strony środowiska pogańskiego: 

nie oddawajcie złem za zło, 
ani obelgą za obelgę (1 P 3, 9). 

To złe traktowanie jest podstawowym problemem adresatów Pierwszego 
Listu św. Piotra. W przykrej i trudnej sytuacji szczególnie ważna staje się peł-
na zgoda i jedność wewnątrz chrześcijańskiej wspólnoty. Jedność i porządek 
nie ogranicza się jedynie do zewnętrznej zgody i współpracy, lecz oznacza 
także pełną wewnętrzną życzliwość i solidarność w znoszeniu przeciwności, 
która kryje się za naszym określeniem eu;splagcnoi. Nie oznacza ono jedynie 
zwykłego odczucia litości, lecz wskazuje na głęboką i szczerą wrażliwość na 
problemy innych ludzi, zwłaszcza najbliższych. W tym sensie jest odpowied-
nikiem hebrajskiego raḥămîm, uściślając jego sens do szczerej życzliwości 
i wrażliwości. 

Po dokonaniu przeglądu katalogów zalet chrześcijańskich w Listach 
Nowego Testamentu, w których znajduje się określenie związane znaczeniowo 
z miłosierdziem, dostrzegamy, że określenia te (evlee,w, spla,gcna, oivktirmo,j,  
euvsplagcno,j) nabierają różnych odcieni znaczeniowych w zależności od kon-
tekstu, w którym występują. Chodzi zarówno o dobroć widoczną w chętnej 
i spontanicznej pomocy (Rz 12, 8), szczere i głębokie współczucie w cierpieniu 
(Flp 2, 1), szczerą życzliwość dla wszystkich (Kol 3, 12), życzliwość przeba-
czającą (Ef 4, 32) i życzliwą wyrozumiałość okazywaną w obliczu przykrości 
doznawanych przez innych (1 P 3, 8). Ogólnie możemy powiedzieć, że chodzi 
po prostu o głęboką i szczerą życzliwość dla innych ludzi, zwłaszcza dla braci 
w wierze. Przejawia się ona, w zależności od konkretnej potrzeby, w chętnej 
pomocy, empatii czy też przebaczeniu urazów. Na pewno nie można ich tłu-
maczyć jako zwykłego miłosierdzia, z czego coraz bardziej zdają sobie sprawę 
współcześni tłumacze Biblii. 

W każdym razie określenia tego rodzaju wyrażają same w sobie we-
wnętrzną postawę chrześcijanina, która przejawia się w głębokim i szczerym 
zaangażowaniu emocjonalnym, ale do niego się nie ogranicza. Taka wielka 
i szczera życzliwość jest bardzo ważnym aspektem całej chrześcijańskiej po-
stawy wierzących w Chrystusa. 
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e) Przykazanie miłości Boga w Pwt 6, 5  
i jego ewangeliczna aplikacja 

Przedstawiliśmy już w pierwszym rozdziale naszego opracowania sens 
i wymowę przykazania miłości Boga z całego serca w kontekście Księgi 
Powtórzonego Prawa i w języku hebrajskim. Chodzi o szczerą miłość upodo-
bania w Bogu, która byłaby silniejsza nawet od najmocniejszych nacisków 
politycznych. Dlatego mówi się o kochaniu Boga 

z całego serca, 
z całej duszy i 
całym sobą (Pwt 6, 5). 

Jest to najmocniej sformułowany nakaz miłości Boga w całym Starym 
Testamencie. Zachęca on do miłości Boga całą swoją istotą i ze wszystkich 
swoich sił i możliwości. Zostały one wyrażone trzykrotnym paralelnym ze-
stawem przydawek: 

bekōl lebâbekâ (= z całego twego serca), 
ûbekōl napšekâ (= i z całej twej duszy)
ûbekōl me’ōdekâ (= i z całego twego więcej). 

Polecenie to zostało więc mistrzowsko sformułowane, według wszelkich 
kanonów sztuki literackiej w sensie semickim. Deuteronomista użył trzy-
krotnego, doskonale paralelnego sformułowania, które określa miłość, jaka 
należy się Bogu. Paralelizm ten polega na trzykrotnym powtórzeniu tak samo 
sformułowanej przydawki: 

bekōl + określenie dotyczące ludzkiej możliwości + końcówka dzierżawcza 
  2 os. l. pojedynczej rodzaju męskiego: -kâ. 

Znaczy ona: z całego twego... W rozdziale pierwszym naszego opraco-
wania zwróciliśmy szczególną uwagę na sens czasownika ’āhēb, teraz nato-
miast należy dokładniej się przyjrzeć trzem przydawkom, biorąc pod uwagę 
ich semicką specyfikę, a także znaczeniowy paralelizm. Na pewno nie należy 
ich rozumieć w sensie dzisiejszej symboliki serca i metafizycznego znaczenia 
duszy. Nie chodzi z pewnością o serce rozumiane jako zwykły symbol miło-
ści, jak to ma miejsce w naszej kulturze europejskiej. Najogólniej rzecz biorąc 
serce w rozumieniu biblijnym wskazuje na to, co skryte we wnętrzu czło-
wieka, a więc jego myśli, pragnienia, poznanie itd. W Pwt 4, 9 znajdujemy 
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na przykład upomnienie, aby Boże nakazy nie wyszły z serca. Serce jest więc 
także w tym deuteronomicznym tekście traktowane jako narząd uczenia się, 
podobnie jak w księgach mądrościowych. Szerzej biblijną symboliką serca 
zajmiemy się w dodatku końcowym do obecnego rozdziału. 

Drugie określenie nepeš oznacza w Biblii hebrajskiej żywą i odczuwają-
cą osobę i kojarzy się znaczeniowo z oddychaniem, jako najbardziej podsta-
wowym przejawem jej żywotności34. Można powiedzieć, że wskazuje na całą 
jej osobową dynamikę. Omawiane polecenie dotyczy więc miłowania Boga 
całym sobą, z całym wewnętrznym zaangażowaniem, a przede wszystkim 
szczerze. Kontekst przykazania wskazuje na szczere i dogłębne przywiązanie 
do Boga, a nie tylko powierzchowną i udawaną religijność. 

Po tej samej linii idzie trzecie określenie, które w oryginalnej wersji he-
brajskiej jest przysłówkiem me’ōd, oznaczającym dosłownie bardzo i wska-
zującym na wielość i obfitość35. Z końcówką dzierżawczą występuje jedynie 
w dwóch tekstach biblijnych: w naszym tekście w Pwt 6, 5: me’ōdekâ oraz 
w Krl 23, 2536. Drugi tekst mówi o królu judzkim Jozjaszu, który otrzymał 
najwyższe pochwały za przeprowadzenie odnowy religijnej jahwizmu. Autor 
księgi stwierdza po prostu, że nie było w całej historii Izraela drugiego króla, 
który by podobnie jak on zwrócił się37 do Boga całym swoim sercem, całą 
swoją duszą i całym swoim „więcej”. Zatem zwrot ten niemalże dosłownie 
przypomina określenia z Pwt 6, 5 i rzeczywiście należy do tego samego deu-
teronomicznego kręgu redakcyjnego38. 

Jest to więc najbardziej rozbudowany zestaw trzech przydawek i wystę-
puje jedynie w Pwt 6, 5 oraz w 2 Krl 23, 25 z określeniem zwrócenia się do 
Jahwe (šûb ’el Yhwh). Częściej natomiast znajdujemy polecenie miłości Boga 
lub analogiczne połączone z dwiema przydawkami, a mianowicie z całego 
serca i całej duszy. Chodzi więc o miłowanie Boga z całego serca i z całej duszy 
(Pwt 10, 12; 11, 13; 13, 4; 30, 6; Joz 22, 5). Chodzi także o: 

34)   Por. HALOT, pod hasłem. Słownik ten wymienia gardło i oddech jako pierwotne 
znaczenia tego słowa. 

35)   Por. D. L. CHRISTENSEN, Deuteronomy 1 – 11 (WBC 6a), Dallas 1991, ad locum. 
36)   Posiada wtedy sens rzeczownika. Por. HALOT, pod hasłem. 
37)   Hebrajski zwrot šûb ’el Yhwh oznacza ogólnie zwrócenie się albo nawrócenie do 

Boga. W naszym tekście oznacza szczere nawrócenie w sensie powrotu króla i całego narodu 
do Jahwe po rządach Manassesa i Amona (696–640 przed Chr.), którzy oficjalnie wprowa-
dzili kult pogański w Jerozolimie. W ten sposób tłumaczy np. włoskie tłumaczenie Riveduta 
z 1994 r. 

38)   Tak dosłowne podobieństwo dwóch tekstów może nawet świadczyć w tym wypadku 
o tożsamości autora obydwóch tekstów biblijnych. 
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służenie Mu (•  ‘ābad – Pwt 10, 12; 11, 13; Joz 22, 5), 
szukanie Boga (•  dāraš – Pwt 4, 29; 2 Krn 15, 12), 
zachowywanie przykazań (•  šāmar – Pwt 26, 16; 2 Krn 34, 31), 
powrót do Boga (•  šûb – Pwt 30, 10; 1 Krl 8, 48), 
postępowanie zgodnie z przykazaniami (•  hālak – 1 Krl 2, 4; 1 Krn 28, 9), 
wykonywanie Bożych poleceń (•  ‘āsāh – Pwt 26, 16), 
posłuszeństwo poleceniom Bożym (Pwt 30, 2), • 
rozumienie Bożych obietnic (•  jāda‘ – Joz 23, 14). 
Powyższe zestawienie potwierdza, że chodzi o zwrot typowo deutero-

nomiczny, choć niekiedy był on naśladowany także później, a mianowicie 
w Księgach Kronik. Zestawienie to pokazuje także, jak deuteronomiści ro-
zumieli miłość do Boga (’āhēb). Rozumieli ją przede wszystkim jako szczerą 
i mocną więź emocjonalną z Bogiem, znajdującą swe odbicie w całkowitym 
religijnym posłuszeństwie wobec Niego i wykonywaniu wszystkich Jego po-
leceń. 

Autorzy dostrzegają specyfikę użycia czasownika ’āhēb w Księdze 
Powtórzonego Prawa, która polega na odpowiedzi na miłość Bożą39. Bóg 
nie tylko wymaga ludzkiej miłości, ale jako pierwszy ludowi ją okazuje. Aby 
dokładniej zilustrować zależności między miłością Boga i ludzi, rozpisałem 
użycie słowa ’āhēb w poniższej tabeli. W kolumnie po lewej stronie umie-
ściłem teksty z Księgi Powtórzonego Prawa, które mówią o miłości Boga 
do swojego ludu, po prawej zaś – o miłości ludu wybranego do swego Boga 
Jahwe. Przywołałem w niej także pomniejszoną czcionką dwa teksty na temat 
miłości ludzi do ludzi (10, 19 i 21, 15 n.). 

Boża miłość (’āhēb) do swojego ludu Miłość ludu do Boga
4, 37: wybrał przodków Izraela, po-
nieważ ich umiłował

5, 10: miłujący Jahwe otrzymują Jego 
ḥesed
6, 5: najmocniejszy nakaz miłości 
Jahwe 

7, 8: ’ahăbâh Jahwe: dlatego wybawił 
lud z Egiptu

39)   Por. B. HUDZIAK, „Będziesz miłował! Analiza egzegetyczno-teologiczna terminu 
bh:a’ w Pwt 6, 1–25”, w: Czyn człowieka odda mu zapłatę (Prz 12, 14 b). Księga pamiątkowa ku 
czci Księdza Profesora Józefa Homerskiego, red. G. P. Pindurowie, Tarnów 1999, s. 132 n. 
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7, 9: dla miłujących (’ōhăbâw) Jahwe 
zachowuje On ḥesed i przymierze

7, 13: Jahwe będzie miłował Izraela
10, 12: polecenie miłości Boga z całego 
serca i całej duszy 

10, 15: Bóg umiłował tylko przodków 
narodu spośród innych narodów 
10, 18: szczególnie miłuje biednych 
i opiekuje się nimi

10, 19: miłość do biednych jako naśladowa-
nie miłości Bożej

11, 1: polecenie miłowania Boga po-
przez przestrzeganie Jego poleceń 
11, 13: miłować Jahwe, służąc Mu z ca-
łego serca i całej duszy
11, 22: miłować Boga 
13, 4: Bóg wystawia na próbę miłość do 
Niego
15, 16: miłość niewolnika do właści-
ciela 
19, 9: miłować Jahwe
21, 15 n.: miłość małżeńska do żony (3 razy 
’āhēb w tekście prawniczym)

23, 6: umiłował lud i uratował go od 
złorzeczenia Baalama

30, 6: polecenie miłowania Jahwe z ca-
łego serca i całej duszy

30, 16: nakaz miłowania Jahwe, aby 
błogosławił ludowi

30, 20: miłować Boga i słuchać Jego 
głosu, aby szczęśliwie żyć w Ziemi 
Obiecanej

Pogrubionym drukiem zaznaczyłem polecenia miłowania Jahwe zawar-
te w Księdze Powtórzonego Prawa. Chodzi zarówno o polecenia wyraźnie 
sformułowane w 2 os. czasu przyszłego: będziesz miłował (Pwt 6, 5), bę-
dziecie miłowali (Pwt 11, 1), jak i domyślne (Pwt 10, 12; 30, 16.20). Chodzi 
także o sformułowania warunkowe: jeśli będziecie miłowali Jahwe, będzie 
was nagradzał (Pwt 11, 13.22; 19, 9), lub w formie życzenia (Pwt 30, 6). 



252

Biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur…

Sformułowanie w futurum jest znaną formą zobowiązującego polecenia, po-
dobnie jak w Dekalogu (Pwt 5, 7–21 i Wj 20, 1–17). Ta zobowiązująca moc 
wyraża się w dużej mierze poprzez przemawianie w 2 os. liczby pojedynczej, 
tak charakterystyczne dla Deuteronomium. Formę tę znajdujemy w najbar-
dziej uwydatnionym poleceniu w rozdziale 6, 5, a także w sformułowaniu 
warunkowym w 19, 9, oraz końcowych w 30. rozdziale, w. 6, 16, 20. 

Powyższa tabela pokazuje, że konstatacje na temat miłości Bożej do Izraela 
i polecenia miłości ludzkiej do Boga wzajemnie się przeplatają. W ten sposób 
miłość Boga, określona w tej Księdze także czasownikiem ’āhēb, została ukazana 
jako podstawowa motywacja wymogu miłości stawianego ludziom. Został on 
w Pwt 6, 5 dodatkowo wzmocniony poleceniem skierowanym do Izraela w licz-
bie pojedynczej šema‘ (= słuchaj). Dotyczy ono słuchania i przestrzegania na-
kazów Bożych, a użyto go w Księdze Powtórzonego Prawa aż 7 razy40. Polecenie 
miłości Boga zostało więc w naszym tekście najmocniej uwydatnione. 

W Septuagincie polecenie miłości zostało przetłumaczone oczywiście cza-
sownikiem avgapa,w w dokładnie odpowiadającej formie czasu przyszłego: kai. 
avgaph,seij... Uczyniono to zgodnie z przyjętą zasadą tłumaczenia czasownika 
’āhēb w Septuagincie. Co więcej, grecki czasownik wskazujący na miłość subtelną 
i wspaniałomyślną, okazał się w tym wypadku jeszcze bardziej właściwy dla wy-
rażenia ideału miłości religijnej, ukierunkowanej na Boga. Nic więc dziwnego, 
że przykazanie miłości Boga tak bardzo przyciągało uwagę czytelników. Odnosi 
się to zarówno do żydów, jak i chrześcijan. Dla żydów stało się podstawowym 
tekstem modlitwy nazywanej od pierwszych słów Šem‘a Yisrâēl. Chrześcijanie 
zaś odnajdują ten nakaz trzykrotnie przytoczony u wszystkich Synoptyków, 
w perykopie o najważniejszym przykazaniu (Mk 12, 28–32 i par.). 

W perykopie tej znajdujemy wyraźne potwierdzenie Jezusa, że przyka-
zanie miłowania Boga z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił jest 
rzeczywiście najważniejszym przykazaniem. Według wersji Markowej 
i Mateuszowej Jezus sam odpowiedział pytającemu, cytując tekst z Pwt 6, 5. 
Marek dodaje jeszcze tekst wstępu do przykazania: słuchaj Izraelu, Pan Bóg 
nasz jest Bogiem jedynym (Pwt 6, 4 – Mk 12, 29) oraz konkluzję, że nie ma 
ważniejszego, dosłownie: większego przykazania od przytoczonych dwóch 
(12, 31). U Łukasza z kolei Jezus odpowiada pytaniem o przykazanie z Prawa. 
Rozmówca dobrze je cytuje, toteż Jezus wyraźnie aprobuje jego odpowiedź, 
stwierdzając, że odpowiedział poprawnie (Łk 10, 28). 

40)   W Pwt 4, 1; 5, 1.27; 6, 4; 9, 1; 20, 3 i 27, 9. Wezwanie do „słuchania” jest sformu-
łowaniem charakterystycznym dla ksiąg prorockich, choć występuje tam przede wszystkim 
w liczbie mnogiej: słuchajcie!
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We wszystkich trzech wersjach synoptycznych do przykazania miłości 
Boga z całego serca zostało także dodane drugie przykazanie dotyczące mi-
łości bliźniego: będziesz miłował bliźniego swego jak samego siebie. To drugie 
przykazanie zostało zaczerpnięte z zupełnie innego tekstu Tory, a mianowi-
cie z tzw. Kodeksu Świętości zamieszczonego w Księdze Kapłańskiej 19, 18. 
W tym tekście prawnym, który – jak wiadomo – zawiera najbardziej ra-
dykalnie sformułowane wymogi moralne, znalazło się tak skonstruowane 
przykazanie. W kontekście zdecydowanego zakazu wyrządzania bliźniemu 
jakiejkolwiek szkody (Kpł 19, 9 n.), a nawet nienawiści i gniewu, zostało sfor-
mułowane przykazanie miłowania bliźniego jak samego siebie. 

Na uwagę zasługuje fakt, że relacja do bliźniego została w Księdze 
Kapłańskiej określona tym samym czasownikiem ’āhēb, co miłość do Boga 
w Pwt 6, 5. Miarą tej miłości nie jest jednak całe serce, cała dusza i cała własna 
możliwość, jak w przypadku miłości Boga, lecz dbałość o samego siebie. Tak jak 
nikt nie szkodzi sobie przez rozpowszechnianie o sobie złych plotek czy też nie 
kieruje się nienawiścią do siebie, podobnie także nie można szkodzić bliźnie-
mu. Określenie miłości bliźniego ’āhēb jest w naszym poleceniu odwrotnością 
nienawiści sānē’ do niego (w. 17), szukania zemsty i chowania w sercu urazy. 
Zgodnie ze swoją specyfiką czasownik ’āhēb oznacza w naszym tekście spon-
taniczną i szczerą życzliwość i przyjazne nastawienie. Specyfika tego szczegól-
nego nakazu polega na tym, aby obdarzać tym spontanicznym uczuciem nie 
tylko ścisłych przyjaciół, lecz wszystkich przynależących do tego samego ludu 
izraelskiego. Choć samo określenie rēa‘, tłumaczone na ogół jako bliźni, ozna-
cza właściwie przyjaciela41, to jednak jego zakres został rozszerzony do całego 
narodu, określonego dosłownie jako synowie tego samego narodu. Obydwa 
określenia zostały bowiem użyte paralelnie w takim samym sensie: 

nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, 
lecz42 będziesz miłował twego bliźniego jak siebie samego
 – Ja jestem Jahwe! (Kpł 19, 18) 

Chodzi więc o postawę miłości i spontanicznej życzliwości do wszystkich 
ludzi, którzy należą do narodu wybranego43. Nie wolno im wyrządzać jakiej-

41)   Taki sens widoczny jest np. w Wj 22, 9.13; 32, 27; 33, 11. Chodzi po prostu o osobę 
w jakiś sposób zaprzyjaźnioną i bliską. 

42)   Właściwy sens spójnika waw, który jest nie tylko łącznikiem, lecz może wyrażać wiele 
relacji, por. P. JOüON, T. MURAOKA, A Grammar of Biblical Hebrew, Rome 2006, par. 176 n. 

43)   Por. PACIOREK, II, s. 375. 
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kolwiek szkody. Nie wolno mieć do nich złego nastawienia, lecz w pełni pozy-
tywne i życzliwe. Na tym nastawieniu polega właśnie miłość (’āhēb) bliźniego 
w myśl Kodeksu Świętości jako zbioru najdoskonalszych wymogów moral-
nych w Biblii Starego Testamentu. Dlatego też obydwa przykazania zostały 
przejęte i znalazły swe zastosowanie w Nowym Testamencie44. Tutaj też zosta-
ły ze sobą złączone w jedno najważniejsze przykazanie Bożego Prawa. Jezus 
wyraźnie wiąże je ze sobą, dodając przykazanie miłości bliźniego poprzez 
wprowadzenie mówiące, że chodzi o drugie, w domyśle podobnie ważne, 
przykazanie: deute,ra au[th (Mk 12, 31). W wersji Mateuszowej to porówna-
nie zostaje bardziej rozbudowane. Jezus bowiem mówi, że drugie przykaza-
nie podobne jest do pierwszego: deute,ra de. o`moi,a auvth/| (Mt 22, 39)45. Ścisłe 
połączenie dwóch przykazań potwierdza także konkluzja Jezusa. W wersji 
Markowej mówi ona, że nie ma innego przykazania ważniejszego, dosłownie: 
większego od tych dwóch. 

Każdy więc z trzech Synoptyków relacjonuje wypowiedź Jezusa na te-
mat najważniejszego przykazania w Prawie i chodzi zasadniczo o tę samą 
deklarację. Niemniej jednak każdy z nich umieszcza ją w innych okoliczno-
ściach. I tak u Marka pytającym jest jeden ze skrybów – uczonych w Prawie 
(grammateu,j – Mk 12, 28). Motywem do zadania Jezusowi pytania o pierwsze, 
czyli najważniejsze przykazanie, są Jego celne odpowiedzi w kwestii dotyczą-
cej zmartwychwstania (Mk 12, 18–27) i podatku dla cesarza (Mk 12, 13–17). 
Rzeczywiście w myśl wersji Markowej uczony w Piśmie musiał uważnie słu-
chać dysputy, skoro zauważył, że Jezus udzielił rozmówcom bardzo trafnej 
odpowiedzi. Odpowiedź Jezusa została określona przysłówkiem kalw/j, który 
wskazuje nie tylko na poprawność Jego odpowiedzi, lecz także umiejętność 
prowadzenia tego rodzaju dyskusji46. 

W pełni pozytywne nastawienie uczonego w Piśmie do Jezusa zostało 
potwierdzone jego reakcją na wyczerpującą odpowiedź Jezusa. Polega ona 
nie tylko na wyraźniej konstatacji, że udzielona odpowiedź Jezusa była traf-
na. Także i ją określił przysłówkiem kalw/j, który wyraża pełną aprobatę py-
tającego (Mk 12, 32). Dopiero po usłyszeniu Jezusowej odpowiedzi tytułuje 
Go zaszczytnym określeniem dida,skale, i czyni to na pewno szczerze, inaczej 

44)   Podobnie jak np. zobowiązanie do naśladowania świętości Boga pochodzące z tego 
samego Kodeksu Świętości (Kpł 19, 2) znalazło także potrójne zastosowanie w Nowym Testa-
mencie w Mt 5, 48; Łk 6, 36; 1 P 1, 15 n. Por. HAŁAS, Pierwszy List św. Piotra, s. 106. 

45)   Łukasz łączy je ze sobą zwyczajnym spójnikiem kai, (10, 27). 
46)   W przysłówku kalw/j zawarty jest nie tylko aspekt dobra i poprawności, lecz także 

i piękna, które może imponować i pociągać. Por. HAŁAS, Pierwszy List św. Piotra, s. 178. 
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niż poprzedni interlokutorzy. Oni nazywali Go Nauczycielem już w momen-
cie zadawania pytania, choć z treści pytań wynika, że ich motywem wcale nie 
była chęć nauczenia się czegokolwiek od Mistrza. Wręcz przeciwnie, łatwo 
zauważyć, że ich pytania były podchwytliwe i Jezus szybko zrozumiał ich 
niecne zamiary (por. Mk 12, 15). Uczony w Piśmie nie rozpoczyna pytania 
od udawanego szacunku, lecz rzeczywiście szczerze szuka odpowiedzi na 
postawiony problem.

Należy też dodać, że w wersji Markowej Jezus nie ogranicza się do wier-
nego powtórzenia przydawek określających miłość Boga w Septuagincie. 
O ile tam były trzy przydawki odpowiadające trzem przydawkom w tekście 
hebrajskim, o tyle w Markowej wersji odpowiedzi Jezusa są cztery: 

 evx o[lhj th/j kardi,aj sou 
kai. evx o[lhj th/j yuch/j sou 
kai. evx o[lhj th/j dianoi,aj sou 
kai. evx o[lhj th/j ivscu,oj sou (Mk 12, 30). 

Zamiast znajdującej się w wersji Septuaginty przydawki evx o[lhj th/j  
duna,mew,j sou (Pwt 6, 5), będącej odpowiednikiem hebrajskiego me’ōdekâ, 
Marek umieszcza dwa odpowiedniki: dia,noia i ivscu,j. VIscu,j może być po-
traktowane jako odpowiednik znaczeniowy du,namij z tym, że bardziej akcen-
tuje tężyznę fizyczną47. Obydwa występują synonimicznie w wielu tekstach 
biblijnych, np. w 2 P 2, 11 i Ap 5, 12 i 7, 12. Dianoi,a oznacza natomiast zamysł 
czy też plan. Wskazuje więc bardziej na możliwości psychiczne człowieka, 
tkwiące w jego wewnętrznej świadomości. W ten sposób obydwie greckie 
przydawki są trafnymi odpowiednikami hebrajskiego me’ōdekâ, które także 
wskazywało na wszystkie możliwości człowieka. 

Swoją pełną aprobatę i akceptację Jezusowego pouczenia uczony wyraża 
nade wszystko powtórzeniem obydwóch przykazań w formie sparafrazowa-
nej. Zawiera w niej najpierw wstęp o Bogu jedynym: 

Jeden (ei-j) jest 
i nie ma poza Nim innego (w. 32). 

Podstawowe określenie Boga jako Jedynego: ei-j, zaczerpnięte z Księgi 
Powtórzonego Prawa, zostało przez skrybę powtórzone i na nowo podjęte. 
Powtarza on także, że miłowanie Boga 

47)   Por. POPOWSKI, pod hasłem. 
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z całego serca, • 
z całego rozumu• 
i całej siły • oraz 
miłowanie bliźniego jak siebie samego• 
posiada większą wartość od wszelkich całopaleń i ofiar. Uczony w Prawie 

nie tylko akceptuje i potwierdza odpowiedź Jezusa, ale jeszcze mocniej uwy-
datnia jej słuszność, stwierdzając, że postawa miłości wobec Boga i bliźniego 
znaczy o wiele więcej od wszelkich ofiar, nawet najbardziej cenionych całopa-
leń. Stwierdzenie to idzie po linii nauczania prorockiego, zwłaszcza Izajasza 
1, 11–15, a podjętego na nowo przez Jezusa, por. Mk 7, 11; Mt 9, 13; 12, 7. 
W tym samym duchu sformułowane zostało także nauczanie Jezusa o zbu-
rzeniu świątyni jerozolimskiej z jej kultem ofiarniczym (Mk 14, 58; 15, 29.38 
i par.). Na uwagę zasługuje również mocna wymowa określenia perisso,teron 
(= o wiele więcej – Mk 12, 33). Z gramatycznego punktu widzenia jest ono 
comparativem przymiotnika perisso,j, oznaczającego pewnego rodzaju nad-
miar. Jego czasownikowym odpowiednikiem lubi się posługiwać św. Paweł, 
aby ukazać wielkość Bożej dobroci do człowieka, np. Rz 5, 15.17; 2 Kor 1, 5 
itd. Użycie tego określenia w Markowym tekście ma na celu ukazanie, że przy-
kazanie miłości Boga i bliźniego jest rzeczywiście najważniejszym przejawem 
i sprawdzianem wiary. Jest ono ważniejsze nawet od całego kultu ofiarniczego 
składanego w świątyni. 

Uczony w Prawie określa jednak miłość Boga trzema przydawkami, a nie 
czterema, jak to było w odpowiedzi Jezusa. Oprócz serca i siły (ivscu,j) wymie-
nia także su,nesij, która oznacza zrozumienie i wskazuje na łatwość pojmo-
wania rzeczy (por. np. Łk 2, 47; 1 Kor 1, 19). W tym sensie stanowi synonim 
dianoi,a z wypowiedzi Jezusa w Mk 12, 30. 

Całe to powtórzenie dwóch przykazań miłości przez uczonego w Prawie 
uwydatnia podstawowe ich znaczenie w moralności chrześcijańskiej. To fun-
damentalne znaczenie obydwóch przykazań zostało zaznaczone nie tylko 
w pełnej akceptacji skryby, lecz także w ich powtórzeniu. Powtórzenie to jest 
przejawem charakterystycznego dla kultury literackiej Semitów zamiłowania 
do binarności48, która uwydatnia powtarzaną ideę i podkreśla w sposób lite-
racki jej ważność. W ten sposób Markowa perykopa o przykazaniu miłości 
Boga i bliźniego zawiera aż czterokrotnie powtórzony czasownik avgapa,w: 

dwa razy w formie polecenia wyrażonego w czasie przyszłym:  • 
avgaph,seij (Mk 12, 30 n.) i 

48)   Por. R. MEYNET, „Binarność, podstawowa cecha języka biblijnego”, w: Język Biblii 
a język współczesny, Kraków 2006, s. 11 n. 
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dwukrotnie w formie bezokolicznika z rodzajnikiem:  • 
to. avgapa/n (Mk 12, 33). 
Jest on użyty w stwierdzeniu, że miłowanie Boga – a także bliźniego – 

nade wszystko, ma najwyższą wartość religijną i moralną. Wyższą nawet 
od najważniejszych ofiar kultycznych. Polecenie to zostało określone w su-
mie aż siedmioma przydawkami (w odpowiedzi Jezusa i akceptacji skryby) 
określającymi, że powinna to być, zwłaszcza w przypadku Boga, miłość ze 
wszystkich sił i możliwości ludzkich, zwłaszcza duchowych: serca jako wyra-
zu ludzkiego wnętrza i jego pragnień. Po dwa razy bowiem użyto określenia 
kardi,a oraz ivscu,j. 

Tak więc przykazanie bezgranicznej miłości Boga połączone z analogicz-
nym przykazaniem miłości bliźniego zostało w wersji Markowej znacznie 
rozbudowane w porównaniu ze wzorcem w Pwt 6, 5. Perykopa ta stanowi 
zatem znakomicie rozwinięte pouczenie na temat miłości Boga i bliźniego 
jako najważniejszej zasady życia chrześcijańskiego. 

Inaczej wygląda sprawa w pozostałych wersjach synoptycznych: u Ma- 
teusza i Łukasza. Nie znajdziemy już w nich odpowiedzi pytającego, która 
stanowiłaby zdecydowaną akceptację fundamentalnej roli przykazania Boga 
i bliźniego. Samo zaś pytanie jest w nich podyktowane już nie chęcią nauki 
o moralności, lecz wyraźnie stwierdzoną przez obydwóch autorów chęcią wy-
stawienia Jezusa na próbę określoną czasownikiem peira,zw lub evkpeira,zw 
(Mt 22, 35 i Łk 10, 25). W wersji Mateuszowej pytanie zadaje jeden z faryze-
uszy, zgodnie zresztą ze specyfiką tej Ewangelii, w której głównymi antago-
nistami Jezusa są właśnie oni (np. Mt 5, 20; 9, 11 itd.). Wynika to zapewne 
stąd, że Ewangelia ta powstała już po roku 70, i to w środowisku judejskim49, 
kiedy to właśnie stronnictwo faryzeuszy stało się dominującą siłą żydostwa 
i coraz bardziej zdeterminowanym przeciwnikiem rozwijającego się chrze-
ścijaństwa. 

Mateusz opowiada, że kiedy faryzeusze dowiedzieli się, iż Jezus zamknął 
usta (evfi,mwsen – Mt 22, 34) saduceuszom, odpowiadając na ich podchwytli-
we zapytanie odnośnie do posiadnia żony po zmartwychwstaniu (22, 23–33), 
zebrali się razem (sunh,cqhsan evpi. to. auvto, – w. 34). Użyty grecki zwrot 
wskazuje na mobilizację całej grupy w celu podjęcia określonego działania, 
najczęściej wspólnego zaatakowania kogoś. Taki jest sens tego zwrotu np. 
w Ps 2, 250 cytowanym w Dz 4, 26, gdzie oznacza mobilizację pogańskich 

49)   Por. PACIOREK, I, s. 53 n.; F. RIENECKER, G. MAIER, Leksykon biblijny, Warszawa 
2001, pod hasłem: „Faryzeusze”. 

50)   Por. PACIOREK, II, s. 374. 
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królów przeciwko królowi namaszczonemu przez Jahwe. Podobny sens tego 
zwrotu odnajdujemy w Sdz 6, 33, gdzie oznacza zebranie różnych plemion 
pustynnych pod wodzą Madianitów w celu napaści na Izraelitów, a także 
w 2 Sm 10, 15; Ne 6, 2; 1 Mch 3, 52; Ps 34, 15 itd. Zwrot suna,gw evpi. to. auvto 
jest odbiciem hebrajskiego ’āsap jahdāw lub jāhad i oznacza dosłownie zebra-
nie ludzi razem, w jedno miejsce. Typowym powodem takiej mobilizacji jest 
właśnie atak w sensie wojennym, do którego potrzeba jak największej liczby 
wojowników. Według relacji Mateuszowej w podobny sposób zebrali się fa-
ryzeusze, aby ponownie zaatakować Jezusa w chwili, gdy próba saduceuszów 
okazała się bezskuteczna51. 

W ich imieniu wystąpił jeden, aby zadać Jezusowi kolejne podstępne 
pytanie. Wcześniej bowiem faryzeusze zadawali Mu już inne podchwytliwe 
pytania: o rozwód (Mt 19, 3) i płacenie podatku (Mt 22, 15 n.). Większość sta-
rożytnych rękopisów określa tego wysłannika jako nomiko,j, czyli jako uczo-
nego w Prawie, jednak wydaje się ono wątpliwe choćby ze względu na fakt, że 
jest to określenie typowe dla Ewangelii Łukaszowej i prawdopodobnie stam-
tąd zostało zaczerpnięte52. 

Ewangelista Mateusz wyraźnie stwierdza, że przedstawiciel faryzeuszy 
zadaje Jezusowi pytanie o największe przykazanie, wystawiając Go na próbę: 
peira,zwn auvto,n (Mt 22, 35). Czasownik perira,zw jest w tradycji biblijnej od-
powiednikiem hebrajskiego nissāh i oznacza złośliwe wystawienie na próbę, 
aby kogoś podstępnie poniżyć53. Trudno jednak powiedzieć, na czym mia-
łaby polegać ta próba w przypadku postawienia Jezusowi pytania o wielkie  
(mega,lh – w. 36) przykazanie54. Zapewne jednak chodziło o usłyszenie od 
Jezusa odpowiedzi, która by w jakiś sposób była niezgodna z oficjalnym na-
uczaniem żydowskim, aby było o co Go oskarżyć. Cel ten jest lepiej widoczny 
choćby we wcześniejszym sformułowaniu, mówiącym, że faryzeusze nara-
dzali się, jakby zastawić pułapkę na Jezusowe wypowiedzi: aby Go podchwycić 
w wypowiedzi (o[pwj auvto.n pagideu,swsin evn lo,gw| – Mt 22, 15).

Samo zaś określenie przykazania jako wielkiego (mega,lh – w. 36) w Prawie 
może być rozumiane w sensie największego, a więc najważniejszego, podob-

51)   Por. B. KRóL, Przykazanie miłości Boga w kontekście Synoptyków, Stadniki 2005 (wy-
druk komputerowy), s. 67 n. 

52)   Por. B. M. METZGER, A Textual Commentary on the Greek New Testament, London – 
 – New York 1975, s. 59. 

53)   Por. S. HAŁAS, Pustynia miejscem próby i spotkania z Bogiem. Wybrane zagadnienia 
biblijnej teologii pustyni, Kraków 1999, s. 191–233. 

54)   Por. PACIOREK, II, s. 374. 
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nie jak w wersji Markowej (Mk 12, 29)55, tym bardziej że po przytoczeniu 
przykazania miłości Boga z Pwt 6, 5 Jezus skomentował, że chodzi o przyka-
zanie mega,lh i prw,th (w. 38), a więc najważniejsze. 

Jezus odpowiedział przedstawicielowi faryzeuszy cytatem przykazania mi-
łości Boga z Księgi Powtórzonego Prawa, nie rozszerzając jednak liczby przyda-
wek określających tę miłość, jak w wersji Markowej. Umieszcza trzy przydawki, 
podobnie jak to było w Septuagincie. Zmienia jednak ostatnią z nich. Nie mówi, 
że należy kochać Boga ze wszystkich sił (evx o[lhj th/j duna,mew,j sou – Pwt 6, 5), 
lecz całym swoim myśleniem: dianoi,a. Słowo to określa skryte myśli i zamia-
ry człowieka i być może w Mateuszowym tekście stanowi aluzję do podstęp-
nych zamiarów pytającego i jego stronników. Boga należy miłować przede 
wszystkim szczerze, a wyrazem tej szczerości jest także serce (evn o[lh| th/| kardi,a| 
sou – w. 37), a nawet dusza (yuch,). Być może, że ta delikatna zmiana niuan-
su znajduje swój wyraz również w zamianie przyimka evk na evn. Chodzi więc 
nie tyle o miłość wypływającą z całego serca i całej duszy, ile o miłowanie ca-
łym sercem i duszą. Jest to zmiana bardzo drobna i wydaje się nieistotna. Na 
pewno określenia hebrajskie bekōl lebābekâ ubekōl... z Pwt 6, 5 można tłumaczyć  
także przez evn. Niemniej jednak użycie przez Mateusza przyimka evn powoduje, 
że sformułowanie o miłości staje się jakby mniej dynamiczne niż w przypad-
ku użycia przyimka evk kojarzącego się przecież z ruchem56. Wydaje się zatem, 
że u Mateusza akcent zostaje przesunięty z wyakcentowania siły miłości na jej 
szczerość, co znalazło swój wyraz zarówno w zamianie przyimka evk na evn oraz 
rzeczownika duna,mij wskazującego właśnie na energię, na dianoi,a, która zwraca 
uwagę bardziej na wnętrze człowieka i jego szczerość. 

W wersji Mateuszowej jeszcze bardziej podkreśla się wzajemny zwią-
zek dwóch przykazań miłości Bożej i miłości bliźniego. Dlatego też określa 
on przykazanie miłości bliźniego jako podobne do pierwszego: o`moi,a auvth/| 
(w. 39). Połączenie to zostało także podkreślone w Jezusowym podsumowa-
niu obydwóch przykazań: na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo 
i Prorocy (w. 40). W ten sposób Jezus stwierdza, że obydwa połączone ze sobą 
przykazania miłości stanowią podstawę i fundament, od którego zależą wszel-
kie rozporządzenia i pouczenia Starego Testamentu, a więc Prawo i Prorocy. 
Taki jest najprawdopodobniej sens obrazowego określenia kera,nnumi,  
które dosłownie znaczy wisieć. Jeżeli zaś wszelkie rozporządzenia Bożego 
Prawa zależą od podstawowych dwóch przykazań miłości Boga i bliźniego, 
to należy im dać bezwzględne pierwszeństwo. Pouczenie to jest więc zgodne 

55)   Por. tamże. 
56)   Por. KRóL, s. 73 n. 
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z sensem choćby podwójnie zacytowanego właśnie przez Mateusza sformu-
łowania prorockiego: e;leoj qe,lw kai. ouv qusi,an (Mt 9, 13 i 12, 7). Chodzi 
w nim o to, że wrażliwość na ludzkie potrzeby i niedolę jest ważniejsza od 
drobiazgowego przestrzegania Prawa. Wielokrotnie też w Mateuszowej 
Ewangelii Jezus oskarża, i to przede wszystkim faryzeuszy, o hipokryzję (por. 
22, 15–18), a zwłaszcza w swoim wielokrotnym biada skierowanym właśnie 
pod adresem faryzeuszy jako obłudników (23, 13.15.23.25.27.29)57. 

Tak więc Mateuszowa wersja pouczenia na temat przykazania miłości 
Boga i bliźniego jest zgodna z ogólnym profilem tej Ewangelii jako wielkiej 
polemiki z religijną obłudą i zachęty do prawdziwej sprawiedliwości, która 
musi być inna od postawy reprezentowanej przez faryzeuszy (por. Mt 5, 20)58. 
Powinna polegać nie na bezdusznym przestrzeganiu przepisów prawa, lecz 
przede wszystkim na szczerej miłości Boga i bliźniego. 

Łukasz z kolei umieszcza perykopę o najważniejszym przykazaniu w zupeł-
nie innym kontekście. O ile u Marka i Mateusza znajdowała się ona w polemice 
z przedstawicielami społeczności izraelskiej w Jerozolimie, a więc pod koniec 
działalności Jezusa, o tyle Łukasz umieszcza ją znacznie wcześniej, a mianowi-
cie na początku drogi Jezusa do świętego miasta (Łk 9, 51 – 19, 27). Ta część 
Ewangelii, opowiadająca o podążaniu Jezusa do Jerozolimy, jest u Łukasza bar-
dzo rozbudowana i zawiera wiele pouczeń na temat postępowania chrześcijań-
skiego. Podróż do miasta, gdzie miało dokonać się zbawienie, jest dla Łukasza 
bardzo ważną okolicznością do wygłaszania Jezusowych pouczeń59. 

W początkowej części tej podróży umieścił on pouczenie o najważniej-
szym przykazaniu (Łk 10, 25–28). Pewien znawca Prawa (nomiko,j) zadał 
Jezusowi podchwytliwe pytanie o to, co należy czynić, aby osiągnąć życie 
wieczne (w. 25). Pytanie to nie wynikało jednak ze szczerej chęci poznania 
nauki Mistrza, jak u Marka, lecz spowodowane zostało chęcią przyłapania Go 
na słowie (evkpeira,zwn auvto,n), podobnie jak u Mateusza. Jezus natomiast po-
dejmuje pytanie w sposób charakterystyczny dla nauczających rabinów. Jego 
rozmówca nie otrzymuje gotowej odpowiedzi, lecz inne pytanie dotyczące 
materii, na której się zna60. Jezus pyta go o nauczanie Prawa (no,moj) na temat 
osiągnięcia życia: jak jest napisane, co czytasz (w. 26)? 

Uczony w Prawie przytacza w odpowiedzi przykazanie miłości Boga 
z Deuteronomium 6, 5, dodając oczywiście przykazanie o miłości bliźniego, 

57)   Por. tamże, s. 74 n. 
58)   Por. B. T.VIVIANO, „Ewangelia według świętego Mateusza”, KKB, s. 913. 
59)   Por. np. R. J. KARRIS, „Ewangelia według świętego Łukasza”, KKB, s. 1038. 
60)   Por. KRóL, s. 88. 
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podobnie jak to jest u pozostałych Synoptyków. Natomiast sformułowanie na 
temat miłości Boga podaje w formie rozbudowanej o jedną przydawkę, po-
dobnie jak Marek. Są to te same określenia, co u niego, jednak za wyjątkiem 
pierwszego zostały wprowadzone nie przy pomocy przyimka evk (evx), lecz evn. 
Oprócz tego kolejność dwóch ostatnich określeń została zmieniona: 

Mk 12, 30 Łk 10, 27

    evx o[lhj th/j kardi,aj sou 

kai. evx o[lhj th/j yuch/j sou 

kai. evx o[lhj th/j dianoi,aj sou 

kai. evx o[lhj th/j ivscu,oj sou

    evx o[lhj th/j kardi,aj sou

kai. evn o[lh| th/| yuch/| sou 

kai. evn o[lh| th/| ivscu,i? sou 

kai. evn o[lh| th/| dianoi,a| sou

Zamiana kolejności dwóch ostatnich przydawek powoduje, że w wer-
sji Łukaszowej zostało podkreślone sformułowanie evn o[lh| th/| dianoi,a| sou 
jako przydawka końcowa. Uwydatnił on rolę ostatniej przydawki, inaczej 
niż u Marka, który wyakcentował miłość Boga wypływającą z ludzkich sił: 
evx o[lhj th/j ivscu,oj sou. Tę zmianę akcentu należy zrozumieć prawdopo-
dobnie w tym sensie, że Jezus pragnie zwrócić uczonemu w Prawie uwagę, iż 
nie powinien w sposób przewrotny podchodzić do Jego nauki. Celem pozna-
nia chrześcijańskich zasad moralnych nie powinien być podstęp, jak w jego 
przypadku. Zadał on bowiem Jezusowi pytanie, wystawiając Go na próbę: 
evkpeira,zwn (w. 25). 

Przez swoje podejście do rozmówcy Jezus ukierunkował jego poszuki-
wania na rzeczywiste osiągnięcie życia wiecznego. Pochwalił go za poprawną 
odpowiedź i polecił, aby w swej postawie życiu realizował ideał miłości Boga 
i bliźniego: tou/to poi,ei (w. 28). Właśnie w ten sposób osiągnie życie: kai. zh,sh|. 
Łatwo zauważyć, że motyw osiągnięcia życia wiecznego został w Łukaszowej 
Ewangelii bardziej uwydatniony niż u Marka i Mateusza. Łukasz rozumie po-
jęcie życia, podobnie jak i inni autorzy biblijni, w sensie egzystencjalnym, 
a więc jako życie szczęśliwe. Aspekt ten dostrzegamy choćby w takich tek-
stach, jak Łk 12, 15 n.; 15, 13.32; 16, 25. 

Można zatem stwierdzić, że Łukasz podchodzi do zagadnienia moralno-
ści chrześcijańskiej nie w sposób kazuistyczny, jak Marek i Mateusz, u których 
znajdujemy pytanie o najważniejsze przykazanie (prw,th pa,ntwn – Mk 12, 28, 
mega,lh evn tw/| no,mw| – Mt 22, 36). On traktuje je przede wszystkim w sensie 
egzystencjalnym: jako drogę do osiągnięcia szczęśliwego życia w wieczności. 

▶
▶

▶

▶
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W trzech kolejnych wersjach synoptycznych można więc zauważyć przej-
ście od pytania zadanego rzeczywiście w celu zdobycia wiedzy do pytania 
podstępnego i złośliwego, mającego na celu jedynie „przyłapanie” Jezusa na 
wypowiedzi, o którą można by Go było oskarżyć. Tendencja ta odzwierciedla 
stopniowe narastanie rozdziału między rozwijającą się wspólnotą chrześci-
jańską a środowiskiem żydowskim, w którym zaczęła się rozwijać. Można 
powiedzieć, że forma pytań zadawanych Jezusowi stanowi odbicie wczesno-
chrześcijańskich relacji z żydami. Na początku istniała wola rzeczywistego 
poznania nauki chrześcijańskiej, którą odzwierciedla wersja Markowa. Takie 
nastawienie rzeczywiście mogło istnieć, zwłaszcza w wielkich wspólnotach 
pluralistycznych, jak np. w Rzymie czy Antiochii. 

Jednak po zburzeniu Jerozolimy w roku 70 sytuacja znacznie się po-
gorszyła, i to szczególnie w środowiskach, gdzie było dużo żydów, wśród 
których zaczęło dominować ugrupowanie faryzejskie. Tę sytuację odzwier-
ciedla Ewangelia Mateuszowa, która wyraźnie ukazuje niechęć do Jezusa 
i chrześcijan. W nasilaniu się takiej postawy znaczną rolę odegrało zwłasz-
cza ugrupowanie faryzeuszy. Natomiast Trzecia Ewangelia ukazuje już pro-
blem w atmosferze nieco spokojniejszej, choć i tam jest widoczna niechęć 
do Jezusa i chrześcijan. Dyskusja jednak nie dotyczy już przepisów Prawa, 
lecz pytania o życie wieczne i szczęście. Odzwierciedla ona także tendencje 
charakterystyczne dla środowiska pluralistycznego i najprawdopodobniej 
wielkomiejskiego. 

W kolejnych wersjach synoptycznych zauważamy również coraz ściślej-
sze połączenie obydwóch przykazań – miłości Boga i bliźniego – w jedną 
całość. W wersji wyjściowej Starego Testamentu były to dwa zupełnie róż-
ne i niczym niepołączone przykazania. Znajdywały się w dwóch odrębnych 
tekstach, umieszczonych w dwóch różnych Księgach, a mianowicie Księdze 
Kapłańskiej 19, 18 i Powtórzonego Prawa 6, 5. Chodzi także o dwa zupełnie 
różne nurty redakcyjne, a mianowicie deuteronomiczny w przypadku miło-
ści Boga, i kapłański w przypadku miłości bliźniego. 

Tradycja żydowska podjęła zasadniczo tylko przykazanie miłości Boga 
z Księgi Powtórzonego Prawa i uczyniła je tekstem podstawowej modlitwy 
Šem‘a Yisrâēl. Inne było od początku podejście chrześcijaństwa: ono bowiem 
dokonało połączenia obydwóch przykazań w jedną całość. Proces ten można 
dobrze zaobserwować na przykładzie kolejnych wersji synoptycznych. Marek 
i Mateusz traktują je jeszcze jako dwa odrębne, choć równie ważne przyka-
zania, u Łukasza już tego podziału nie widać61. U Marka Jezus dołącza przy-

61)   Por. tamże, s. 98. 
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kazanie miłości bliźniego stwierdzeniem, że jest ono deute,ra (Mk 12, 31), 
a więc drugim, podobnie ważnym przykazaniem jak przykazanie miłości 
Boga, które było przecież pierwszym spośród wszystkich innych przykazań 
(w. 28). Dodaje następnie, że nie ma większego przykazania od nich (mei,zwn 
tou,twn a;llh evntolh. ouvk e;stin). Obydwa przykazania zostały więc potrakto-
wane łącznie, jednak jako dwa zupełnie odrębne najważniejsze przykazania. 

U Mateusza Jezus dołącza przykazanie miłości bliźniego jako drugie, po-
dobne pierwszemu (deute,ra de. o`moi,a auvth/| – Mt 22, 39). Wersja ta dodaje więc 
wyjaśnienie, że przykazanie miłości bliźniego jest podobne do przykazania 
miłości Boga. W ten sposób jeszcze bardziej łączy je ze sobą jako jedną ca-
łość. Następnie Jezus dodaje, że na tych dwóch przykazaniach opiera się całe 
Prawo i Prorocy, a więc wszystkie inne przykazania. Mateuszowe sformuło-
wania świadczą o tym, że obydwa przykazania – miłości Boga i bliźniego – są 
już potraktowane jako pewna całość. Drugie jest bowiem podobne do pierw-
szego, a od nich obydwóch zależą wszystkie inne przykazania. 

Niemniej jednak jeszcze Mateusz mówi o dwóch przykazaniach, którego 
to sformułowania nie znajdziemy już u Łukasza. U niego jest tylko pytanie 
uczonego w Piśmie, co czynić, aby osiągnąć życie wieczne (Łk 10, 25)? Jezus 
odwołuje się do starotestamentalnego Prawa i pyta swego rozmówcę, co w nim 
jest nakazane. W odpowiedzi uczony w Piśmie cytuje zarówno nakaz miłości 
Boga, jak i bliźniego z Księgi Powtórzonego Prawa i Kapłańskiej. Nie traktuje 
ich już jako dwóch odrębnych przykazań, nie używa zresztą wcale określenia 
evntolh,, które ma wydźwięk jurydyczny. Po prostu cytuje ich treść, traktując 
jako jedno wskazanie, w jaki sposób można osiągnąć życie wieczne. Widocznie 
w społeczności chrześcijańskiej, do której adresowano Ewangelię Łukaszową, 
obydwa przykazania Starego Testamentu stały się już po prostu jednym pod-
stawowym przykazaniem chrześcijańskim. Adresatów i ich interlokutorów nie 
interesują już przykazania Starego Przymierza, gdyż są chrześcijanami pocho-
dzącymi głównie z pogan i takie też jest środowisko, w którym się obracają. 

W ten sposób już w starożytnym chrześcijaństwie obydwa różne przy-
kazania ze Starego Testamentu zlały się w jedno podstawowe przykazanie 
chrześcijańskie miłości Boga i bliźniego. Stało się to pod wpływem nauki 
o nierozłączności miłości Boga i bliźniego sformułowanej chyba najmocniej 
w Pismach Janowych. Wiele jego tekstów mówi bardzo kategorycznie, że nie 
można kochać Boga, jeśli nie kocha się bliźniego (np. 1 J 4, 7 n.11 n.; 3 J 11). 

Połączenie obydwóch przykazań dokonało się przede wszystkim dzię-
ki temu samemu określeniu, użytemu do opisu miłości zarówno Boga, jak 
i bliźniego. W hebrajskim pierwowzorze jest to ’āhēb, które zostało przetłu-
maczone na grecki jako avgapa,w. Zaznaczyliśmy już, że grecki termin jest 
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jeszcze trafniejszym od hebrajskiego określeniem miłości szlachetnej i do-
broczynnej, z jaką mamy do czynienia w religii, zwłaszcza chrześcijańskiej. 
Stąd rzeczywiście mógł stać się zarówno określeniem miłości do Boga, jak 
i bliźniego, podkreślając ich wzajemne podobieństwo i zależność. Wskazując 
na zasadniczą dla religii miłość Boga, uczy, że również i człowieka należy 
otaczać taką samą życzliwością i szlachetnym uczuciem. W ten sposób uka-
zuje w całej rozciągłości wysoki i bardzo wymagający chrześcijański ideał 
moralny. 

f) Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny  
(Łk 6, 36 w kontekście)

W Ewangelii Łukaszowej natrafiamy na polecenie bardzo wymowne 
w swej treści: 

Bądźcie miłosierni (oivkti,rmonej)
jak i Ojciec Wasz jest miłosierny (oivkti,rmwn – Łk 6, 36)!

Na uwagę zasługuje przede wszystkim samo określenie oivkti,rmwn, użyte 
tutaj także w odniesieniu do postawy ludzkiej. Wiemy już, że jest ono odpo-
wiednikiem hebrajskiego raḥûm, które w Starym Testamencie odnosiło się 
zasadniczo do Boga (w tzw. formule miłosierdzia pełnej i częściowej oraz 
w Pwt 4, 31; 2 Krn 30, 9; Ps 78, 38)62. Określenie to wskazuje na wielkie za-
angażowanie uczuciowe w okazywaniu współczucia i miłości. W Nowym 
Testamencie także odnosi się zasadniczo do Boga, co widać choćby w po-
równaniu postawy ludzkiej do postawy Boga w tekście Łk 6, 36. Oivktirmw/n 
określa w nim zarówno postawę Boga, jak i postawę ludzką. Okazuje się, że 
przymiotnik ten określa postawę chrześcijańską tylko w naszym Łukaszowym 
tekście, choć podobne znjdujemy także w katalogach chrześcijańskich zalet 
w Flp 2, 1 i Kol 3, 12 (oivktirmo,j). 

Łukaszowe sformułowanie jest wzorowane na tekście ze Starego Testa- 
mentu: 

świętymi (a[gioi) bądźcie, 
bo Ja jestem święty (a[gio,j). 

62)   Tylko sporadycznie określa postawę ludzką w Ps 111 (112), 4; Lm 4, 10 i Sdz 5, 30. 
W Księdze Lamentacji oznacza typowo matczyną wrażliwość w odniesieniu do własnego 
dziecka. 
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Zostało ono kilkakrotnie sformułowane w Księdze Kapłańskiej, a zwłasz-
cza w tzw. Kodeksie Świętości (Kpł 11, 44 n.; 19, 2.7)63. Jak wiadomo, formu-
je on najwyższe ideały moralności w całym Starym Testamencie. W naszym 
tekście ideałem tym jest miłosierdzie samego Boga, a więc najwyższe z moż-
liwych. Nic więc dziwnego, że w Nowym Testamencie znajdujemy aż trzy-
krotne odwołanie się do tego tekstu. Chodzi o Pierwszy List św. Piotra, 
którego autor cytuje dosłownie tekst Księgi Kapłańskiej i stawia chrześci-
janom wymóg najwyższej doskonałości i świętości na wzór samego Boga 
(1, 16)64. Chodzi także o dwa teksty z Ewangelii synoptycznych, a mianowicie 
z Mateusza 5, 48 i analizowany przez nas tekst Łukasza 6, 36. W tych ostat-
nich sformułowanie z Księgi Kapłańskiej zostało jednak nie tylko przytoczo-
ne dosłownie, jak w Pierwszym Liście św. Piotra, lecz twórczo zaadaptowane 
do treści Ewangelii. Nie mówią one o naśladowaniu świętości Boga, jak było 
w Księdze Kapłańskiej, lecz naśladowaniu Jego doskonałości i miłosierdzia. 
Wersja Mateuszowa mówi o naśladowaniu doskonałości Ojca niebieskiego:

Bądźcie doskonali (te,leioi), 
jak Ojciec wasz niebieski jest doskonały (te,leio,j – Mt 5, 48). 

Zaś w Ewangelii Łukaszowej chodzi o naśladowanie Bożego miłosierdzia: 

Bądźcie miłosierni (oivkti,rmonej)
jak i Ojciec Wasz jest miłosierny (oivkti,rmwn – Łk 6, 36). 

Wiadomo, że Ewangelia Łukaszowa bardzo mocno akcentuje motyw mi-
łosierdzia. Widać to zwłaszcza w wielu tekstach, które należą do jej własnego 
materiału, a więc przypowieści o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10, 30–37), 
trzech przypowieści o miłosierdziu w rozdziale 15 oraz przypowieści o nie-
litościwym bogaczu i Łazarzu (Łk 16, 19–31)65. Powstaje więc pytanie, jaką 
zawartość kryje dla Łukasza określenie oivktirmw/n. Okazuje się bowiem, że 
dokładny sens tego określenia widać w najbliższym kontekście tego sformu-
łowania. Obejmuje on zasadniczą część Łukaszowego kazania na równinie, 
a mianowicie Łk 6, 27–38 i dotyczy darowania grzechów i miłości okazy-
wanej nawet tym, którzy działają na szkodę człowieka. Znajdujemy w niej 

63)   Por. CIBOROWSKA, s. 38 n. 
64)   Por. HAŁAS, Pierwszy List św. Piotra, s. 106. 
65)   Wszystkie te teksty zostały szczegółowo przeanalizowane w cytowanej rozprawie 

doktorskiej CIBOROWSKIEJ. 
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szereg imperatywów podobnych w swej wymowie do sformułowania: bądźcie 
miłosierni. Są to najpierw cztery paralelne polecenia miłowania nieprzyjaciół, 
sformułowane w liczbie mnogiej (Łk 6, 27 n.)66: 

Miłujcie waszych nieprzyjaciół!
Dobrze czyńcie (kalw/j poiei/te) nienawidzącym was!
Błogosławcie przeklinającym was! 
Módlcie się za oczerniających was!

Wszystkie cztery polecenia zaczynają się od czasownika wyrażonego w for-
mie rozkazującej liczby mnogiej i dotyczą miłości i dobroci okazywanej tym, 
którzy są wrogo ustosunkowani i działają na szkodę adresatów Łukaszowej 
Ewangelii. Nie należy reagować na ich postawę analogicznym rewanżem, lecz 
nastawieniem w pełni pozytywnym, które przejawia się w oddawaniu dobrem 
za zło i miłości. Wszystkie cztery polecenia są w stosunku do siebie paralelne 
nie tylko ze względu na budowę literacką, lecz także treść. Polecenia wyrażone 
w formie imperatywu są bardzo mocne w swej wymowie i stanowią bardzo 
ważny element strukturalizujący. W tym sensie są one analogiczne do polece-
nia miłosierdzia na wzór samego Ojca w niebie. 

Następnie możemy wyodrębnić także „czwórkę” nakazów oddawania 
dobrem za zło, sformułowanych jednak w liczbie pojedynczej (Łk 6, 29 n.): 

Uderzającemu cię w policzek nadstaw (pa,rece) i drugi, 
a zdzierającemu z ciebie płaszcz nie broń (mh. kwlu,sh|j) i szaty67!
Dawaj (di,dou) każdemu, kto cię prosi, 
a od biorącego, co twoje, nie żądaj (mh. avpai,tei) zwrotu!

W tej czwórce można dodatkowo wyodrębnić dwie pary poleceń w ten 
sposób, że drugie i czwarte zostało wyrażone w formie negatywnej: nie zabra-
niaj i nie żądaj zwrotu. Zostały one połączone z poprzedzającymi za pomocą 
spójnika kai,, tłumaczonego zazwyczaj jako a. Zawartość treściowa drugiej 
„czwórki” poleceń jest podobna do poprzedniej. Chodzi w niej o postawę 
w pełni pozytywną i szlachetną wobec ludzi działających na szkodę, choć 

66)   Dokładniejsza analiza wszystkich tekstów znajduje się w opracowaniu CIBOROW-
SKIEJ, s. 42 n. 

67)   Greckie citw,n oznacza szatę noszoną pod spodem, a więc jeszcze bardziej niezbędną 
od szaty wierzchniej określanej jako i`ma,tion, które to określenie tłumaczymy zazwyczaj jako 
płaszcz. 
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użyte przykłady są tutaj inne i dotyczą poniżającego traktowania, przejawia-
jącego się w uderzeniu w twarz oraz zabierania odzieży, a więc własności naj-
bardziej człowiekowi potrzebnej. 

W dalszej kolejności natrafiamy na tzw. złotą regułę: 

Jak chcecie, żeby wam ludzie czynili, 
podobnie i wy im czyńcie (poiei/te – Łk 6, 31).

Pełni ona funkcję wyjaśniającą w stosunku do poprzednich poleceń. 
Również i w niej znajdujemy mocno wyartykułowane polecenie poiei/te, do-
tyczące oczywiście czynienia dobra wszystkim, zwłaszcza zaś tym, którzy są 
do nas wrogo nastawieni. W tym sensie odpowiada ono poprzednim impe-
ratywom, a także poleceniu bycia miłosiernymi na wzór samego Boga. 

W dalszej kolejności napotykamy dwa sformułowania potrójne. Chodzi 
najpierw o trzy zdania przekonujące, że tylko dobroć okazana wrogom zasłu-
guje na szczególne uznanie i miłość Boga (Łk 6, 32–34): 

Jeśli miłujecie miłujących was, 
 na jaką wdzięczność (ca,rij) zasługujecie?
  Przecież i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. 
I jeśli dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią,
 na jaką wdzięczność (ca,rij) zasługujecie?
  I grzesznicy to samo czynią. 
I jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, 
 na jaką wdzięczność (ca,rij) zasługujecie?
  I grzesznicy grzesznikom pożyczają, aby tyle samo otrzymać. 

Zestaw ten nie zawiera już poleceń sformułowanych w imperatywie. 
Trzy stwierdzenia są także znacznie bardziej rozbudowane od poprzednich. 
Zawierają analogicznie za każdym razem sformułowany warunek dotyczący 
dobroci okazywanej nie przeciwnikom, lecz przyjaciołom. Ona jednak nie 
zasługuje na Boże uznanie. Słownictwo zdań warunkowych nawiązuje do 
określeń w poprzednich zestawach: avgapa,w i avgaqopoie,w, a także zawartych 
w późniejszych zestawach: dani,zw (= pożyczać w Łk 6, 34 n.). Szczególnie 
uwydatnione zostało określenie miłości avgapa,w, powtórzone aż czterokrot-
nie w pierwszym zdaniu: 

Jeśli miłujecie (avgapa/te) 
miłujących (avgapw/ntaj) was, 
 na jaką wdzięczność zasługujecie?
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Przecież i grzesznicy miłują (avgapw/sin) tych, 
którzy ich miłują (avgapw/ntaj – Łk 6, 32). 

Życzliwość okazywana ludziom dobrym i szlachetnym nie zasługuje jed-
nak na uznanie ze strony Boga. Fakt ten został wyrażony trzykrotnie przy 
pomocy takiego samego zapytania: 

poi,a u`mi/n ca,rij evsti,n? 

Pytanie to zawiera kluczowe określenie ca,rij, które bywa różnie tłu-
maczone. Niemniej jednak chodzi o uznanie ze strony Boga, które polega 
właśnie na szczególnej dobroci okazywanej ludziom o wspaniałomyślnej po-
stawie wobec nieprzyjaciół. Dobroć okazywana ludziom dobrym i życzliwym 
nie zasługuje już na taką życzliwość, ponieważ cechuje także pospolitych 
grzeszników. Nie jest ona niczym nadzwyczajnym i może być oznaką zwykłej 
interesowności (por. Łk 6, 34). Tylko dobroć wobec ludzi złych zasługuje na 
szczególne wyróżnienie i miłość ze strony Boga. Podobny sens ma określenie 
ca,rij w Pierwszym Liście św. Piotra (2, 19 n.)68. 

Druga „trójka” zawiera z kolei trzy krótkie polecenia dotyczące dobroci 
okazywanej nieprzyjaciołom (Łk 6, 35): 

wy natomiast miłujcie (avgapa/te) waszych nieprzyjaciół, 
dobrze czyńcie (avgaqopoiei/te)
i pożyczajcie (dani,zete), niczego w zamian nie oczekując. 

Polecenia te stanowią rekapitulację wcześniejszych, w których wy-
stępowały już te same czasowniki: avgapa/te w Łk 6, 27 i 32; avgaqopoiei/te 
w 6, 33 oraz dani,zete w 6, 34. Analogicznie jak w poprzedniej „trójce” zo-
stała w niej także określona nagroda za wspaniałomyślną postawę wobec 
ludzi złych: 

wielka będzie wasza nagroda
i będziecie synami Najwyższego, 
 ponieważ jest On dobry dla niewdzięcznych i złych (Łk 6, 35). 

68)   Tekst 1 P stwierdza, że odwzajemnianie zadawanych cierpień i przykrości dobrocią 
zasługuje na Bożą łaskawość (tou/to ga.r ca,rij ..., tou/to ca,rij para. qew/| ...). Por. HAŁAS, 
Pierwszy List św. Piotra, s. 199. 
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Nagroda Najwyższego Boga została określona dwukrotnie: raz jako misqo,j, 
co oznacza dosłownie zapłatę, drugi raz jako stanie się synami Boga. Nie cho-
dzi jednak o dwie różne nagrody, lecz o jedną i tę samą, określoną raz jako 
zapłata, drugi raz natomiast jako godność synów Najwyższego. To ostatnie 
sformułowanie należy interpretować nie tyle w sensie dogmatycznym, jako 
godności wynikającej z heroicznej miłości nieprzyjaciół. Należy je rozumieć 
raczej w sensie szczególnej miłości ojcowskiej okazywanej przez Boga tym 
chrześcijanom, którzy wspaniałomyślnie potrafią darować doznane krzywdy. 
Analogiczne sformułowanie znajdujemy także w Ewangelii Mateuszowej 5, 45 
(por. 5, 9). Obiecuje ono również synostwo Boże tym, którzy miłują nieprzy-
jaciół i modlą się za prześladowców. Znajduje się w Mateuszowym Kazaniu na 
górze, które jest odpowiednikiem Łukaszowego Kazania na równinie. 

W tym miejscu następuje polecenie naśladowania ojcowskiego miłosier-
dzia Bożego, zainspirowane sformułowaniem z Księgi Kapłańskiej: 

Bądźcie miłosierni (gi,nesqe oivkti,rmonej)
jak i Ojciec wasz jest miłosierny (oivkti,rmotwn – Łk 6, 36). 

Polecenie to stanowi ośrodek całej perykopy na temat miłosierdzia rozu-
mianego jako wspaniałomyślne darowanie wrogom. Zawiera tylko jedno po-
lecenie wyrażone w imperatywie, niemniej jego wzór jest najwyższy. Jest nim 
bowiem miłosierdzie samego Boga. Toteż nie zostało ono włączone w zestaw 
czwórkowy czy też trójkowy, lecz stanowi samo z siebie równie ważny i cen-
tralny moment całej perykopy. 

Na zakończenie znajdujemy jeszcze jeden układ czterech poleceń uza-
sadnionych analogiczną nagrodą ze strony Boga (Łk 6, 37 n.): 

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, 
nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. 
Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone, 
dawajcie, a będzie wam dane...

Również i w tym zestawie mamy cztery imperatywy wyznaczające po-
czątek czterech poleceń. Dwa pierwsze zostały sformułowane w formie nega-
tywnej jako zakazy: nie sądźcie, nie potępiajcie, dwa następne jako polecenia 
pozytywne: odpuszczajcie, dawajcie. Czasowniki te, za wyjątkiem ostatniego 
dawać, nie mają odpowiedników we wcześniejszych zestawach. Ich treść jest 
bowiem już bardziej uogólniona i dotyczy nie tyle konkretnych przykładów 
miłosierdzia, jak błogosławienie, modlitwa, pożyczka itd., ile postaw okre-
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ślonych jako darowanie win czy też rezygnacja z krytyki i potępiania ludzi 
złych i wrogo nastawionych. Każdemu poleceniu odpowiada bowiem Boża 
nagroda, która jest tego samego rodzaju. 

Została ona wyrażona w stronie biernej i jest to typowe passivum theo- 
logicum. Czasownik w stronie biernej jest taki sam, jak w czynnej i oznacza, 
że Boża nagroda będzie odpowiednikiem postawy chrześcijańskiej wzglę-
dem innych ludzi. Widzimy więc także i w tym zestawie kontynuację mo-
tywu nagrody, który pojawił się już w pierwszej trójce poleceń od 6, 32.  
Jest on zatem obecny w środkowej i końcowej części naszych zestawów 
jako motyw bardzo istotny i podstawowy. Chodzi jednak nie o ludzką, lecz 
o Bożą nagrodę. 

Ostatnie polecenie dotyczące dawania jest reminiscencją tego, co zostało 
powiedziane już wcześniej w drugiej „czwórce”: daj każdemu, kto cię prosi 
(6, 30)! Ostatnie polecenie w naszej perykopie zostało także uzasadnione 
analogiczną obietnicą Bożego dawania, które jednak będzie szczególnie hoj-
ne. Dlatego zostało dodatkowo opisane czterema określeniami, jako miara: 

dobra, 
natłoczona, 
utrzęsiona i 
opływająca (w. 38). 

Widzimy więc, że ostatni zestaw czwórkowy został dodatkowo rozbu-
dowany o „czwórkę” określeń Bożej nagrody, a więc jakby „czwórkę” dru-
giego stopnia. Boża hojność została ukazana przy pomocy bardzo konkret-
nego obrazu zaczerpniętego z dawnych realiów życiowych. Chodzi bowiem 
o napełnienie fartucha lub chusty produktami żywnościowymi, a zwłaszcza 
oliwkami69. Obraz ukazuje napełnienie największą możliwą miarą, która jest 
obrazem ogromnej hojności Boga. Została ona zrekapitulowana maksymą na 
temat Bożej nagrody, która dokładnie odpowiada postawie ludzkiej: 

Odmierzą wam bowiem taką miarą, 
jaką wy mierzycie (Łk 6, 38). 

Maksyma ta odpowiada tzw. złotej regule z Łk 6, 31 i na niej kończy się 
cała analizowana przez nas perykopa na temat miłości względem nieprzyja-
ciół. W następnym wierszu przechodzi bowiem autor do przypowieści doty-
czącej nauczycieli wiary. 

69)   Por. CIBOROWSKA, s. 63. 
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Wszystkie nasze obserwacje na temat budowy całej perykopy możemy 
streścić w następującym schemacie: 

Łk 6, 27 n.

„Czwórka” wyra-
żonych w liczbie 
mnogiej nakazów 
miłowania nieprzy-
jaciół 

Miłujcie nieprzyjaciół waszych
Dobrze czyńcie nienawidzącym was
Błogosławcie przeklinającym was
Módlcie się za oczerniających was!

Łk 6, 29 n.

„Czwórka” nakazów 
w liczbie pojedyn-
czej dotyczących 
odpłacania dobrem 
za zło 

Uderzającemu cię w policzek nadstaw 
i drugi,
a zdzierającemu z ciebie płaszcz nie broń 
i szaty!
Każdemu proszącemu cię daj,
a od biorącego nie dopominaj się zwrotu!

Łk 6, 31 Złota reguła Bo jak chcecie, aby wam ludzie czynili, 
czyńcie im podobnie!

Łk 6, 32– 34

„Trójka” zdań o mi-
łości nieprzyjaciół 
zasługującej na do-
broć Bożą

Jeśli miłujecie miłujących was,
 na jaką wdzięczność zasługujecie?
Przecież i grzesznicy miłują tych, 
 którzy ich miłują! ...

Łk 6, 35
„Trójka” poleceń 
rekapitulujących 
i obietnica nagrody

Wy jednak miłujcie nieprzyjaciół waszych,
dobrze czyńcie
i pożyczajcie niczego się nie spodziewa-
jąc,
 A wielka będzie wasza nagroda
 i będziecie synami Najwyższego ...

Łk 6, 36 Naśladowanie 
Bożego miłosierdzia

Bądźcie miłosierni, 
jak i Ojciec wasz jest miłosierny!

Łk 6, 37 n.

Rozbudowana 
„czwórka” poleceń 
z obietnicą analo-
gicznej nagrody

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni, 
nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. 
Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczo-
ne. 
Dawajcie, a będzie wam dane miarą 

 dobrą
 natłoczoną, 
 utrzęsioną, 

 opływającą ...

Widzimy, że polecenie naśladowania miłosierdzia Bożego umieszczone zo-
stało w bezpośrednim otoczeniu dwóch poczwórnych i dwóch potrójnych po-



leceń z przodu, oraz jednej rozbudowanej „czwórki” z tyłu. Wszystkie te grupy 
poleceń wykazują zbieżność treściową z centralnie umieszczonym poleceniem. 
Zawierają szereg specjalnie ułożonych imperatywów, podobnych do samego 
polecenia: bądźcie miłosierni w 6, 36, których jest w sumie aż 16. Podobnie jak 
ono są wyrażone w imperatywie preaesentis za wyjątkiem jedynie jednego sfor-
mułowanego w aoryście: mh. kwlu,sh|j (= nie zabraniaj – Łk 6, 29). Forma aory-
stu jest jednak w tego rodzaju przeczeniu właściwsza. 

Właśnie te polecenia najprecyzyjniej określają, jaki sens zawarł autor 
Ewangelii Łukaszowej w nakazie bycia oivkti,rmonej (Łk 6, 36). Pojęcie to ozna-
cza w praktyce miłość nieprzyjaciół i odpłacanie dobrem za zło (Łk 6, 27 n.). 
Jest rozumiane jako bezinteresowna pomoc każdemu, również ludziom złym 
działającym na naszą szkodę (6, 29 n.35), a także całkowita rezygnacja z kry-
tyki i potępiania oraz szczere darowanie wszelkich win (6, 37 n.). Chodzi 
więc o miłosierdzie w ścisłym sensie teologicznym, jako miłość okazywaną 
ludziom złym i wyrządzającym krzywdę. Kontekst Łukaszowego polecenia 
nie pozostawia w tym względzie żadnych wątpliwości. Ukazuje heroiczną po-
stawę dobra wobec wszystkich, nawet tych najgorszych. Chodzi o najwyższy 
ideał chrześcijańskiego miłosierdzia, którego miarą jest sam Bóg. 

Taki jest sens określenia oivkti,rmonej w Łukaszowym nauczaniu o miło-
sierdziu chrześcijańskim. Koreluje ono doskonale z nauczaniem zawartym 
np. w jego przypowieści o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10, 30–37), czy też 
o miłosiernym ojcu i jego marnotrawnym synu (Łk 15, 11–32).
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biblijna symbolika serca

Wszyscy bibliści zauważają, że biblijna symbolika serca różni się od 
współczesnego jej rozumienia. Na ogół podkreśla się, że w Piśmie Świętym 
serce jest symbolem całego życia wewnętrznego i osobowości ludzkiej. Jego 
symbolika obejmuje zarówno odczucia cielesne, psychiczne, jak i duchowe, 
a więc wszystkie wymiary ludzkiej egzystencji. W szczególności zaś chodzi 
o ludzki rozum i świadomość1. 

Tego rodzaju ujęcia są jednak zbyt ogólne, gdyż w biblijnej symbolice 
serca mieszczą niemal wszystko, co dotyczy duchowego wymiaru człowieka. 
Należy jednak wskazać i właściwie uwydatniać szczególnie charakterystycz-
ne rysy tej symboliki, które pokazują jej różnicę w stosunku do dzisiejszego 
rozumienia. Najogólniej biorąc, możemy je przedstawić w następujący spo-
sób. W naszej współczesnej cywilizacji głowa ludzka jest symbolem rozumu 
i myślenia, serce zaś – typowym symbolem ludzkiej uczuciowości. Wszystko 
wskazuje na to, że w biblijnej symbolice jest jednak inaczej, a mianowicie: 

głowa – jest ośrodkiem władzy i kierowania,• 
serce – symbolizuje skryte wnętrze człowieka, ośrodek myśli i decyzji, • 
wnętrzności – są ośrodkiem uczuć. • 
Możemy więc zauważyć charakterystyczne jakby przesunięcie w dół 

symboliki ludzkiego ciała w stosunku do tego, co jest nam znane w naszej 
kulturze europejskiej. Serce, które jest w naszej kulturze symbolem życia 
uczuciowego, w kulturze semickiej obrazuje raczej czynnik racjonalny, zaś 
ośrodkiem uczuć są wnętrzności niżej położone. Należy jednak wziąć pod 
uwagę fakt, że dawny Semita nie odróżniał szczegółowo poszczególnych czę-
ści ludzkiego organizmu, nie było bowiem jeszcze tak dokładnej wiedzy na 
temat anatomii ludzkiego ciała. Samo zaś hebrajskie określenie serca lēbāb 
zdaje się wskazywać na to, co skryte wewnątrz człowieka. Rytm jego bicia 
słychać, stąd wiadomo, że istnieje, lecz go nie widać2. Hebrajskie słowo lēbāb, 

1)   Por. np. F. STOLZ, „ble lēb cuore”, THAT it., s. 743 n. 
2)   Podobnie brzmi określenie serca także w innych starożytnych językach semickich, jak 

w akkadyjskim libbu, ugaryckim lb, aramejskim lb, etiopskim lbb i syryjskim lb’. Por. A. LUC, 
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czy nawet skrócona jego forma lēb ze zdwojonym końcowym b w końców-
kach dzierżawczych np. libbî (= moje serce), jakby naśladowało to bicie serca, 
którego nie widać, lecz słychać. B jest bowiem zgłoską dźwięczną wybuchową 
i najlepiej akustycznie oddaje rytmiczne bicie serca. Serce oznacza więc to, 
co jest skryte wewnątrz człowieka i do czego inni nie mają dostępu, por. np. 
sentencję z Księgi Przysłów, która mówi że

głęboką wodą plan w sercu człowieka, 
czerpie z niej człowiek przemyślny (Prz 20, 5). 

Głęboka woda jest tutaj obrazem ukrycia przed innymi tego, co człowiek 
myśli. Inne teksty mówią na przykład, że nie należy zbyt łatwo zaufać pięk-
nej mowie, gdyż może ona maskować zło ukryte wewnątrz człowieka, a więc 
w jego sercu (Prz 26, 24 n.). Ludzie bowiem często mówią co innego, a co in-
nego skrywają w swych myślach, czyli w sercu (por. Prz 26, 24). W tym sensie 
Jezus mówi, że lud czci go jedynie wargami, lecz jego serce jest od Boga dale-
ko (Mt 15, 8). Serce ludzkie oznacza skryte przekonania, które bardzo trudno 
poznać innemu człowiekowi, zwłaszcza gdy chodzi o ludzi mających władzę 
(Prz 25, 3). To, co ukryte w sercu, dopiero później wypowiadają wargi, por. 
obserwację, że z obfitości serca mówią usta – Mt 12, 34; Łk 6, 45. 

Można także przytoczyć stwierdzenie zawarte w Księdze Jeremiasza mó-
wiące, że 

Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne:
któż je zdoła zgłębić (Jr 17, 9). 

Oznacza ono, że to właśnie w ludzkim sercu rodzi się podstęp. Dla in-
nych zrozumienie skrytych zamiarów człowieka jest bardzo trudne, wręcz 
niemożliwe. Tylko sam Bóg bada serce i sumienie, a więc zna nawet to, co 
człowiek pilnie skrywa przed innymi. Ponieważ serce oznacza to, co skry-
te wewnątrz ludzkiej świadomości, dlatego tylko Bóg wie dokładnie, co się 
w nim kryje (Prz 21, 2; 24, 12). Tylko On potrafi sprawiedliwie osądzić ludzi, 
por. nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co 
w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc (1 Kor 4, 5). Na innym miejscu 
Paweł mówi, że jawne staną się ta. krupta. th/j kardi,aj, a więc tajniki ludz-
kiego serca (1 Kor 14, 25). Zaś autor Pierwszego Listu św. Piotra radzi chrze-
ścijańskim kobietom i żonom, aby zabiegały nie tylko o urodę zewnętrzną, 

„lēb, lēbāb”, NIDOTTE I, s. 749. 
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lecz zwłaszcza o to, co kryje się w ludzkim sercu (o` krupto.j th/j kardi,aj 
a;nqrwpoj – 3, 4), a więc moralną wartość. 

Podobnie także określenie kardi,a| qala,sshj, a więc serce morza oznacza 
środek morza, czyli jego najgłębsze i najbardziej skryte miejsca (Prz 23, 34) lub 
też dalekie przestrzenie morskie, niewidoczne dla tych, którzy mieszkają na lą-
dzie (Ez 27, 25). Jezus mówi o sobie, że podobnie jak Jonasz przebywał trzy dni 
i noce we wnętrznościach ryby, również i On będzie przebywał evn th/| kardi,a|  
th/j gh/j, a więc w sercu ziemi (Mt 12, 40 gr.). Chodzi o ukrycie Jego ciała w grobie. 

Często spotykany w Biblii zwrot le,gein evn th/| kardi,a|, czyli mówić w ser-
cu oznacza mówienie, które jest skryte przed innymi ludźmi, a więc myślenie3. 
Taki zwrot spotykamy w Biblii 15 razy: w Pwt 8, 17; 9, 4; 18, 21; 29, 18; 1 Sm 27, 
1; 2 Krl 12, 26; Jdt 13, 4; 1 Mch 6, 11; Ps 4, 5; 10, 6 (9, 27 LXX).11 (LXX 9, 32).13  
(LXX 9, 34); 14, 1 (LXX 13, 1); 35, 25; 53, 2; 74, 8; Koh 1, 16; 2, 1.15; 3, 17 n.;  
Ab 1, 3; Za 1, 12; 2, 15; Iz 9, 8; 47, 8; 49, 21; Jr 5, 24; 13, 22 i w Nowym Testamencie 
w Mt 24, 28 gr.// Łk 12, 45; Rz 10, 6; Ap 18, 7 por. Łk 1, 66. Greckie sformuło-
wanie jest w tym wypadku dosłownym tłumaczeniem hebrajskiego ’āmar belēb 
albo ’āmar bilēbab. Jest różnie przekładane: albo dosłownie, albo też rzeczywi-
ście w sensie myślenia. 

Serce jest natomiast w Biblii najczęściej łączone z mądrością i zdobywa-
niem wiedzy4. Charakterystyczne jest w tym względzie określenie serca jako 
mądrego: lēb hạ̄kām. Znajdujemy je np. w modlitwie Salomona o mądrość 
w Gibeonie (1 Krl 3, 1–15). Młody król prosił Boga o serce umiejące wy-
słuchać skarg i umiejętnie sądzić (lēb šōmē‘a lišpōṭ – 3, 9), zaś Bóg obdarzył 
go sercem mądrym i rozsądnym (lēb hạ̄kām wenābôn – w. 12). Na pewno 
Salomonowi nie chodziło o jakąś szczególną wrażliwość emocjonalną, lecz 
mądrość praktyczną, niezbędną do rządzenia stosunkowo wielkim króle-
stwem5. Wiadomo zaś, że nic tak nie umacnia autorytetu przełożonego jak 
sprawiedliwość w rozsądzaniu sporów. Określenie takie znajdujemy kil-
kakrotnie w księgach mądrościowych. O sercu mądrym (lēb hạ̄kām) mówi 
Księga Przysłów 16, 23 i Księga Koheleta, która trzykrotnie wspomina serce 
mędrców (7, 4; 8, 5 i 10, 2)6. Znamienne, że w żadnych księgach napisanych 
po grecku (deuterokanonicznych i Nowego Testamentu) nie spotykamy się 

3)   Por. SSB, s. 902. 
4)   Tamże; por. LUC, I, 753. 
5)   Również komentarz tego tekstu zawarty w KKB słusznie zauważa, że hebrajskie serce 

oznacza zwykle cechy umysłowe, a nie uczucia. Por. J. T. WALSH, C. T. BEGG, „Pierwsza i Dru-
ga Księga Królewska”, KKB, s. 270. 

6)   Mamy także czterokrotnie do czynienia z antonimem tego określenia, a więc wyraże-
niem serce głupie lub serce głupca (Prz 12, 23; 15, 7; Koh 7, 4; 10, 2).
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już z tego rodzaju idiomem: jest on po prostu charakterystyczny dla hebraj-
skiego, a także aramejskiego języka targumów7. Można więc powiedzieć, że 
jest typowy dla języków i kultury semickiej. 

O tym, że biblijne pojęcie serca jest powiązane z mądrością można się 
przekonać czytając tzw. księgi mądrościowe. Określenie serca występuje 
w nich bowiem najczęściej: w Księdze Syracha 86 razy, w Księdze Przysłów 
77 razy, u Koheleta 43 razy. Jest ono w nich typowym organem uczenia się 
i nabywania wiedzy. Semita uczy się właśnie sercem, co niekoniecznie pod-
kreśla jakieś emocjonalne zaangażowanie w proces zdobywania wiedzy, por. 

Synu mój, nie zapomnij o moim pouczeniu, 
twoje serce niech strzeże moich nakazów (Prz 3, 1; por. 2, 2; 23, 12 itd.). 

Serce jest w tym przysłowiu synonimem pamięci o udzielonych przez 
ojca czy raczej nauczyciela pouczeniach. Widać, że nie posiada ono istot-
nych konotacji uczuciowych, lecz przede wszystkim intelektualno-moralne. 
Połączenie pamięci, a więc podstawowej funkcji uczenia, z sercem znajdu-
jemy także w wielu innych tekstach mądrościowych. W Prz 3, 3 mówi się 
w sposób paralelny, a więc analogiczny o zawieszeniu ważnego pouczenia 
moralnego na szyi, aby nigdy o nim nie zapomnieć oraz wypisaniu go na 
tablicy swego serca: 

zawieś je sobie na szyi, 
zapisz na tablicy swego serca (Prz 3, 3). 

„Zapisanie” na tabliczce własnego serca wskazuje na trwałe zapamiętanie 
pouczeń, aby je stosować w swoim życiu, por. także Prz 7, 3; a w innym sensie 
w Jr 17, 1. W Prz 19, 8 nabywanie serca (hebr. qōneh lēb) jest równoznaczne 
z nabywaniem mądrości i tak też jest rozumiane przez większość współcze-
snych tłumaczeń. 

Hebrajski idiom włożyć serce (sîm lēb ’el lub le i analogiczne) oznacza usi-
łowanie zrozumienia tego, co się zauważyło, zastanawianie się nad tym, por. 
Hi 1, 8; 2, 3; 34, 14; Iz 41, 22. W Dn 1, 8 wyrażenie wziąć do serca oznacza 
powzięcie decyzji. W tekście tym chodzi o postanowienie, aby nie kalać się 
pogańskimi potrawami i winem. To prawda, że w formie zaprzeczenia zwrot 
wyraża radę, aby się nie przejmować, aby po prostu nie rozmyślać nad czymś 

7)   W targumach, czyli tłumaczeniach Starego Testamentu na język aramejski mamy do 
czynienia z analogicznym określeniem lēb hakîm lub podobnymi. Znajdujemy je w tym sa-
mych tekstach, w których występował zwrot hebrajski. 
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przykrym lub trudnym, por. Wj 9, 21; 1 Sm 9, 20; 25, 25; 2 Sm 13, 33; 18, 3; 
19, 20; Iz 42, 25; 47, 7; Jr 12, 11; por. Iz 57, 1.11; Ml 2, 2. Jednak również i tu 
nie chodzi o uczuciowość jako taką, lecz typową kalkulację rozumową. 

W Ez 40, 4 mamy do czynienia z trzema wezwaniami paralelnymi, skie-
rowanymi przez Boga do proroka: 

patrz oczami
słuchaj uszami 
i weź sobie do serca (sîm libekā le ...) to, co ci ukażę. 

Określenie sîm lēb zostało użyte w tym tekście paralelnie w stosunku do 
patrzenia i słuchania. Wskazuje więc także na proces poznawania, polegają-
cy w tym wypadku na interioryzacji tego, co się wcześniej widziało i słyszało. 
Chodzi o zrozumienie tego, co się widziało i słyszało. Na pewno nie chodzi 
o serce jako symbol uczuć i miłości, lecz jako symbol poznania, a więc intelektu 
rozumianego oczywiście w sensie praktycznym i moralnym. Z analogicznym 
zestawieniem, lecz w odwrotnym porządku, spotykamy się również w Ez 44, 5. 

Ludzi mądrych, w sensie całościowo rozumianej mądrości ludzkiej, 
określa się jako hakam lēb (= mądry sercem, por. Prz 10, 8). Zwrot ten ozna-
cza w Biblii bardzo praktyczne umiejętności rzemieślnicze, potrzebne, aby 
wyrabiać np. sprzęty do świątyni (Wj 35, 10.25 itd.). Mówi się także o naby-
waniu serca, co oznacza właśnie zdobywanie mądrości (Prz 19, 8 hbr.). Ludzi 
głupich, niemądrych określa się natomiast jako tych, którym brakuje serca 
ḥăsar lēb (Prz 6, 32; 7, 7 hbr. itd.). Biblijne serce jest także miejscem, gdzie 
przechowuje się dobre pouczenia, np. Prz 4, 21. Stąd Łukasz mówi o Maryi, 
że zachowywała i gromadziła (sumba,llousa) w sercu wszystko to, co zostało 
Jej objawione na temat Syna (2, 19). 

Serce oznacza zatem ludzką świadomość, mniemanie, jakie każdy 
ma o sobie. Toteż szerokie serce oznacza człowieka dumnego i pysznego 
(Prz 21, 4). Tłumacze często przekładają ten idiom jako nadęte serce, choć 
we współczesnym języku polskim takiego określenia właściwie się nie używa. 
Serce ludzkie jest często symbolem zła, które człowiek pragnie ukryć przed 
innymi. Chodzi o złe zamiary, intencje i plany. Biblijny symbol serca często 
kojarzy się ze złem i dlatego trudno go było na gruncie Biblii odnieść do 
Boga, który przecież jest najwyższym Dobrem w stosunku do człowieka. 

Czyste serce oznacza natomiast w Biblii nie tyle brak grzechów związanych 
ze sferą seksualną, ile prawdziwą i szczerą bezgrzeszność, a więc sumienie, któ-
re niczego człowiekowi nie wyrzuca (Prz 22, 11; Mt 5, 8). Przebaczyć z serca 
oznacza nie tyle zmienić swoje nastawienie emocjonalne w stosunku do dru-
giego człowieka, lecz darować całkowicie szczerze, nieobłudnie. Chodzi o prze-
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baczenie wyrażone nie tylko w (udawanych) słowach, lecz o szczerą zmianę 
nastawienia w stosunku do drugiego człowieka. Polecenie miłowania Boga ca-
łym sercem wskazuje także na miłość w pełni szczerą, nieobłudną (Pwt 6, 5; 
por. Mt 22, 37 i par.). Natomiast zwrot mówiący o postępowaniu przed Bogiem 
z całego serca oznacza szczerą religijność, która znajduje swe odbicie w postawie 
moralnej zgodnej z prawem Bożym (1 Krl 8, 23 = 2 Krn 6, 14). W tym sensie 
mówi się także o przestrzeganiu Bożych nakazów z całego serca (1 Krl 23, 3). 

Radość serca oznacza z kolei radość szczerą, prawdziwą, która nie jest grą 
aktorską, lecz wypływa z najgłębszej świadomości człowieka (Prz 27, 11). 

O tym, że serce nie jest typowym symbolem uczucia i miłości może także 
świadczyć brak tego określenia w Liście św. Pawła do Filemona. Jak wiadomo, 
Paweł wstawia się w nim na Onezymem jako osobą szczególnie mu bliską, 
z którą łączą go więzy głębokiej przyjaźni i serdeczności. Wyraża ją, uciekając 
się do metafory własnego umiłowanego dziecka: 

Proszę cię za moim dzieckiem 
– za tym, którego zrodziłem w kajdanach, 
 za Onezymem (1, 10). 

Dwa wiersze dalej określa go jeszcze bardziej czule jako ta. evma. spla,gcna, 
a więc adresata jego głębokiego przywiązania. Ciekawe, że właściwie wszyst-
kie tłumaczenia współczesne oddają określenie spla,gcna jako serce, i słusz-
nie, ponieważ Paweł na pewno chce tu ukazać uczucie względem Onezyma. 
Chodzi jednak o to, że w rozumieniu semickim właśnie spla,gcna jako odpo-
wiednik hebrajskiego rahặmîm jest typowym określeniem głębokiego uczucia, 
a nie serce, jak to ma miejsce w naszej europejskiej kulturze8. 

Z tych właśnie względów Biblia prawie wcale nie mówi o sercu Boga. W ca-
łym Starym Testamencie spotykamy zaledwie jeden tekst mówiący o sercu Boga: 

Zamiar Pana trwa na wieki; 
zamysły Jego serca – poprzez pokolenia (Ps 33, 11). 

Chodzi w tym wypadku o Jego stałą postawę dobroci i życzliwości 
w stosunku do ludu, który sobie wybrał. W tym sensie można było mó-
wić o najgłębszych Jego planach i zamysłach, którymi się niezmiennie kie-
ruje w stosunku do ludzi. Na taki sens znaczenia symboliki serca wskazuje 

8)   W dalszej części swojego krótkiego Listu nazywa go także bratem umiłowanym (avgaph-
to,j – w. 16), który także wskazuje na przywiązanie Pawła do Onezyma. 
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kontekst Psalmu 33, który mówi o Bożej opiece nad całym stworzeniem (por. 
w. 14 n.). Z kolei jedynym tekstem Nowego Testamentu jest w tym wypadku 
zachęta Jezusa z Ewangelii Mateuszowej: 

Uczcie się ode Mnie, 
bo jestem cichy i pokorny sercem (Mt 11, 29). 

Mamy tu do czynienia z typowym dla Biblii połączeniem serca z nauką, 
które jest widoczne zwłaszcza w księgach mądrościowych Starego Testamentu. 
W przypadku Mateuszowego tekstu chodzi jednak przede wszystkim o szcze-
rą łagodność i pokorę Jezusa, co stanowi tradycyjny ideał doskonałości mo-
ralnej (por. Ps 33, 19; Dn 3, 87; 1 P 3, 4). Właśnie jej powinniśmy się od Jezusa 
uczyć i ona została określona przy pomocy zwrotu prau<j kai. tapeino.j th/| 
kardi,a|, czyli: szczerze łagodny i pokorny9. 

Janowy tekst o przebiciu boku Chrystusa po Jego śmierci nie mówi 
wprost o sercu (19, 34). Choć nabożeństwo do przebitego boku Chrystusa 
doprowadziło historycznie do kultu Serca Jezusowego, jako że rana ta wska-
zywała na serce, to jednak Ewangelista Jan wcale nie mówi o przebiciu ser-
ca, lecz przebiciu boku. Tekst ten stanowi aluzję do boku świątyni, z której 
wypływa woda użyźniająca pustynię (Ez 47, 1–12). Podobnie jak woda wy-
pływająca ze świątyni potrafiła przemienić nawet suchą pustynię, tak woda 
z boku Chrystusowego staje się źródłem życia dla rodzącego się Kościoła. 

Symbol serca w mentalności biblijnej sugeruje zupełnie coś innego niż 
miłość Bożą do człowieka. Mówienie o Jego sercu mogłoby sugerować, że Bóg 
coś ukrywa przed ludźmi, o czymś nie chce im powiedzieć. A jeśli ukrywa, to 
zapewne przygotowuje dla nich coś niedobrego, jakąś przykrą niespodziankę. 
Jednak teksty Pisma Świętego podkreślają zupełnie coś innego, a mianowicie 
częste i na różne sposoby mówienie do ludzi. W dawnych czasach Bóg mówił 
do ludzi przede wszystkim przez proroków, zaś na końcu przemówił do nich 
przez swojego własnego Syna (por. Hbr 1, 1–2). Dlatego właśnie mówienie 
Boga do ludzi jest pierwszym i podstawowym przejawem Jego dobroci, życz-
liwości i miłości do człowieka. Pan nie skrywa niczego przed ludźmi. Często 
z nimi rozmawia, ponieważ zależy Mu na człowieku, jego dobru i szczęściu. 
Zachowuje się więc podobnie do kochających rodziców, którzy nie żałują 
czasu na rozmowę z własnymi dziećmi. 

9)   Również PACIOREK zauważa w swoim komentarzu do Ewangelii Mateuszowej, że 
uzupełnienie th/| kardi,a| nadaje określeniu znaczenie bardziej wewnętrzne (I, s. 484). 
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W kolejnych rozdziałach naszej rozprawy przeprowadziliśmy dokładną 
analizę podstawowych biblijnych określeń miłości i miłosierdzia, takich jak 
’āhēb (I rozdział), hẹsed (II rozdział), hẹ̄n i hạ̄nan (III rozdział), rahặmîm 
(IV rozdział) oraz innych, częściej występujących w Biblii, jak hạ̄mal i hụ̂s 
w ostatnim V rozdziale. Takie łączne potraktowanie tych określeń jest uza-
sadnione nowoczesną metodologią badania całych pół semantycznych. Zaś 
wyniki poczynionych analiz wskazują, że sens poszczególnych określeń 
uzupełnia się wzajemnie, obejmując szeroką domenę odniesień międzyoso- 
bowych. 

1. Pierwszym wnioskiem, jaki się nasuwa po przeprowadzeniu analizy 
biblijnego słownictwa miłości i miłosierdzia jest zarówno jego bogactwo, 
jak i częstotliwość występowania w Biblii. Podstawowe określenia, takie jak 
’āhēb, ḥesed oraz ich greckie odpowiedniki avga,ph i e;leoj występują w Biblii 
setki razy. Klasyczne greckie określenie miłosierdzia e;leoj występuje w for-
mie rzeczownikowej i czasownikowej ponad 500 razy w całej Biblii, a więc 
w Starym i Nowym Testamencie łącznie, a avga,ph i jego pochodne ponad 
600 razy! Określenia ’āhēb i ḥesed spotykamy w Biblii hebrajskiej po 250 razy. 
Ḥēn z pochodnymi występuje łącznie 160 razy, a răhạmîm i pochodne ponad 
100 razy. Pozostałe spotykamy po kilkadziesiąt razy. 

Słownictwo to najczęściej opisuje dobroć i miłosierdzie Boże. Dotyczy 
to nie tylko Nowego Testamentu, lecz także i Starego. Znajdujemy w nim 
bardzo wiele tekstów, które opisują Boga jako miłosiernego i kochające-
go. Widać więc, jak niesłuszne jest niejednokrotnie powtarzane przekona-
nie, że Stary Testament ukazuje nam jedynie Boga surowego i karzącego, 
podczas gdy dobroć i miłość Boża została objawiona dopiero w Nowym1. 
Tymczasem tekstów mówiących o Bożej dobroci i miłosierdziu jest w Starym 
Testamencie bardzo wiele i wykorzystują one w tym celu bogate słownictwo. 

1)   Por. np. A. VANHOYE, „Miłosierdzie w Biblii”, Pastores 13, 4 (2001), s. 9. Przekonanie 
to skłoniło niektórych chrześcijan do odrzucenia Starego Testamentu jako Pisma Świętego. 



282

Biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur…

Okazuje się, że hebrajskie słownictwo dotyczące miłosierdzia jest nawet bo-
gatsze od greckiego. 

2. Podstawową specyfikę przeanalizowanych pojęć można określić w na-
stępujący sposób: 

a) ’āhēb określa miłość upodobania. Kochamy kogoś, kto się nam po-
doba, jak np. dziewczyna chłopakowi, żona mężowi i odwrotnie, dziecko 
rodzicom. Lubi się kogoś, kto jest miły nie tylko ze względu na urodę, lecz 
także i uczynność, uśmiech, rozmowność, spryt, na przykład w walce, co 
w dawnych niespokojnych czasach było chyba najważniejszą zaletą mężczy-
zny. Lubić można także niektóre potrawy czy zajęcia. Najlepszym polskim 
odpowiednikiem hebrajskiego ’āhēb jest czasownik: lubić. 

b) Z kolei specyfiką określenia hẹsed jest to, że określa ono miłość i życz-
liwość, która wynika ze zobowiązania. Zobowiązanie to może być różnej na-
tury: pokrewieństwa, solidarności, przyjaźni, a przede wszystkim zawartego 
przymierza. Dotyczy zarówno relacji międzyludzkich, jak i z Bogiem. Stąd 
hẹsed występuje zazwyczaj w kontekście przymierza, pamiętania, trwania 
na wieki. Kontekst ten wskazuje bardzo wyraźnie na to, że chodzi o miłość 
i życzliwość wynikającą ze zobowiązania, a więc po prostu miłość wierną2. 
Dlatego też ḥesed stało się w Biblii hebrajskiej podstawowym określeniem 
relacji Boga do człowieka. Tę specyfikę znaczeniową można dostrzec także 
w pojęciach pokrewnych, np. hạ̄sid. 

c) Gdy zaś chodzi o określenia hẹ̄n i ḥānan, to ich specyfika jest odwrotna 
w stosunku do ḥesed. Pojęcie to oznacza bowiem miłość i życzliwość sponta-
niczną, a więc niczym niezasłużoną. 

d) W końcu określenie răhạmîm wyraża miłość mocno zaangażowaną 
uczuciowo. 

Wszystkie one określają zarówno postawę ludzką, jak i Boską. Niemniej 
jednak pojęcia hẹsed, hẹ̄n i hạ̄nan oraz răhạmîm stały się w Biblii najczęstszy-
mi określeniami postawy Boga względem ludzi. 

3. W ten sposób hebrajskie pojęcia miłosierdzia obejmują szersze pole 
semantyczne, które określa tę rzeczywistość. Uwydatniają takie aspekty mi-
łości, jak jej 

a) wierność (hẹsed), 
b) spontaniczność (ḥēn i ḥānan) oraz 
c) głębię uczucia (răḥamîm). 

2)   Ten odcień znaczeniowy widzą egzegeci już od dawna, tylko że określają go w różny 
sposób. Np. N. GLUECK, Ḥesed in the Bible, Philadelphia 1967, s. 20; J. CZERSKI, „Pojęcie 
hesed w Starym Testamencie (stan badań)”, RTK 30, 1 (1983), s. 103. 
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Pojęcie tłumaczone zazwyczaj jako miłość, a więc ’āhēb uwydatnia z ko-
lei zupełnie inny aspekt upodobania i tym różni się od pozostałych okre-
śleń. Dlatego też w języku hebrajskim nie stanowi właściwego określenia 
miłości Bożej, a odnosi się przede wszystkim do miłości ludzkiej. Człowiek 
bowiem jako istota grzeszna nie może być obiektem Bożego upodobania3. 
Tym różni się pojęcie ’āhēb od pozostałych określeń miłosierdzia w języku 
hebrajskim. 

4. W świetle dzisiejszej kultury, która dowartościowuje przede wszystkim 
rozum i racjonalność, wydaje się zasadne postawienie pytania, w jakim sen-
sie analizowane przez nas biblijne określenia oznaczają miłość jako uczucie. 
Autorom biblijnym na pewno nie chodzi o uczucie jako przeżywane samo 
w sobie, a które nie miałoby skutków w odniesieniu do innych osób. Zależy 
im przede wszystkim na skuteczności tych uczuć i dlatego akcentują konkret-
ną postawę wobec innych. Dotyczy to w całej rozciągłości religijnych relacji 
z Bogiem, przy czym chodzi o udokumentowanie ludzkiej miłości do Boga 
konkretnym posłuszeństwem wobec przykazań, a więc właściwą postawą 
moralną wierzących. 

Dlatego biblijne określenia miłości i miłosierdzia na pewno wskazują 
na miłość jako uczucie, które przejawia się w konkretnej postawie religij-
nej i moralnej. Z całą pewnością nie ograniczają się tylko do samego opisu 
tych uczuć jako przeżyć osobistych. Postawa ludzi wierzących została opi-
sana w Biblii słownictwem wskazującym na emocjonalną motywację takiej 
postawy. Relacje interpersonalne zawsze są bowiem zabarwione uczuciowo 
i uczucia te stanowią istotną i skuteczną motywację tych postaw. 

5. Hebrajskie określenia miłości Bożej są dość często używane synoni-
micznie, co jest widoczne zwłaszcza w tzw. formułach miłosierdzia pełnych 
i częściowych. Łączą one w sobie zarówno określenie raḥûm, jak i hạnnûn, 
a także ḥesed, odnosząc je zawsze do Boga. Teksty, w których występują, 
wskazują na pochodzenie stosunkowo późne, a więc mniej więcej czasy re-
dakcji kapłańskiej. 

Połączenie tych określeń nie zaciera specyficznych cech każdego z nich, 
lecz ma na celu uwydatnienie, jak wielka jest Boża miłość, bo nie odmawia 

3)   Bóg „lubi” (’āhēb) tylko pewnych ludzi ze względu na ich zalety osobiste, a więc Salo-
mona (2 Sm 12, 24; Ne 13, 26) i patriarchów (por. Pwt 4, 37). Abraham został określony jako 
umiłowany przez Boga w 2 Krn 20, 7 i Iz 41, 8 (’ōhăbî), a także król Cyrus (Iz 48, 14). 

Biblijne teksty mówią nadto o miłości (’āhēb) Bożej do ludzi, którzy zasługują na to przez 
swoją postawę (Wj 20, 6; Pwt 5, 10; 7, 9.13; Prz 15, 9; Iz 61, 8; Ps 37, 28).
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jej nawet grzesznikom. Na tym właśnie polega miłosierdzie w rozumieniu 
teologicznym. 

6. W naszych współczesnych językach trudno oddać specyficzne aspekty 
poszczególnych określeń miłosierdzia. Stąd można obserwować duże waha-
nia w tym względzie, zwłaszcza we współczesnych tłumaczeniach. Dzisiejsi 
tłumacze zdają sobie bowiem coraz lepiej sprawę ze specyfiki znaczeniowej 
hebrajskich pojęć. 

Trudno też dać jednoznaczne wskazówki co do tego, jak tłumaczyć 
poszczególne pojęcia hebrajskie. Można tylko wskazać, że bardzo dobrym 
odpowiednikiem czasownika ’āhēb jest lubić, ale również i w tym przypad-
ku należy brać pod uwagę kontekst biblijny określenia. Podobnie należy 
mieć na uwadze, że słowo ḥesed określa miłość wierną, choć i tutaj tłu-
macze mają wybór między określeniami miłości i dobroci, a nawet po-
dobnymi. Również termin răhạmîm nie zawsze oznacza Boże miłosierdzie 
(np.  w Oz 2, 21), choć jest jego najczęstszym określeniem. Także w tym 
przypadku należy uwzględnić kontekst perykopy, pamiętając, że specyfiką 
znaczeniową răḥamîm jest głębia uczucia. Dopiero kontekst użycia decy-
duje o tym, czy chodzi rzeczywiście o miłosierdzie, czy też o głęboką miłość 
okazywaną w innych sytuacjach. Specyfikę tę widać również w tekstach, 
gdzie oznacza ono miłosierdzie w ścisłym znaczeniu. Zawsze bowiem 
uwydatnia głębię miłości personalnej Boga, a nie tylko zwykłą litość, która 
może być odczuta jako pewne niedowartościowanie osoby lub nawet jej po- 
niżenie. 

7. Określenia te są najczęściej tłumaczone w języku polskim jako łaska 
i miłosierdzie. Zdewaluowały się one jednak we współczesnej polszczyźnie 
i kiedy mówi się o Bogu łaskawym dla człowieka czy też o Jego łasce, nie 
budzi to wcale najlepszych skojarzeń u współczesnego czytelnika. Łaska, 
a nawet miłosierdzie kojarzą się łatwo z niezbyt sympatyczną postawą lu-
dzi zadufanych w sobie, patrzących z politowaniem, a niekiedy nawet pewną 
pogardą na ludzi potrzebujących, jako nieudolnych, nieporadnych, którym 
musi się pomagać. 

Na pewno inny wydźwięk miały hebrajskie określenia miłosierdzia, a w 
dużej mierze także ich greckie odpowiedniki. Inaczej bowiem nie użyto by źle 
kojarzących się terminów do opisania Boga w Biblii. Należy to wziąć pod uwa-
gę przy tłumaczeniu tekstów biblijnych i starać się używać takich odpowied-
ników, które by jak najlepiej i najpiękniej wyrażały całą dobroć i miłość Boga. 
Autorzy biblijni starali się na pewno jak najpiękniej ukazać Jego wielką dobroć 
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i miłość do człowieka, co wyraźnie widać, zwłaszcza w skonsolidowanym uży-
ciu różnych określeń. 

8. Problemy z przekładem hebrajskich określeń miłości i miłosierdzia 
widać już u tłumaczy greckiej Septuaginty, a przejawiają się one zwłaszcza 
w rozbieżnościach i różnorakim tłumaczeniu tych pojęć w różnych tekstach. 
Analizowaliśmy te rozbieżności w poszczególnych rozdziałach dotyczących 
konkretnych pojęć hebrajskich. 

Niemniej jednak również i w tym przypadku możemy zauważyć najważ-
niejsze, podstawowe odpowiedniki hebrajskich określeń, i tak: 

a) podstawowym i najczęstszym odpowiednikiem hebrajskiego ’āhēb jest 
greckie avga,ph i pochodne, 

b) głównym odpowiednikiem ḥesed jest greckie e;leoj, 
c) odpowiednikiem ḥēn i ḥānan jest grecka ca,rij i
d) najczęstszym odpowiednikiem răḥamîm jest rzeczownik oivktimoi,, 

choć często jest nim także e,leoj. 

9. Greckie odpowiedniki hebrajskich określeń miłości i miłosierdzia nie 
są bynajmniej odpowiednikami idealnymi. Greckie avga,ph oznacza bowiem 
nie tyle miłość płynącą z upodobania, jak w hebrajskim ’āhēb, ile przede 
wszystkim szlachetną życzliwość dla drugiej osoby. :Eleoj z kolei oznacza 
nie tyle miłość wierną, jak hebrajskie ḥesed, ile uczucie rodzące się z litości 
na widok ludzkiego cierpienia. ca,rij bardziej uwydatnia aspekt piękna niż 
hebrajskie ḥēn, a oivktirmoi, zdaje się sugerować głośną manifestację uczuć, 
a nie tyle ich głębię, jak w hebrajskim răḥamîm. 

Okazuje się, że greckie pojęcia mają bliższe odpowiedniki we współczesnych 
określeniach miłości czy miłosierdzia niż w języku hebrajskim – semickim. 

10. Użyte do przetłumaczenia hebrajskich terminów religijnych greckie 
określenia miłości i miłosierdzia nabrały w Biblii greckiej nowych odcieni 
znaczeniowych, czerpiąc z hebrajskiego podkładu pierwowzorów. Hebrajski 
podkład pojęciowy zachował się bowiem w tej samej zawartości treściowej 
i kontekście literackim perykop, które się przecież nie zmieniły4. Stosowane 
w Starym Testamencie bogate słownictwo miłosierdzia i miłości stało się 
podstawą do skrystalizowania greckiego słownictwa Bożej dobroci, które 
znalazło zastosowanie w pismach Nowego Testamentu. 

4)   Nie wchodzimy tu w skomplikowaną problematykę tekstów, które znacznie się różnią 
w wersji hebrajskiej i greckiej, jak np. Księga Estery. 
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W ten sposób e;leoj stał się nie tylko określeniem zwykłej litości na 
widok cierpienia, lecz podstawowym greckim określeniem Bożej dobroci 
i miłości do człowieka. W niektórych tekstach, jak np. w pieśniach początko-
wych Ewangelii Łukaszowej (1, 50.54.72) widać wyraźnie hebrajskie podło-
że. Określenie e;leoj występuje bowiem w tych tekstach w kontekście takich 
określeń, jak wspominać, trwać w kolejnych pokoleniach, przymierze, a więc 
typowych dla hebrajskiego ḥesed. Oznacza więc nie tylko zwykłe i krótko-
trwałe wzruszenie na widok ludzkiej niedoli, lecz stałą postawę wielkiej do-
broci i miłości. Odpowiada w ten sposób bardziej biblijnemu obrazowi Boga 
zawsze zatroskanego o swój lud. 

Z kolei ca,rij stała się w tekstach Nowego Testamentu, a zwłaszcza 
w Listach Pawłowych, jednym z podstawowych określeń wielkiej i sponta-
nicznej miłości Bożej do człowieka, która znalazła swój najpełniejszy wyraz 
w odkupieniu. W ten sposób w greckim pojęciu odbija się sens hebrajskiego 
ḥēn, odnoszonego często do Boga.

11. Użycie e;leoj jako podstawowego odpowiednika ḥesed bardziej uwy-
datnia Bożą transcendencję względem człowieka. Ukazuje bowiem Boga jako 
ogarniającego swą dobrocią człowieka, często bezradnego wobec własnych 
problemów, a zwłaszcza grzechu. Stąd właśnie określenia e;leoj i evlee,w stały 
się najczęstszym określeniem Bożej dobroci i miłości względem człowieka 
w greckiej Septuagincie, a częstym także w Nowym Testamencie. Podkreślają 
one zarówno wyższość Boga nad człowiekiem, jak i Jego wrażliwość na jego 
różne problemy. 

12. Gdy zaś chodzi o określenia miłosierdzia odnoszące się do chrze-
ścijan, wskazują one na podstawową i nieodzowną cechę ich postawy. 
Miłosierdzie rozumiane jako szczere zrozumienie problemów drugiego 
człowieka i udzielana mu konkretna pomoc należy do istoty etyki chrześci-
jańskiej5 i pełni rolę ważniejszą, niż drobiazgowe przestrzeganie przepisów 
prawnych. Zwracają na to uwagę zwłaszcza tacy autorzy Nowego Testamentu, 
jak Łukasz, Mateusz, Paweł, a także i inni. Postawa chrześcijańska winna się 
odznaczać wielką wrażliwością na problemy i potrzeby drugiego człowieka 
i tym powinna się wyróżniać. Na tym właśnie polega jej novum w stosunku 

5)   Tak ważną rolę miłosierdzia w etyce chrześcijańskiej zauważyli już także inni autorzy, 
np. J. CZERSKI, „Miłosierdzie w przypowieści Mateusza o darowaniu długów (18, 23–35)”, 
STHO 7 (1979), s. 54 n. 
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do postawy tradycyjnie żydowskiej. Wzorem takiej postawy jest postępowa-
nie i nauczanie samego Jezusa6. 

13. Zmianie uległo też pole semantyczne greckich określeń miłości i mi-
łosierdzia w stosunku do pierwowzorów hebrajskich. Zakres użycia pojęcia 
avga,ph znacznie się poszerzył w stosunku do hebrajskiego ’āhēb ze względu na 
specyfikę greckiego określenia, o wiele bardziej właściwego do opisania posta-
wy Boga względem człowieka, a także postawy religijnej ludzi wierzących. 

Istotnie poszerzył się także zakres pojęć e;leoj i evlee,w, które są odpowied-
nikami zwłaszcza hebrajskiego hẹsed, lecz także i hạ̄nan, riḥam i răḥamîm, 
gdy chodzi o czasownik. Stały się one w Biblii podstawowym określeniem 
zarówno dobroci Bożej w stosunku do ludzi, jak i postawy chrześcijańskiej. 
Uwydatniają Bożą transcendencję w stosunku do człowieka oraz Jego wraż-
liwość na ludzki los. 

Innym podstawowym greckim określeniem dobroci Bożej jest ca,rij. 
W Księgach Starego Testamentu jest podstawowym odpowiednikiem rze-
czownika hẹ̄n, oznaczającego życzliwość i dobroć okazywaną spontanicznie 
i niewynikającą z wcześniejszych zobowiązań. Znacznie poszerzył się za-
kres jego wykorzystania zwłaszcza w Listach Pawłowych (2 Kor –18 razy; 
Rz – 24 razy; Ga – 7 razy; Kol – 5 razy; 1 Tm – 4 razy; Flp – 3 razy; 
Flm – 2 razy; Ef – 12 razy), przy czym oznacza ona najczęściej spontaniczną 
miłość Bożą do człowieka. Uwidoczniła się ona przede wszystkim w uspra-
wiedliwieniu. 

14. Problemy zaistniałe związku z recepcją i przekształceniem hebraj-
skich określeń miłosierdzia i miłości na odpowiedniki greckie są skutkiem 
nastania w środowisku biblijnym nowej, obcej z pochodzenia kultury grec-
kiej. Ludzie Biblii musieli z konieczności przyjąć tę nową kulturę, choć uczy-
nili to nie bez zastrzeżeń i oporów. Z wielkim oporem i obawą odnosili się 
do literatury greckiej jako nośnika pogańskiego politeizmu, stąd w Nowym 

6)   Widać to doskonale choćby na przykładzie Mateuszowej przypowieści o darowaniu 
długów (18, 23–35). Bogaty właściciel daruje swemu wysokiemu urzędnikowi ogromnej, 
wprost astronomicznej wielkości dług (10 tysięcy talentów). Kiedy zaś ten nie potrafi darować 
nawet małej sumy swojemu podwładnemu, surowo go karze i poucza. Jego pouczenie zostało 
wyrażone w eleganckiej formie paralelnej: 

czy i ty nie powinieneś okazać wyrozumiałości (evleh/sai) twemu słudze,
jak ja okazałem wyrozumiałość (hvle,hsa) tobie (Mt 18, 33)?
CZERSKI słusznie komentuje, że Bóg, którego obrazuje szlachetny właściciel, stawia do-

bro konkretnego człowieka wyżej od przepisów prawa („Miłosierdzie w przypowieści Mate-
usza o darowaniu długów”, s. 55).
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Testamencie nie ma prawie wcale odnośników do tej literatury7. Niemniej 
jednak życie zmusiło ich do przyjęcia greckiej mowy, a w dużej mierze także 
stroju i architektury. 

Nasze analizy hebrajskich określeń miłosierdzia i ich greckich odpo-
wiedników w Septuagincie wskazują, jakie trudności napotkali w wyrażeniu 
w języku greckim wielu ważnych biblijnych terminów. Nie bez powodu już 
tłumacz Księgi Syracha zauważył we wstępie, że 

pomimo wielkiego wysiłku włożonego w tłumaczenie, niektórych wyrażeń nie 
można było właściwie oddać. Nie mają one tej samej siły wyrazu wymawiane po he-
brajsku i przełożone na inny język (Syr prol. 20–22)8. 

Trudności te są wymownym przejawem zderzenia dwóch kultur9: greckiej 
i hebrajskiej. Język hebrajski jest bowiem podstawowym nośnikiem kultury 
semickiej, która pod wieloma względami różni się od kultury greckiej, stoją-
cej u początku naszej współczesnej kultury europejskiej. Zderzenie to dało 
znać o sobie w formowaniu wielu greckich pojęć religijnych Septuaginty, któ-
re później zostały przejęte w chrześcijaństwie, np. przeanalizowanych przez 
nas określeń miłosierdzia i miłości. Jak się wydaje, dało znać także w wielu 
sporach charakterystycznych dla starożytności chrześcijańskiej, dotyczących 
rozumienia i interpretacji biblijnych treści, czy na przykład Osoby Jezusa 
Chrystusa. Analizując te spory, należy wziąć pod uwagę podstawową różnicę 
między kulturą właściwą dla środowiska biblijnego a cywilizacją rozwijającą 
się na bazie kultury grecko-rzymskiej. 

Specyfikę tę należy także uwzględniać, chcąc właściwie interpretować 
samą Biblię. 

15. Właściwe zrozumienie biblijnych określeń miłości i miłosierdzia ma 
także swoje znaczenie duszpasterskie. One bowiem wyrażają i opisują Boga, 
ale są również ważnymi określeniami postawy chrześcijańskiej. Choć trud-
no znaleźć dokładne ich odpowiedniki w języku polskim i innych językach 
współczesnych, to jednak ważne jest właściwe ich wyjaśnianie i rozumienie 
w katechezie i nie tylko. Chodzi o znalezienie właściwego języka, aby należy-
cie uczyć o chrześcijańskim ideale miłosierdzia. Postawa określona tymi sło-

7)   Można je znaleźć jedynie bardzo rzadko np. w Dz 17, 28 i Tt 1, 12. 
8)   Tłumaczenie według BP. 
9)   Podobnym określeniem posługuje się np. A. ŚWIDERKóWNA, Rozmów o Biblii ciąg 

dalszy, Warszawa 1998, s. 146 n. 



wami charakteryzuje się przede wszystkim wielką dobrocią i miłością, która 
potrzebującego człowieka wysoko ceni jako osobę i dlatego prowadzi do 
okazania mu pomocy. Taki jest prawdziwie chrześcijański ideał Boga, a także 
ludzkiej postawy względem innych. 

Wnioski końcowe
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In this dissertation we have made a detailed analysis of the fundamental 
biblical terms of love and mercy, such as ’āhēb (= to love, in the 1st chapter), 
ḥesed (= faithful love, in the 2nd chapter), hẹ̄n and hạ̄nan (= grace in the 3rd 
chapter), raḥămîm (= mercy in the 4th chapter) and others like hạ̄mal and hụ̂s 
(= compassion) in the 5th chapter. The combined treatment of these terms is 
justified by the modern research methodology of analysis in the semantic fields. 
The results of the analysis indicate that the meaning of individual expressions 
complement each other over a wide range of interpersonal references. 

1. The first conclusion, regarding the biblical vocabulary of love and 
mercy, concerns its abundance and richness. The basic words like ’āhēb, ḥesed 
and their Greek equivalents avga,ph and e;leoj, are used in the Bible hundreds 
of times. The classic Greek term for mercy e;leoj appears in both nominal 
and verbal forms over 500 times in the whole Bible, while avga,ph and its 
derivatives are used over 600 times. We find the words ’āhēb and ḥesed in the 
Hebrew Bible over 250 times each. The word ḥēn with its derivates is used 160 
times and răḥamîm with its derivatives over 100 times. The other terms are 
encountered a few dozen times each. 

This vocabulary of love and mercy is used most frequently to describe 
the goodness and mercy of God. This is true not only for the New Testament, 
but also for the Old, in which many references to God as the merciful and 
loving can be found. How unjust is the oft repeated opinion that the Old 
Testament shows us God only as severe and punishing, with his goodness and 
love only revealed in the New Testament. On the contrary, passages about 
God’s goodness and mercy are also very numerous in the Old Testament. In 
this regard, the Hebrew Bible uses very rich vocabulary, resulting in the fact 
that the Hebrew vocabulary of mercy is even richer than the Greek.

2. The general specificity of the analyzed terms can be characterised as 
follows: 

a) ’āhēb defines a liking. One loves the person who he likes. For 
example, a boy likes his girl, a husband likes his wife and vice versa and 
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parents like their children. One likes another who is nice not only for his or 
her appearance, but also because he is helpful, cheerful, eloquent or clever, 
especially in battle, this last virtue being considered the main advantage of 
a man in ancient times. But, we can also like certain foods or occupations. 
The best contemporary counterpart of the Hebrew āhēb is the verb  
to like. 

b) In turn the specific meaning of the term ḥesed is love as result of 
commitment. This commitment can be of various natures: kinship, solidarity, 
friendship and above all the result of the promise. It refers to human relations 
and also to God’s attitude toward human beings. Ḥesed is usually used in the 
context of covenant, remembrance and eternal duration. This context indicates 
clearly that ḥesed is a result of a commitment, meaning faithful love. Therefore, 
in the Hebrew Bible it becomes the basic expression of God’s kindness to 
humans. This specificity of meaning can also be seen in such related terms as 
ḥāsid. 

c) When it comes to determining the terms hẹ̄n and ḥānan, their meaning 
is opposite to that of hẹsed. These words signify spontaneous, i.e. undeserved 
love and kindness. 

d) Finally, răḥamîm defines a love which is very involved emotionally. 
All these terms define the attitude of both the human and the divine. 

Nevertheless the terms hẹsed, ḥēn, hạ̄nan and răhạmîm became in the Bible 
the basic terms of God’s attitude toward human beings. 

3. In this way the Hebrew terms for mercy cover a larger semantic domain, 
thus defining this reality. They highlight particular aspects of love such as: 

a) faithfulness (hẹsed),
b) spontaneity ((ḥēn and ḥānan), 
c) deep emotion (răḥ̣amîm).
The term translated generally as love ’āhēb highlights a quite different 

aspect of love, and in this way differs from the other terms analysed. In 
biblical Hebrew this is not the proper term for God’s love, but rather refers 
particularly to human love. Man as a sinner can not be an object of God’s 
pleasure. In this aspect, the term ’āhēb differs from other Hebrew terms of 
mercy. 

4. In contemporary culture, which values human reason and rationality, 
we should pose the question, in which sense do the analyzed terms signify love 
as an emotion? Surely, the Bible’s authors didn’t mean emotion as experienced 
privately without any social relation. They primarily mean the tendency of 
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these emotions to generate a concrete attitude to other people. This applies 
to the full extent of religious relationships with God. This love for God must 
be proven by a strict adherence to his commandments, and therefore by the 
appropriate moral attitude of believers. 

The biblical terms of love and mercy surely indicate that love is an 
emotion, which is manifested, however, in a concrete religious and morale 
attitude. They do not limit themselves to describing these emotions as 
a private, personal experience. The attitude of believers is described in the 
Bible using vocabulary which indicates the emotional motivation of this 
attitude. Interpersonal relations are always emotionally colored, and these 
emotions are essential and efficient motivators of these attitudes.

5. The Hebrew terms of love are often used synonymously, especially in 
so called “mercy formulas”, either full or partial. They contain words such 
as rahụ̂m, hạnnûn, and hẹsed, which always refer to God. We find them in 
texts which indicate a relatively late origin: from the time of the Priestly  
redaction. 

The use of these terms together does not blur the specific features of each 
of them, but highlights how big is the love of God, which isn’t refused even to 
great sinners. This love is divine mercy in a theological sense. 

6. It is difficult to express in our contemporary languages the specific 
aspects of particular terms of mercy. One can see a large variation in this 
respect, especially in modern translations of the Bible, in which translators 
better understand the semantic specificity of these Hebrew terms. It is also 
difficult to give the precise advice on how individual Hebrew terms should 
be translated. We can only indicate that a good equivalent of the verb ’āhēb 
is “to like”, but in this case we must consider the biblical context of this term. 
Similarly we should note that the verb hẹsed signifies faithful love, but also in 
this case translators have a choice between the terms of love or goodness, or 
other similar ones. Also, the term răḥamîm does not always indicate divine 
mercy (for example in Hos 2, 21), even if it is the main term for it. Moreover, 
in this case we should consider the context of the pericope and remember 
that the specific semantic meaning of răhạmîm is depth of affection. Only 
the context dictates whether it is real mercy in a theological sense or deep 
love shown in other situations. We can also see this specificity in passages in 
which it indicates mercy in a theological sense. It always highlights the depth 
of the personal love of God to man, and not the simple pity caused by the 
sight of depreciation or humiliation.
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7. These terms are mostly translated in contemporary languages as mercy 
or grace. However, these terms are devalued in our contemporary languages, 
including Polish and others. When one speaks using these terms about God’s 
mercy or the grace of God, the original associations are lost. Mercy is often 
associated with simple pity. It is associated with the attitude of proud and 
inaccessible men, who look at people in need not only with pity, but also with 
certain contempt. 

The biblical terms of mercy had in the biblical times the quite positive 
sense. This should be taken into account when translating biblical texts. One 
should use equivalents that can best and most beautifully express the whole 
goodness and love of God to men. The biblical authors tried to best show his 
great goodness and love and this is clear particularly in the abundant use of 
the terms analyzed.

8. Already, the Greek translators of the Septuagint have proved several 
problems and difficulties in translating the Hebrew terms of love and mercy 
into Greek, and these difficulties can be seen in different translations of these 
terms in various texts. We have analyzed these discrepancies in the sequent 
chapters of our dissertation. 

Nevertheless, we can see the main Greek equivalents of the Hebrew 
terms. Therefore;

a) the basic and most common equivalent of the Hebrew ’āhēb is the 
Greek root avga,ph and its derivatives, 

b) the main equivalent of ḥesed is the Greek e;leoj,
c) the Greek equivalent of ḥēn i ḥānan is ca,rij, 
d) the most common equivalents of răḥamîm are the nouns oivktimoi. and 

e;leoj. 

9. The Greek equivalents of the Hebrew terms of love and mercy are in 
no way ideal. The Greek avga,ph does not mean a liking like the Hebrew ’āhēb, 
but primarily a noble kindness to others. :Eleoj in turn refers not so much 
to faithful love, like in the Hebrew hẹsed, but to the feeling arising from pity 
at the sight of human suffering. ca,rij highlights the aspect of beauty more 
than the Hebrew hẹ̄n, and oivktirmoi, seems more to suggest an outpouring of 
affecion, and not its depth, like in Hebrew răḥamîm. 

We can also state that the Greek terms have closer equivalents in 
contemporary terms of love and mercy than does biblical Hebrew as a Semitic 
language. 
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10. The Greek terms of mercy used to translate Hebrew religious concepts 
took on new semantic subtleties in the Greek Bible, which drew from the 
Hebrew prototype. The Hebrew semantic background is preserved in the 
same literary context of the biblical pericopes, which have not changed1. The 
Old Testament’s rich vocabulary of mercy became the basis for the Greek 
vocabulary of God’s goodness, which was later assumed in the writings of the 
New Testament. 

In this way e;leoj is not only the general term for the simple pity caused 
by human suffering, but also the basic term for God’s love for men. In certain 
texts, f. ex. the initial hymns of Luke’s Gospel (1, 50. 54. 72), we can see clearly 
this Hebrew origin. The term e;leoj occurs in these texts in the context of 
such terms as remembrance, eternal duration and covenant, which are the 
typical contexts of the Hebrew hẹsed. The term e;leoj does not only mean the 
simple brief emotion at the sight of human suffering, but also the great love 
and kindness of God. This meaning corresponds to the biblical image of God, 
who is always devoted to his people. 

In turn the word ca,rij in the texts of the New Testament - especially in 
the Pauline Letters - became the basic term for the great and spontaneous 
love of God for all men that found its expression in the Redemption. In this 
way the Greek term ca,rij reflects the sense of the Hebrew ḥēn.

11. :Eleoj, as the basic equivalent of hẹsed, highlights more the divine 
transcendent respect for humans. It presents God as protecting man with 
his kindness, as he is helpless about his own problems, especially sin. Hence 
the terms e;leoj and evlee,w became the most common terms referring to the 
divine kindness and respect for humans in the Greek Septuagint, and are also 
common in the New Testament. They highlight both the transcendence of 
God and his sensitivity to various human problems. 

12. In the context of Christian life, the terms of mercy refer to the core 
feature of their attitude, which arises from a deep understanding of the 
problems of other men and the necessity to help them. This is an essential 
part of Christian ethics. Christian mercy is more important than meticulous 
compliance with the Law, being taught in particular by such authors of the 
New Testament as Lukas, Matthew, Paul and others. The genuine Christian 
attitude should be distinguished with a great sensitivity to the problems and 
needs of other men. This is the essential difference between the Christian 

1)   We don’t cover here the complicated problems of the texts which have a several differ-
ences in the Hebrew and Greek versions, for example the book of Esther.
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doctrine and the traditional Jewish attitude. Jesus himself sets a good example 
of this Christian attitude in his teaching and his style of life. 

13. Also the frequency of use of the Greek terms of love and mercy 
has changed in relation to the Hebrew prototypes. The frequency of use of 
avga,ph increased significantly in relation to the Hebrew ’āhēb because of the 
specific character of the Greek term. :Agaph is much more appropriate when 
referring to the attitude of God to man and also to the religious attitude of the 
believers. 

The range of meanings of the terms e;leoj and evlee,w, which are equivalents 
especially of the Hebrew hẹsed, and hạ̄nan, riḥam and răḥamîm, have also 
broadened significantly. In the Bible e;leoj became the basic term for God’s 
kindness to man and for the Christian attitude of the believers. It highlights 
both the divine transcendence and his sensibility to human fate. 

The other basic term for divine kindness is ca,rij. In the books of the Old 
Testament it was the basic equivalent for ḥēn, which indicated the kindness 
and goodness demonstrated spontaneously and not resulting from former 
commitment. Its range of use widened considerably, especially in the Pauline 
Letters: in 2 Cor 18 times; Rom 24 times; Gal 7 times; Col 5 times; 1 Tim 4 
times; Phi 3 times; Philemon 2 times; Eph 12 times. It refers to the spontaneous 
love of God which is manifested primarily in the redemption. 

14. Problems arising from the adoption and transformation of the Hebrew 
terms of love and mercy to the Greek equivalents are a result of the new culture 
which arose in the Biblical milieu. Greek culture was of foreign origin and 
different compared to that of Palestine. The people of the Bible were not keen 
to accept this new culture, so they did it not without objections and resistance. 
They considered the civil Greek literature to be a carrier of pagan polytheism 
and therefore in the New Testament there is hardly any reference to this 
literature2. However, life forced them to adopt the Greek language, vestment 
and architecture. 

Our analysis of the Hebrew terms of mercy and their Greek counterparts 
in the Septuagint indicate the problems and difficulties encountered by the 
Greek translators with regards to expressing many important biblical terms 
in a new language. Not without reason did the Greek translator of the book of 
Sirach observe in his introduction: 

2)   We can find them only very rarely, f. ex. in Acts 17, 28 and Tit 1, 12. 



we may seem to come short of some words, which we have laboured to 
interpret. For the same things uttered in Hebrew, and translated into another 
tongue, have not the same force in them (Sir prologue 20 – 22). 

These difficulties are a manifestation of the clash of two cultures: Greek 
and Hebrew. The Hebrew language is the basic carrier of the Semitic culture, 
which in many aspects is different from Greek, itself being the origin of our 
contemporary culture. The problem of the Hebrew and Greek terms showed 
itself in the formation of the religious Greek concepts of the Septuagint, 
which were later accepted in Christianity, f. ex. the terms of love and mercy 
analyzed in this book. It seems that the problem arose again later in many 
ancient Christian controversies over the understanding and interpretation of 
biblical texts pertaining to, f. ex., the Personality of Jesus Christ. Analyzing 
these controversies one must take into account the basic cultural difference 
between the Bible and our civilization, as it is based on Greek-Roman culture. 

The subtle differences of meaning between the Hebrew and Greek terms 
should be taken into account in the correct interpretation and understanding 
of the Bible. 

15. The correct understanding of the biblical terms of love and mercy 
also has its pastoral implications. These words express and describe God, 
and are important terms of Christian attitude. Although it is difficult to find 
precise equivalents in Polish and other contemporary languages, they should 
be properly explained and understood in the Christian catechesis. The right 
language has to be found which allows us to adequately teach about the 
Christian ideal of mercy. The attitude described with these words is primarily 
the great goodness and love, which leads a man to help another while still 
respecting his dignity. This is the true Christian ideal of God and also of the 
human attitude in relation to others. 

Final conclusions 








