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Wprowadzenie
W świecie współczesnym widzimy wiele nieporządku. W Polsce dotykają
nas zniszczenia spowodowane przez system komunistyczny, niedoskonałe
ludzkie prawo, które powinno być odbiciem Bożej sprawiedliwości, konkretnym
zastosowaniem Jego wymagań wynikających z natury stworzonego świata
i człowieka stanowiącego obraz i podobieństwo Boże (por. Rdz 1, 26n). System
liberalny w nazwie nawiązuje do wolności, ale rozumie ją często w sposób
fałszywy, cząstkowy, bez liczenia się z ogólnymi zasadami i prawami wszystkich ludzi. W postępowaniu indywidualnych osób widzimy często dążenie
do szybkich, błyskotliwych efektów osiąganych nie zawsze uczciwą drogą.
Potrzeba spojrzeć na ludzką sprawiedliwość z perspektywy nauki Pisma
Świętego. Patrzeć na sprawiedliwość jako na system stojący u podstaw sprawowania władzy, zwłaszcza nazywanej demokratyczną, czyli w imieniu ludu,
z poszanowaniem jego praw, a także na sprawiedliwość jako cechę indywidualnych osób, ich zamierzeń i czynów. W tym znaczeniu sprawiedliwość
przejawia się przez uczciwość i wiąże się z nią przyzwoitość, cecha ostatnio
przypomniana, której brak wielu osobom występującym w życiu publicznym.
Sprawiedliwość w potocznym rozumieniu opartym na myśli greckiej
polega na tym, by oddać każdemu to, co mu się należy. W Piśmie Świętym będziemy szukali tego, co się do niej odnosi, w oparciu o terminy
związane ze sprawiedliwością oraz bliskoznaczne określające właściwe
postępowanie Boga i człowieka, jego postawę prawości, przejawiającą się
w uczciwości, a także przyzwoitości.
Niekiedy surową sprawiedliwość przeciwstawia się miłości, tymczasem
są one ze sobą ściśle związane – sprawiedliwość jest konieczną podstawą
miłości, a nie może być prawdziwej miłości bez sprawiedliwości.
W konkordancji do Biblii Tysiąclecia słowo „sprawiedliwość” występuje
320 razy, „sprawiedliwy” 339 razy, „sprawiedliwie” – 37 razy1. W Biblii

1 J. Flis, Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia, Warszawa
20002, s. 1345–1349.
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Hebrajskiej odpowiadają im: qyDic; – ṣaddîq2 – „sprawiedliwy, prawy, dobry,
niewinny, uczciwy, mający rację, pobożny”, qd,c, – ṣeḏeq – „coś słusznego
sprawiedliwego, właściwego, prawdziwego, słuszność, sprawiedliwość;
hq"d"c. – ṣeḏāqāh oraz różne formy czasownikowe od rdzenia oznaczające
qdc – ṣḏq3 –„być sprawiedliwym, prawym, szlachetnym”4, w Biblii Greckiej δίκαιος – „sprawiedliwy”, δικαιοσύνη – „sprawiedliwość”, δικαιόω
– „uznawać za sprawiedliwość, usprawiedliwiać”, δικαίωμα – „to, co jest
uznane za sprawiedliwe, usprawiedliwienie”, δικαίως – „sprawiedliwie,
dokładnie”; δικαίωσις – „usprawiedliwienie”5.
Znacznie rzadziej występują polskie terminy związane z uczciwością:
„uczciwość” – 11 razy; „uczciwy” – 30 razy; „uczciwie” – 17 razy6. Raczej
trudno znaleźć jednoznaczne stosowane stale odpowiedniki w językach
biblijnych – zależnie od kontekstu można tak tłumaczyć różne wyrazy
oznaczające prawość, sprawiedliwość.
Przyzwoitość to godne, prawe, skromne postępowanie, według słownika: „zachowywanie, przestrzeganie norm moralnych, dobrych obyczajów;
obyczajność, moralność, uczciwość, skromność. Przyzwoitość nakazuje,
zabrania czegoś”7. O przyzwoitości tylko w Nowym Testamencie zastosowano po jednym razie formy „przyzwoicie” (εὐσχημόνως – Rz 13, 13);
„przyzwoitość” (εὐσχημοσύνην – 1 Kor 12, 23); „przyzwoity” (κόσμιον
– 1 Tm 3, 2)8.
2 Transliteracja terminów hebrajskich za S. Wronka, Transliteracja i transkrypcja alfabetu hebrajskiego, RBL 57 (2004), s. 45–58.
3 Por. K. Koch, )qdc ṣdq gemeinschaftstreu/heilvoll sein, THAT II, k. 507–530.
4 P. Briks, Podręczny słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, Warszawa 19992, s. 294n.
5 R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną
lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych,
Warszawa 1995, s. 138n. Por. G. Quell, Der Rechtsgedanke im AT, ThWNT II, s. 176–
180; G. Schrenk, dikh,, di,kaioj, dikaiosu,nh, dikaio,w, dikai,wma, dikai,wsij, dikaiokrisi,a,
ThWNT II, s. 180–229.
6 J. Flis, Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia, dz. cyt.,
s. 1532.
7 Słownik współczesnego języka polskiego, red. naukowy B. Dunaj, t. IV, Kraków
[b.r.w.], s. 139.
8 J. Flis, Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia, dz. cyt.,
s. 1173. Słowa te oznaczają odpowiednio: euvsch,mwn – „godny, przyzwoity, szlachetny”
(1 Kor 7, 35; 12, 24); „znakomity” (Mk 15, 43; Dz 13, 50; 17, 12. 34); euvschmosu,nh
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Spośród bliskoznacznych terminów wskazujących po polsku to, nad
czym będziemy się zastanawiać w naszych rozważaniach, warto jeszcze
zwrócić uwagę na prawość i sumienność. Wyraz „sumienność” nie został
zastosowany w Biblii Tysiąclecia, choć określa np. postawę pracowników
remontujących Świątynię Jerozolimską w czasach królów Joasza (2 Krl 12,
16) i Jozjasza (2 Krl 22, 7; 2 Krn 24, 12). Będziemy analizowali nie tylko
teksty, w których są zawarte charakterystyczne terminy, ale także te, które
w inny sposób wyrażają nastawienie człowieka stanowiące jego odpowiedź
na Boże dzieła i Boże prawo, pokazywaną przez całe postępowanie.
Owocem kilkuletniej pracy Papieskiej Komisji Biblijnej jest wydany
w 2008 roku dokument poświęcony moralności w Biblii9. Człowiek
sprawiedliwy to ktoś postępujący moralnie, dlatego każdy chrześcijanin
powinien się zastanowić, jak wygląda jego postępowanie w świetle nauki
Pisma Świętego.
Refleksja nad Bożym Objawieniem pomoże właściwie oceniać to, co
się wokół nas dzieje, popierać tych, którzy dobrze postępują, i samemu
przyczyniać się, by na ziemi, a zwłaszcza w naszej Ojczyźnie, było coraz
więcej ludzkiej sprawiedliwości stanowiącej odpowiedź na nieskończoną
sprawiedliwość Boga i przygotowanie do Jego sprawiedliwego sądu.
Podane cytaty pochodzą z piątego wydania Biblii Tysiąclecia, o ile nie
podano, że jest to inny wydany przekład albo własna propozycja autora.

– „przyzwoitość, godność” (tylko w 1 Kor 12, 23); w jednej z wersji 1 Kor 13, 5 jest także czasownik euvschmone,w – „zachowywać się z godnością albo w sposób afektowany”;
w Rz 13, 13; 1 Kor 14, 40; 1 Tes 4, 11 – przysłówek euvschmo,nwj – „przystojnie, godnie,
szlachetnie”; ko,smioj – „uporządkowany, schludny (o ubraniu – 1 Tm 2, 9), „stateczny,
opanowany” – 1 Tm 3, 2, od czasownika kosme,w – „porządkować, oporządzać, przystrajać, przyozdabiać” (Mt 12, 44; 23, 27. 29; 25, 7; Łk 11, 25; 21, 5; 1 Tm 2, 9; Ap 21, 2. 19),
„czynić siebie pięknym, atrakcyjnym (1 P 3, 5); upiększać (czyli stawać się dla niej chlubą) naukę Chrystusa” (Tt 2, 10). Por. R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego
Testamentu, dz. cyt., s. 246, 345.
9 Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania
chrześcijańskiego, tekst polski, tłum. R. Rubinkiewicz, Kielce 2009.
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1. Sprawiedliwość podstawowym przymiotem Boga
Bardzo wiele tekstów Starego Testamentu mówi o Bożej sprawiedliwości. Zwrócimy uwagę na niektóre z nich, charakterystyczne najpierw
jako określenia Jedynego Boga, w których „Sprawiedliwy” jest Jego
podstawowym albo jednym z kilku tytułów, a potem na różne przejawy
Jego sprawiedliwości.
W porządku kanonicznym pierwsze takie określenie pojawia się w Księdze
Wyjścia. Są to słowa faraona po pladze gradu: „Zgrzeszyłem tym razem.
Pan jest sprawiedliwy (qyDiC;h; – haṣṣaddîq), a ja i lud mój jesteśmy winni”
(Wj 9, 27). Pogański władca uznaje moc Boga i Jego sprawiedliwość, ale
jest to wywołane plagą i po jej ustaniu nadal nie wypuszczał Izraela z Egiptu
(por. Wj 9, 34n). Rzeczownik ten z rodzajnikiem w kontekście sądowym
określa tego, kto ma rację przed trybunałem. Może też oznaczać, że Pan
(Jhwh) jest sprawiedliwy w najwyższym stopniu tego słowa, sprawiedliwość należy do najbardziej podstawowych cech Jego bytu, Jego istoty1.
Właściwie te słowa wyznające Bożą sprawiedliwość i własną grzeszność
może wypowiadać każdy świadomy własnych grzechów i grzechów narodu
czy mniejszej grupy, do której należy.
Wśród tytułów Boga na początku pieśni Mojżesza w końcowej części
Księgi Powtórzonego Prawa jest też zwrócenie uwagi na Jego sprawiedliwość:
On Skałą, dzieło Jego doskonałe,
bo wszystkie drogi Jego są słuszne;
On Bogiem wiernym, a nie zwodniczym,
On sprawiedliwy i prawy (aWh rv'y"w> qyDiC; – ṣaddîq wejāšār hû’) (Pwt 32, 4).

1 Por. S. Łach, Księga Wyjścia. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, PŚST I, 2, Poznań 1964, s. 135n; B. S. Childs, The Book of Exodus. A Critical, Theological Commentary,
The Old Testament Library, Philadelphia 1974, s. 158n; J. Lemański, Księga Wyjścia. Wstęp
– przekład z oryginału – komentarz, NKB.ST II, [Częstochowa 2009], s. 256–258; M. Majewski, W stronę Ziemi Obiecanej. Komentarz do Księgi Wyjścia, Kraków 2011, s. 173n.
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Sprawiedliwość łączy się z wiernością, prawością, niezawodnością
wyrażoną przez obraz Skały. Te określenia pokazują Bożą doskonałość
ze względu na Jego postępowanie wobec człowieka i są wezwaniem, by
ludzie tak postępowali wobec Niego i wobec innych2.
Jako Pan wszystkiego wymierza sprawiedliwość całemu stworzeniu,
a zwłaszcza istotom rozumnym i wolnym, odpowiedzialnym za swe postępowanie. Mojżesz wzywa Izraelitów do obrzezania serca, duchowej
przemiany, powołując się na Bożą wszechmoc i sprawiedliwość:
Dokonajcie więc obrzezania waszych serc, nie bądźcie [nadal] ludem o twardym
karku. Albowiem Pan, Bóg wasz, jest Bogiem nad bogami i Panem nad panami, Bogiem
wielkim, potężnym i straszliwym, który nie ma względu na osoby i nie przyjmuje podarków. On wymierza sprawiedliwość (jP;v.mi hf,[o – ‘ōśeh mišpaṭ) sierotom i wdowom,
miłuje cudzoziemca, udzielając mu chleba i odzienia (Pwt 10, 16–18).

Sprawiedliwość Boża jest tu pokazana jako troska o potrzebujących,
ubogich, tych, którzy nie mają ludzkiego zabezpieczenia3. Hebrajski termin
przetłumaczony jako „sprawiedliwość” oznacza najpierw wyrok, ale też sąd,
prawo, sprawiedliwość, to, co właściwe, prawne, należne, zwyczaj, obowiązek, sprawę, sposób postępowania, wzór, wygląd, zasady4. „Wymierza
sprawiedliwość”, czyli troszczy się, oddaje to, co komuś jest potrzebne do
życia. W potocznym skojarzeniu zwrot raczej wskazuje na przeprowadzenie
sądu i wymierzenie sankcji – nagrody lub kary. Jednak wyrok to także przyznanie prawa, tego, co się komuś sprawiedliwie należy. Tu sprawiedliwość
przejawia się w trosce o stojących niżej w hierarchii społecznej5.
Cierpiący Tobiasz rozpoczyna swoją modlitwę stwierdzeniem:

2 Por. S. Łach, Księga Powtórzonego Prawa. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, PŚST II, 3, Poznań–Warszawa 1971, s. 274n; G. von Rad, Das fünfte Buch
Mose. Deuteronomium, ATD 8, Göttingen 19682, s. 140.
3 Por. A. Gelin, Les Pauvres de Yahwé, Témoins de Dieu 14, Paris 19533.
4 P. Briks, Podręczny słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, dz. cyt., s. 215n.
5 Por. S. Łach, Księga Powtórzonego Prawa, dz. cyt., s. 165; D. L. Christensen, Deuteronomy 1–11, WBC 6A, Waco, Texas 1991, s. 206n; M. Weinfeld, Deuteronomy 1–11,
AB 5, New York–London–Toronto–Sydney–Auckland 1991, s. 437–440; G. von Rad, Das
fünfte Buch Mose. Deuteronomium, dz. cyt., s. 59n.
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Sprawiedliwy jesteś, Panie,
i wszystkie dzieła Twoje są sprawiedliwe.
Wszystkie Twoje drogi są miłosierdziem i prawdą.
Ty sądzisz świat (Tb 3, 2).

Najpierw zgodnie z semickim paralelizmem synonimicznym mówi
o sprawiedliwości samego Boga i wszystkich Jego dzieł, potem – podobnie
jak w Pwt 10, 18 – sprawiedliwość łączy się z miłosierdziem i prawdą oraz
wyraża się przez sąd Boga nad światem. Można powiedzieć, że ta modlitwa
tworzy swego rodzaju inkluzję z dziękczynnym hymnem, w którym jest
też wezwanie:
Błogosławcie Pana sprawiedliwego (to.n ku,rion th/j dikaiwsu,nhj)
i wysławiajcie Króla wieków (Tb 13, 7)6.

Modlitwa świąteczna z czasów Nehemiasza przypomniana w drugim
liście na początku Drugiej Księgi Machabejskiej rozpoczyna się słowami:
Panie, Panie Boże, Stwórco wszystkiego, straszliwy i mocny, sprawiedliwy i miłosierny, jedyny dobry i Królu, jedyny Rozdawco dóbr, jedyny sprawiedliwy, wszechmocy
i wieczny, który wybawiasz Izraela ze wszystkiego zła (2 Mch 1, 24n).

Wśród cech Boga sprawiedliwość wymieniona jest dwukrotnie – raz
z miłosierdziem, drugi raz jako przysługująca tylko Jemu – wszelka inna
sprawiedliwość jest tylko odbiciem Jego doskonałej sprawiedliwości.
Obok niej modlący się wymieniają wszechmoc i wieczność, czyli to, co
też przysługuje wyłącznie Bogu7.
6 Por. S. Grzybek, Księga Tobiasza. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, PŚST
VI, 1, Poznań 1963, s. 82n, 132; C. A. Moore, Tobit. A New Translation with Introduction
and Commentary, AB 40A, New York–London–Toronto–Sydney–Auckland 1996, s. 138n,
279; M. Wojciechowski, Księga Tobiasza, czyli Tobita. Opowieść o miłości rodzinnej. Wstęp
– przekład z oryginału – komentarz, NKB.ST XII, [Częstochowa 2005], s. 69, 137.
7 Por. F. Gryglewicz, Księgi Machabejskie. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz,
PŚST VI, 4, Poznań 1961, s. 269; J. A. Goldstein, II Maccabees. A New Translation with
Introduction and Commentary, AB 41A, New York–London–Toronto–Sydney–Auckland
1983, s. 179. Goldstein mówi o podobnym wyliczeniu cech Boga w Ne 9, 31–33, z którego zwrócimy uwagę na to, co się odnosi do sprawiedliwości – w. 33:
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W Księdze Hioba nazywa Boga Mocarzem sprawiedliwym Elihu (Hi 34,
17). W następnych wersetach Boża sprawiedliwość jest przeciwstawiona
niegodnemu postępowaniu ziemskich władców8.
Wiele tekstów o Bogu sprawiedliwym i Bożej sprawiedliwości zawiera
Psałterz9. Przytoczymy niektóre charakterystyczne wersety według piątego
wydania Biblii Tysiąclecia. Inne przekłady niekiedy podają inne znaczenia
terminów hebrajskich tłumaczonych jako sprawiedliwość, co pokazuje
bogactwo wyrażanych przez nie treści:
Bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła nieprawość,
złego nie przyjmiesz do siebie w gościnę.
Nieprawi nie ostoją się przed Tobą.
Nienawidzisz wszystkich złoczyńców, […]
O Panie, prowadź mnie w swej sprawiedliwości (Ps 5, 5n. 9).

Sprawiedliwość Boga przejawia się w Jego sądach, karach, jakie zsyła
na ludzi nieprawych, jest Jego podstawową cechą, za którą trzeba Go
wychwalać:
Lecz Ty jesteś sprawiedliwy
we wszystkim, co na nas przyszło.
Ty bowiem postąpiłeś słusznie,
my natomiast zawiniliśmy.
O Bożej wszechmocy i sprawiedliwości jako Sędziego mówią też Pwt 10, 17: „nie ma
względu na osoby i nie przyjmuje podarków” oraz Jr 32, 18: „Ty, co okazujesz łaskawość
tysiącom, lecz karzesz grzechy ojców [oddając zapłatę] w zanadrze ich potomków”.
8 Por. C. Jakubiec, Księga Hioba. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy,
PŚST VII, 1, Poznań–Warszawa 1974, s. 211; A. Tronina, Księga Hioba. Wstęp – przekład
z oryginału – komentarz, NKB.ST XV, [Częstochowa 2013], s. 462n; M. H. Pope, Job.
Introduction, Translation, and Notes, AB 15, Garden City, New York 1973, s. 257n; L. A.
Schökel, J. L. Sicre Diaz, Giobbe. Commento teologico e letterario, Commenti Biblici,
Roma 1985, s. 552n; J. Lévêque, Job et son Dieu. Essai d’exégèse et de théologie biblique,
II, Paris 1970, s. 553n, 669; G. Ravasi, Hiob. Dramat Boga i człowieka, II, tłum. K. Stopa,
Zgłębiać Biblię, Kraków 2005, s. 435n.
9 Por. G. Boboryk, Bóg JHWH jako qyDici ; w Księdze Psalmów. Studium teologiczne, [w:]
Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora
Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin, red. B. Strzałkowska, Ad Multos Annos, 15, t. II, Warszawa 2011, s. 633–644. Autor omawia teksty, w których psalmiści ukazują
Boga sprawiedliwego jako Gwaranta ładu i sprawiedliwości, Obrońcę społecznie upośledzonych i bezbronnych, Rozjemcę zbawiającego przez swą sprawiedliwość.
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Ja zaś wielbię Pana za Jego sprawiedliwość (Ps 7, 18);
Pan jest sprawiedliwy (qyDic; – ṣaddîq), miłuje sprawiedliwość (bhEa" twOq"d"c. – ṣeḏāqôṯ
’āhēḇ),
ludzie prawi zobaczą Jego oblicze (Ps 11, 7).

Bliskość Boga, możliwość poznawania Jego wspaniałości są nagrodą
za ludzką prawość.
Potomstwo moje Jemu będzie służyć,
opowie o Panu pokoleniu przyszłemu
i sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi (Ps 22, 31n);
Panie, […] wybaw mnie w swej sprawiedliwości (Ps 31, 2);
On miłuje prawo i sprawiedliwość (Ps 33, 5; por. 37, 28; 99, 4);
Osądź mnie, Panie, Boże mój, w Twej sprawiedliwości, […]
A język mój będzie głosił Twoją sprawiedliwość (Ps 35, 24. 28);
Twoja sprawiedliwość – jak najwyższe góry;
Twoje wyroki – jak Wielka Otchłań;
niesiesz, Panie, ocalenie ludziom i zwierzętom, […]
Zachowaj łaskę Twą dla tych, co Ciebie znają,
i sprawiedliwość Twą dla ludzi prawego serca! (Ps 36, 7. 11);
Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu […]
Sprawiedliwość Twojej nie kryłem w głębi serca (Ps 40, 10n);
Wymierz mi, Boże, sprawiedliwość (Ps 43, 1);
Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości (Ps 48, 11);
Niebiosa zwiastują Jego sprawiedliwość (Ps 50, 6)10.
10 Por. G. Ravasi, Il Libro dei Salmi. Commento e attualizzazione, I, Lettura Pastorale
della Bibbia, Bologna 19884, s. 142n, 176, 238n, 424, 569, 602, 647n, 660, 662, 687,
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Po wyznaniu grzechu i wiary w Boże przebaczenie psalmista woła:
Niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość (Ps 51, 16).

Sprawiedliwość Boża przejawia się także w Jego dziele stworzenia
i panowania nad całym światem oraz, jak w tekstach z pierwszych pięćdziesięciu Psalmów, w opiece nad wiernymi Izraelitami:
Twoja sprawiedliwość odpowiada nam cudami,
Boże, nasz Zbawco,
nadziejo wszystkich krańców ziemi
i mórz dalekich (Ps 65, 6);
Wyrwij mnie i wyzwól w Twej sprawiedliwości,
nakłoń ku mnie swe ucho i ocal mnie! […]
Moje usta będą głosić Twoją sprawiedliwość,
przez cały dzień Twoją pomoc,
bo nawet nie znam jej miary.
Wejdę, głosząc wspaniałe czyny Pana
i będę przypominał Jego tylko sprawiedliwość […]
[moc] Twego ramienia głosić będę,
całemu przyszłemu pokoleniu – Twą potęgę,
i sprawiedliwość Twą, Boże, sięgającą niebios,
którą tak wielkich dzieł dokonałeś,
o Boże, któż jest równy Tobie? […]
Również mój język przez cały dzień
będzie głosił Twoją sprawiedliwość (Ps 71, 2. 15n. 18n. 24);

736n, 772, 865, 904n. Autor, komentując Ps 145, 7, stwierdza, że sprawiedliwość jest
przymiotem (atrybutem) Boga najbardziej uroczystym i drogim dla teologii przymierza
i dla samego psałterza i przytacza jako jej przejawy Ps 31, 20; 36, 6n; 68, 1; 89, 2–15;
117, 143, 1; por. Ps 136; G. Ravasi, Il Libro dei Salmi. Commento e attualizzazione, III,
Lettura Pastorale della Bibbia, Bologna 19884, s. 924; por. M. Dahood, Psalms I, 1–50.
Introduction, Translation and Notes, AB 16, Garden City, New York 1983, s. 30n, 34, 47,
70, 144, 187, 201, 220, 223n, 231, 246, 292n, 307; S. Łach, J. Łach, Księga Psalmów.
Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, PŚST VII, 2, Poznań 1990, s. 115n,
123, 133, 178, 204, 211, 219, 221n, 226n, 237, 243, 263, 270n.
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O Boże, przekaż Twój sąd królowi
i Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu (Ps 72, 1);
Bóg mówi: Gdy Ja naznaczę porę,
odbędę sąd sprawiedliwy (Ps 75, 3);
Czy Twoje cuda ukazują się w ciemnościach,
a sprawiedliwość Twoja w ziemi zapomnienia? (Ps 88, 13);
Podstawą Twego tronu sprawiedliwość i prawo;
przed Tobą kroczą łaska i wierność.
Szczęśliwy lud, co umie się radować,
chodzi, o Panie, w świetle Twego oblicza.
Cieszą się zawsze Twoim imieniem,
wywyższa ich Twoja sprawiedliwość (Ps 89, 15–17);
Aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy,
moja Opoka – nie ma w Nim nieprawości (Ps 92, 16);
Obłok i ciemność wokoło Niego,
sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu […]
Niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość,
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę (Ps 97, 2. 6);
Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach narodów
objawił swą sprawiedliwość (Ps 98, 2)11.

Dwie paralelne części wersetu pozwalają uznać łaskę i sprawiedliwość
za najbardziej podstawowe cechy Boga:

11 Por. G. Ravasi, Il Libro dei Salmi. Commento e attualizzazione, II, Lettura Pastorale
della Bibbia, Bologna 19863, s. 54, 314–316, 450, 456–460, 475n, 568n, 817, 847–849,
937, 1017n, 1031n; M. Dahood, Psalms II, 51–100. Introduction, Translation and Notes,
AB 17, Garden City, New York 1983, s. 111, 211, 313, 338, 361n, 365; S. Łach, J. Łach,
Księga Psalmów, dz. cyt., s. 277, 308, 326, 328n, 343, 388, 395, 405, 420n, 424.
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Chcę opiewać łaskę i sprawiedliwość;
chcę śpiewać Tobie, o Panie! (Ps 101, 1);
Pan czyni dzieła sprawiedliwe,
bierze w opiekę wszystkich uciśnionych […]
łaskawość Pana na wieki wobec Jego czcicieli,
a Jego sprawiedliwość nad synami [ich] synów (Ps 103, 6. 17);
Majestat i wspaniałość – to Jego działanie,
a sprawiedliwość Jego trwać będzie zawsze […]
Dzieła rąk Jego to wierność i sprawiedliwość (Ps 111, 3. 7);
Pan jest łaskawy i sprawiedliwy
i Bóg nasz jest miłosierny (Ps 116, 5);
Będę Ci dziękować szczerym sercem,
gdy się zaprawię do wyroków Twej sprawiedliwości […]
Oto pożądam Twoich postanowień,
według Twej sprawiedliwości obdarz mnie życiem […]
Wiem, Panie, że sprawiedliwe są Twe wyroki,
że dotknąłeś mnie słusznie. […]
Przysiągłem i postanawiam
przestrzegać Twoich sprawiedliwych wyroków. […]
Moje oczy ustają, wypatrując Twojej pomocy
i sprawiedliwej Twej mowy. […]
O Panie, jesteś sprawiedliwy
i wyrok Twój jest słuszny, […]
Twa sprawiedliwość – to wieczna sprawiedliwość,
a Prawo Twoje jest prawdą. […]
Sprawiedliwość Twoich napomnień trwa na wieki;
daj mi rozeznanie, abym żył. […]
Podstawą Twego słowa jest prawda,
i wieczny jest każdy Twój wyrok sprawiedliwy. […]
Siedem razy na dzień wysławiam Ciebie
z powodu sprawiedliwych Twych wyroków. […]
Niechaj mój język opiewa Twą mowę,
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bo wszystkie Twoje przykazania są sprawiedliwe (Ps 119, 7. 40. 75. 106. 123. 137.
142. 144. 160. 164. 172);
Sprawiedliwy zaś Pan pozrywał
więzy występnych (Ps 129, 4);
Usłysz, Panie, moją modlitwę,
przyjm moje błaganie
w wierności swojej, wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości. […]
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu;
w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z utrapień! (Ps 143, 1. 11);
Niech przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci
i niech się radują Twą sprawiedliwością. […]
Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach (Ps 145, 7. 17)12.

Bożą sprawiedliwość wymownie przedstawia Syracydes:
Któż obwieści dzieła [Jego] sprawiedliwości? (Syr 16, 22);
Sam tylko Pan uznany będzie za sprawiedliwego (Syr 18, 2);
[Pan] odda człowiekowi według jego czynów,
dzieła zaś ludzi osądzi według ich zamiarów;
sprawiedliwy wyrok wyda swojemu ludowi
i uraduje go swym miłosierdziem (Syr 35, 22n);

12 Por. G. Ravasi, Il Libro dei Salmi. Commento e attualizzazione, III, dz. cyt., s. 22n,
69, 75, 311, 313, 392, 460, 468, 476, 483, 487n, 491n, 495n, 623, 887n, 891, 924, 927;
M. Dahood, Psalms III, 101–150. Introduction, Translation and Notes with an Appendix:
The Grammar of the Psalter, AB 17A, Garden City, New York 1984, s. 2n, 27, 29, 123n,
174, 182, 188n, 192, 231n, 322, 326, 337n; S. Łach, J. Łach, Księga Psalmów, dz. cyt.,
s. 431, 439n, 475n, 491, 507, 509, 511–513, 532, 571n, 578; S. Hałas, Biblijne słownictwo
miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur. Określenia hebrajskie i ich greckie odpowiedniki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Studia, 18,
Kraków 2011, s. 223.
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Jak dla sprawiedliwego Jego drogi są proste,
tak dla bezbożnych – sposobnością do upadku (Syr 39, 24).

Ostatni tekst mówi o sprawiedliwym człowieku uznającym sprawiedliwość
Boga, który sam postępuje zawsze słusznie i wskazuje ludziom właściwe
drogi postępowania, których jednak nie przestrzegają bezbożni i upadają13.
Prorok Izajasz mówi o sprawiedliwości jako przejawie Bożej świętości,
nieporównywalnej wyższości i całkowitej odrębności od wszelkich stworzeń:
Bóg Święty przez sprawiedliwość okazuje swą świętość (Iz 5, 16);
Spodobało się Panu w Jego sprawiedliwości
okazać wielkość i wspaniałość Prawa (Iz 42, 21);
Bóg sprawiedliwy i zbawiający
nie istnieje poza Mną, […]
Przysięgam na siebie samego,
z ust moich wychodzi sprawiedliwość,
słowo nieodwołalne […]
Jedynie u Pana
jest sprawiedliwość i moc.
Do Niego przyjdą zawstydzeni wszyscy,
którzy się na Niego zżymali (Iz 45, 21. 23n);
Bliska jest moja sprawiedliwość,
zbawienie moje się ukaże.
Ramię moje sądzić będzie ludy.
13 Por. P. W. Skehan, A. A. Di Lella, The Wisdom of Ben Sira. A New Translation with
Notes by P. W. Skehan, Introduction and Commentary by A. A. Di Lella, AB 39, New York
1987, s. 275, 285, 420, 459n; A. A. Di Lella, Mądrość Syracha (Eklezjastyk), [w:] Katolicki
komentarz biblijny, red. R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy, tłum. K. Bardski, E. Czerwińska, M. Kantor, Z. Kościuk, J. Mrówczyński, H. Skoczylas, A. Tulej, B. Widła, M. Wojciechowski, red. wydania polskiego W. Chrostowski, Warszawa 2001, s. 572–592, zwłaszcza
582, 589n; D. J. Harrington, Mądrość Syracha, [w:] Międzynarodowy komentarz do Pisma
Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, red. W. R. Farmer, S. Mc Evenue,
A. J. Levoratti, D. L. Dungan, red. naukowa wydania polskiego W. Chrostowski, T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 2000, s. 810–836, zwłaszcza 822, 830–832.
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Wyspy pokładać będą we Mnie nadzieję
i liczyć będą na moje ramię.
Podnieście oczy ku niebu
i na dół popatrzcie ku ziemi!
Zaiste, niebo jak dym się rozwieje
i ziemia zwiotczeje jak szata,
a jej mieszkańcy wyginą jak komary.
Lecz moje zbawienie będzie wieczne,
a sprawiedliwość moja zmierzchu nie zazna. […]
Bo robak stoczy ich jak odzież,
a mole pożrą ich jak wełnę;
moja zaś sprawiedliwość przetrwa na wieki
i zbawienie moje na całe pokolenia (Iz 51, 5n. 8);
Tak mówi Pan:
„Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości,
bo moje zbawienie wnet nadejdzie
i moja sprawiedliwość ma się objawić” (Iz 56, 1);
Wówczas Jego ramię przyniosło Mu zwycięstwo,
a Jego sprawiedliwość była Mu podporą.
Przywdział sprawiedliwość jak pancerz
i hełm zbawienia włożył na swoją głowę (Iz 59, 16n).

W ostatnim wersecie sprawiedliwość i zbawienie są jakby elementami
zbroi Bożej (por. Mdr 5, 17–23, zwłaszcza w. 18: „Jak pancerz przywdzieje
swoją sprawiedliwość”)14. Temat duchowej zbroi zostanie podjęty w Nowy
14 Por. T. Brzegowy, Księga Izajasza. Rozdziały 1–12. Wstęp – przekład z oryginału
– komentarz, NKB.ST XXII, 1, [Częstochowa 2010], s. 317–320; L. Stachowiak, Księga
Izajasza I, 1–19. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, PŚST IX, 1, Poznań
1996, s. 164; J. D. W. Watts, Isaiah 1–33, WBC 25, Waco, Texas 1987, s. 61n; L. Stachowiak, Księga Izajasza II–III, 40–66. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy,
PŚST IX, 2, Poznań 1996, s. 112, 156n, 201–203, 247, 272n; J. D. W. Watts, Isaiah 34–66,
WBC 25, Waco, Texas 1987, s. 130n, 162n, 205n, 248, 287; J. L. McKenzie, Second Isaiah.
Introduction, Translation and Notes, AB 20, Garden City, New York 1986, s. 47n, 84, 125n,
150n, 171n; M. Wojciechowski, Etyka Biblii, Kraków 2009, s. 209–212; K. Romaniuk, Księga
Mądrości. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, PŚST VIII, 3, Poznań–Warszawa 1969,
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Testamencie, zwłaszcza w Liście do Efezjan, w którym dary Boże są ukazane jako elementy uzbrojenia przeciw mocom ciemności (Ef 6, 13–17;
por. też 1 Tes 5, 8 o pancerzu wiary i miłości)15.
Prorok Jeremiasz zapowiada sprawiedliwego Mesjasza:
Oto nadchodzą dni – wyrocznia Pana –
kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą.
Będzie panował jako król, postępując roztropnie,
i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi.
W jego czasach Juda dostąpi zbawienia,
a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie.
To zaś będzie imię, którym go będą nazywać:
Pan naszą sprawiedliwością (Jr 23, 5n).

Mesjański król będzie darem Boga dla Izraela. Jego sprawiedliwość to
odblask i wyraz Bożej sprawiedliwości. „Nasza sprawiedliwość” to jego
nowe imię. To samo imię otrzyma przemieniona Jerozolima:
W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie trwać bezpiecznie.
To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością (Jr 33, 16);
Ukazał Pan naszą sprawiedliwość.
Chodźmy, głośmy na Syjonie
dzieło Pana, Boga naszego (Jr 51, 10)16.
s. 138–140; B. Poniży, Księga Mądrości. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, NKB.ST
XX, [Częstochowa] 2012, s. 218–225; D. Winston, The Wisdom of Solomon. A New Translation with Introduction and Commentary, AB 43, Garden City, New York 1978, s. 148–150.
15 Por. D. Słabik, Elementy uzbrojenia duchowego wg Ef 6, 10–18, [w:] Jawicie się
jako źródła światła w świecie (Flp 2, 15), red. T. M. Dąbek, Kraków 2010, s. 149–174;
A. Banaszek, Walka duchowa integralną częścią misji Kościoła na podstawie Ef 6, 10–18,
[w:] „Żyjemy dla Pana” (Rz 14, 8). Studia ofiarowane S. Prof. Ewie J. Jezierskiej OSU,
red. W. Chrostowski, RSB 23, Warszawa 2006, s. 31–57; J. Stępień, Listy do Tesaloniczan
i Pasterskie. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, PŚNT IX, Poznań–Warszawa
1979, s. 194; M. Bednarz, 1–2 List do Tesaloniczan. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, NKB.NT XIII, [Częstochowa 2007], s. 376n; E. J. Richard, First and Second Thessalonians, SPS 11, Collegeville, Minnesota 1995, s. 254n, 263–265.
16 Por. L. Stachowiak, Księga Jeremiasza. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz,
PŚST X, 1, Poznań 1967, s. 271–273, 379, 497; J. Bright, Jeremiah. A New Translation

1. Sprawiedliwość podstawowym przymiotem Boga

23

W Lamentacjach spustoszona Jerozolima wyznaje Bożą sprawiedliwość
i własną grzeszność, która sprowadziła na nią słuszną karę:
Sprawiedliwy okazał się Pan,
gdyż wzgardziłam Jego słowami (Lm 1, 18)17.

Podobna myśl kilkakrotnie wypowiadana jest w Księdze Barucha. Tym
razem Izraelici wyznają swój słuszny wstyd za niewierność oraz ufność
w miłosierdzie Boga, które nierozłącznie wiąże się z Jego sprawiedliwością:
Mówić będziecie: Panu, Bogu naszemu, [należna jest] sprawiedliwość, nam zaś
rumieniec wstydu na twarzy (Ba 1, 15);
Panu, Bogu naszemu, [należna jest] sprawiedliwość, a nam i przodkom naszym
dzisiaj rumieniec wstydu na twarzy. […] Czuwał Pan nad tym, by sprowadzić niedolę
na nas, bo jest sprawiedliwy we wszystkich dziełach swoich, które nam nakazał. […]
zgrzeszyliśmy bezbożnie i niegodziwie postąpiliśmy, Panie, Boże nasz, wobec wszystkich sprawiedliwych rozporządzeń Twoich (Ba 2, 6. 9. 12);
[Dzieci Jerozolimy, córy Syjonu] nie uznały słusznych rozporządzeń Twoich
ani nie kroczyły drogami przykazań Bożych,
ani nie weszły na ścieżki wychowania
w Twojej sprawiedliwości (Ba 4, 13);
Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela

with Introduction and Commentary, AB 21, Garden City, New York 1986, s. 114, 297n;
W. L. Holladay, Jeremiah 1. A Commentary on the Book of the Prophet Jeremiah Chapters 1–15, Hermeneia, Philadelphia 1986, s. 617–610; tenże, Jeremiah 2. A Commentary on
the Book of the Prophet Jeremiah Chapters 26–52, Hermeneia, Minneapolis 1989, s. 230,
422; S. Wronka, Jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą (Ps 1, 3). Antropologiczny wymiar metafory drzewa w Biblii, Kraków 2013, s. 195.
17 Por. L. Stachowiak, Lamentacje. Księga Barucha. Wstęp – przekład z oryginału
– komentarz, PŚST X, 2, Poznań, s. 44n; D. R. Hillers, Lamentations. Introduction, Translation, and Notes, AB 7A, Garden City, New York 1982, s. 28.
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do światła swej chwały
z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem (Ba 5, 9)18.

Bóg oddaje ludziom sprawiedliwość, to znaczy przeprowadza sąd
i otacza opieką ubogich:
Oddaj mi, Panie, sprawiedliwość, bo nienagannie postępowałem
i nie byłem chwiejny, pokładając nadzieję w Panu (Ps 26, 1);
Wiem, że Pan odda sprawiedliwość ubogiemu
i uzna prawo biedaka (Ps 140, 13)19.

Wprost o sprawiedliwym Bożym sądzie mówi zwrot: „wymierza
sprawiedliwość”:
On wymierza sprawiedliwość sierotom i wdowom, miłuje cudzoziemca, udzielając mu chleba i odzienia (Pwt 10, 18 – wyżej cytowane zdanie kończące wielbienie
wszechmocnego i sprawiedliwego Boga);
Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność (1 Sm 26, 23);
Właśnie dziś Pan wymierzył ci sprawiedliwość, [wybawiając cię] z ręki wszystkich,
którzy powstali przeciw tobie (2 Sm 18, 31 – słowa posłańca Kuszyty do Dawida po
śmierci Absaloma)20;

18 Por. L. Stachowiak, Lamentacje. Księga Barucha, dz. cyt., s. 118n, 122n, 133n, 137n;
C. A. Moore, Daniel, Esther and Jeremiah the Additions. A New Translation with Introduction and Commentary, AB 44, Garden City, New York 1977, s. 277, 281, 285–287, 309, 313.
19 Por. G. Ravasi, Il Libro dei Salmi, I, dz. cyt., s. 487; III, dz. cyt., s. 842n; M. Dahood, Psalms I, dz. cyt., s. 161; Psalms III, dz. cyt., s. 306; S. Łach, J. Łach, Księga
Psalmów, dz. cyt., s. 189n, 561.
20 Por. J. Łach, Księgi Samuela. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, PŚST IV, 1, Poznań–Warszawa 1973, s. 285n, 456; R. W. Klein, 1 Samuel, WBC 10,
Waco, Texas 1986, s. 259n; P. K. McCarter, I Samuel. A New Translation with Introduction, Notes and Commentary, AB 8, New York–London–Toronto–Sydney–Auckland 1980,
s. 409n; tenże, II Samuel. A New Translation with Introduction, Notes and Commentary,
AB 8, New York–London–Toronto–Sydney–Auckland 1984, s. 410n.
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Kiedy Twój lud […] będzie się modlić do Ciebie, […] wówczas wysłuchaj w niebie
ich modlitwę oraz błaganie i wymierz im sprawiedliwość (~j'Pv' m. i t'yfi[w' > – we‘āśîṯā mišpāṭām
– zwrot może też znaczyć: uczynić sąd, wydać wyrok), […] racz wysłuchać w niebie,
miejscu Twego przebywania, ich modlitwę oraz błagania i wymierz im sprawiedliwość.
[…] Niech te moje słowa, w których błagam Pana o zmiłowanie, docierają do Pana,
Boga naszego, czy to w dzień, czy to w nocy, aby wymierzał sprawiedliwość swemu
słudze i swemu ludowi, Izraelowi, według potrzeby każdego dnia (modlitwa Salomona
po poświęceniu świątyni: 1 Krl 8, 44n. 49. 59; por. 2 Krn 6, 35. 39)21;
Było to całkowicie sprawiedliwe, gdyż on wielu różnorodnymi katuszami zadawał
męki wnętrznościom innych ludzi. […] Boleści nic nie ustępowały, bo przyszedł na
niego sprawiedliwy sąd Boży (o końcu Antiocha Epifanesa: 2 Mch 9, 6. 18);

Juda Machabeusz:
wzywając Boga jak sprawiedliwego Sędziego, wyruszył przeciw zabójcom swoich
braci (2 Mch 12, 6).

Po ujawnieniu przyczyny śmierci poległych, którzy mieli pod szatami
przedmioty należące do bałwochwalczego kultu:
Wszyscy […] wychwalali Pana, sprawiedliwego Sędziego, który rzeczy ukryte
czyni jawnymi (2 Mch 12, 41)22.

Psalmista modli się, wyrażając wiarę w Bożą sprawiedliwość:
Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi,
Boże, co sprawiedliwość mi wymierzasz (Ps 4, 2).

Sam Bóg zapowiada sąd:

21 Por. J. B. Łach, Księgi 1–2 Królów. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz
– ekskursy, PŚST IV, 2, Poznań–Warszawa 2007, s. 221–224; J. M. Myers, II Chronicles.
Translation and Notes, AB 13, Garden City, New York 1965, s. 37.
22 Por. F. Gryglewicz, Księgi Machabejskie, dz. cyt., s. 317, 319n, 337, 343; J. A.
Goldstein, II Maccabees, dz. cyt., s. 354, 356, 434, 449.
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Gdy Ja naznaczę porę,
odbędę sąd sprawiedliwy (Ps 75, 3);
Oto tak dokonam sprawiedliwości nad Moabem, i poznają, że Ja jestem Pan
(Ez 25, 11)23.

Jego sprawiedliwość wychwalają psalmista, Mędrzec i pogański władca:
Mówcie wśród pogan: Pan jest królem.
Umocnił świat, by się nie poruszył;
Ze słusznością wymierza ludom sprawiedliwość (Ps 96, 10)24;
Nie mów: „Któż ma nade mną panować?”
Albowiem Pan z całą pewnością wymierzy [ci] sprawiedliwość (evkdikw/n evkdikh,sei)
(Syr 5, 3)25;
Ja, Nabuchodonozor,
wychwalam teraz, wywyższam i wysławiam Króla nieba,
bo wszystkie Jego dzieła są prawdą,
a drogi Jego – sprawiedliwością (Dn 4, 34)26.

Psalmy i księgi mądrościowe mówią o sprawiedliwym Bożym sądzie
i o Jego sprawiedliwych napomnieniach:
23 Por. W. Zimmerli, Ezekiel 2. A Commentary on the Book of the Prophet Ezekiel
Chapters 25–48, transl. J. D. Martin, Hermeneia, Philadelphia 1983, s. 16; M. Greenberg,
Ezekiel 21–37. A New Translation with Introduction and Commentary, AB 22A, New
York–London–Toronto–Sydney–Auckland 1997, s. 521.
24 Por. G. Ravasi, Il Libro dei Salmi, I, dz. cyt., s. 127; II, dz. cyt., s. 568n, 1006n;
M. Dahood, Psalms I, dz. cyt., s. 23; Psalms II, dz. cyt., s. 211, 354n; S. Łach, J. Łach,
Księga Psalmów, dz. cyt., s. 113, 343, 89n, 417.
25 Por. P. W. Skehan, A. A. Di Lella, The Wisdom of Ben Sira, dz. cyt., s. 181n.
26 Por. J. Homerski, Księga Daniela. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, PŚST XI, 2, Poznań 2008, s. 95n; M. Parchem, Księga Daniela. Wstęp – przekład
z oryginału – komentarz, NKB.ST XXVI, [Częstochowa 2008], s. 357n; L. F. Hartman,
A. A. Di Lella, The Book of Daniel. A New Translation with Notes and Commentary on
Chapters 1–9 by L. F. Hartman, Introduction and Commentary on Chapters 10–12 by
A. A. Di Lella, AB 23, Garden City, New York 1985, s. 177–180; J. J. Collins, Daniel.
A Commentary on the Book of Daniel, Hermeneia, Minneapolis 1993, s. 232.
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Sam będzie sądził świat sprawiedliwie,
wyda narodom bezstronny wyrok (Ps 9, 9);
Niech się narody cieszą i weselą,
że Ty ludami rządzisz sprawiedliwie
i kierujesz narodami na ziemi (Ps 67, 5);
On będzie sądził świat sprawiedliwe (qd,c,B. – beṣeḏeq),
zgodnie ze swoją prawdą – narody (Ps 96, 13);
On będzie sądził świat sprawiedliwe,
i według słuszności – narody (Ps 98, 9);
Swoje napomnienia dałeś sprawiedliwie
i z pełną wiernością (Ps 119, 138)27;
Sprawiedliwy [Bóg] ma wgląd w dom bezbożnego,
sprowadza zło na bezbożnych (Prz 21, 12 – większość komentatorów odnosi ten
tekst do Boga, ale są też tacy, którzy widzą tu sprawiedliwego człowieka)28;
Zarówno sprawiedliwego, jak i bezbożnego
będzie sądził Bóg (Koh 3, 17)29;

27 Por. G. Ravasi, Il Libro dei Salmi, I, dz. cyt., s. 220n; II, dz. cyt., s. 356, 1007n,
1033n; III, dz. cyt., s. 491n; M. Dahood, Psalms I, dz. cyt., s. 56n; Psalms II, dz. cyt.,
s. 128n, 359, 366; Psalms III, dz. cyt., s. 189; S. Łach, J. Łach, Księga Psalmów, dz. cyt.,
s. 128n, 313, 417, 424n, 511.
28 Por. S. Potocki, Księga Przysłów. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, PŚST VIII, 1, Poznań 2008, s. 169; W. McKane, Proverbs. A New Approach, Old
Testament Library, London 1980, s. 561; R. B. Y. Scott, Proverbs, Ecclesiastes. Introduction, Translation, and Notes, AB 18, Garden City, New York 1965, s. 125.
29 Por. A. Bonora, Księga Koheleta, tłum. J. Dembska, Rozumieć Stary Testament.
Komentarz Duchowy, Kraków 1997, s. 74; C. L. Seow, Ecclesiastes. A New Translation with Introduction and Commentary, AB 18C, New York–London–Toronto–Sydney–
Auckland 1997, s. 166n, 175; M. Filipiak, Księga Koheleta. Wstęp – przekład z oryginału
– komentarz, ekskursy, PŚST VIII, 2, Poznań–Warszawa 1980, s. 125; G. Ravasi, Kohelet.
Najbardziej oryginalna i „skandaliczna” księga Starego Testamentu, tłum. J. Skrzypnik,
Zgłębiać Biblię, Kraków 2003, s. 137n.
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A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga
i nie dosięgnie ich męka (Mdr 3, 1).

Sprawiedliwość Boża łączy się z Jego miłosierdziem:
Ty jesteś sprawiedliwy i rządzisz wszystkim sprawiedliwie;
skazać kogoś, kto nie zasłużył na karę,
uważasz za niezgodne z Twoją potęgą.
Twoja bowiem moc jest podstawą Twej sprawiedliwości,
wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz (Mdr 12, 15n)30.

Podobnie uczą inne natchnione teksty:
Nie tylko usuwają wdzięczność spomiędzy ludzi, lecz także rozzuchwaleni pochwałami tych, co nie znają dobra, mniemają, że ujdą karzącej zło sprawiedliwości
Boga, który widzi wszystko (Est 8, 12d – z listu króla Artakserksesa po ujawnieniu
przewrotności Hamana);
Bóg zaś wspomniał na lud swój i oddał sprawiedliwość dziedzictwu swemu
(Est 10, 3i)31;
Duch Pański mówi przeze mnie
i Jego słowo jest na moim języku.
Bóg Jakuba przemówił,
mówił do mnie On – Skała Izraela:
Kto sprawiedliwie rządzi człowiekiem,
kto rządzi w Bożej bojaźni,
jest jak światło poranka, kiedy wschodzi słońce,

30 Por. K. Romaniuk, Księga Mądrości, dz. cyt., s. 114n, 196n; B. Poniży, Księga Mądrości, dz. cyt., s. 177n, 345; D. Winston, The Wisdom of Solomon, dz. cyt., s. 125n, 242;
M. Gilbert, Mądrość Salomona, tłum. S. Kobiałka, Myśl Teologiczna, 37, t. I, Kraków
2002, s. 16.
31 Por. S. Grzybek, Księga Estery. Wstęp – przekład o oryginału – komentarz, PŚST
VI, 3, Poznań 1963, s. 137, 154; C. A. Moore, Daniel, Esther and Jeremiah the Additions,
dz. cyt., s. 234, 248n.
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bezchmurnego poranka,
co uperla po deszczu ruń ziemi (2 Sm 23, 2–4 – Psalm podsumowujący panowanie
Dawida)32;
[Pan] rządzi pokornymi w sprawiedliwości,
ubogich wiedzie swą drogą (Ps 25, 9)33;
Czyż Bóg nagina prawo,
Wszechmocny zmienia sprawiedliwość? (Hi 8, 3);
Daleko poniosą swą wiedzę,
by ukazać sprawiedliwość Stwórcy (Hi 36, 3)34;
Od krańca ziemi słyszeliśmy pienia:
„Chwała Sprawiedliwemu!” (Iz 24, 16);
Bóg mówi: „I wezmę sobie prawo za miarę
i sprawiedliwość za pion” (Iz 28, 17);
Pan jest sprawiedliwym Bogiem.
Szczęśliwi wszyscy, którzy Jemu ufają (Iz 30, 18);
Ponad wszystkim jest Pan, bo mieszka na wysokości!
Napełni On Syjon prawem i sprawiedliwością (Iz 33, 5);
Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą;
nie trwóż się, bo Ja jestem twoim Bogiem.
Umacniam cię, a także wspomagam,

32 Por. J. Łach, Księgi Samuela, dz. cyt., s. 493n; P. K. McCarter, II Samuel, dz. cyt.,
s. 477–485.
33 Por. G. Ravasi, Il Libro dei Salmi, I, dz. cyt., s. 475; M. Dahood, Psalms I, dz. cyt.,
s. 157; S. Łach, J. Łach, Księga Psalmów, dz. cyt., s. 187.
34 Por. C. Jakubiec, Księga Hioba, dz. cyt., s. 90n, 216; A. Tronina, Księga Hioba, dz.
cyt., s. 158n, 479n; M. H. Pope, Job, dz. cyt., s. 65, 268; L. Alonso Schökel, J. L. Sicre
Diaz, Giobbe, dz. cyt., s. 193, 579n; J. Lévêque, Job et son Dieu, I, dz. cyt., s. 246n, 272;
II, dz. cyt., s. 545, 558; G. Ravasi, Hiob, dz. cyt., s. 117n, 447.
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podtrzymuję cię moją sprawiedliwą prawicą
(mówi Bóg do Izraela, którego nazywa swoim sługą – Iz 41, 10);
Czyż nie Ja jestem Pan,
a nie ma innego boga oprócz Mnie?
Bóg sprawiedliwy i zbawiający
nie istnieje poza Mną (Iz 45, 21);
To Ja jestem tym, który mówi sprawiedliwie,
potężny w wybawianiu (Iz 63, 1)35.
Ja bowiem jestem z tobą
– wyrocznia Pana –
by cię wybawić.
Zgotuję zagładę wszystkim narodom,
między którymi cię rozproszyłem,
ciebie zaś nie wyniszczę.
Ukarzę cię jednak sprawiedliwie
i nie ujdziesz zupełnie bezkarnie (Jr 30, 11 – Boża miłość wymaga odpowiedzialności za przewinienia);
Nie bój się, sługo mój Jakubie –
wyrocznia Pana – bo jestem z tobą […]
Ciebie zaś nie wyniszczę;
ukarzę cię jednak sprawiedliwie –
nie unikniesz kary (Jr 46, 28)36;

35 Por. L. Stachowiak, Księga Izajasza I, dz. cyt., s. 361n, 404, 426, 448n; tenże, Księga Izajasza II–III, dz. cyt., s. 87, 156, 293; J. D. W. Watts, Isaiah 1–33, dz. cyt., s. 325n,
370, 397, 421; tenże, Isaiah 34–66, dz. cyt., s. 105, 162, 321; J. L. McKenzie, Second
Isaiah, dz. cyt., s. 82, 84, 187.
36 Por. L. Stachowiak, Księga Jeremiasza, dz. cyt., s. 334, 453; J. Bright, Jeremiah, dz.
cyt., s. 279, 286; W. L. Holladay, Jeremiah 2, dz. cyt., s. 173n.
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Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą
umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie (Ez 34, 16 – mówi
Bóg jako Dobry Pasterz)37;
Albowiem jesteś sprawiedliwy we wszystkim,
co nam uczyniłeś,
a wszystkie czyny Twoje pełne prawdy,
drogi zaś Twoje proste
i wszystkie wyroki pełne słuszności.
Bo wydałeś sprawiedliwe wyroki
we wszystkim, co sprowadziłeś na nas
i na Jerozolimę, święte miasto naszych przodków.
Bo zgodnie ze sprawiedliwym wyrokiem
sprowadziłeś to wszystko na nas
z powodu naszych grzechów. […]
Wszystko, co na nas sprowadziłeś,
i wszystko, co nam uczyniłeś,
uczyniłeś według sprawiedliwego sądu (Dn 3, 27n. 31 – z pieśni Azariasza wyrażającej wyznanie win Izraela);
U Ciebie, Panie, sprawiedliwość, a u nas wstyd na twarzach, jak to jest dziś u nas
– mieszkańców Judy i Jerozolimy, i całego Izraela, u bliskich i dalekich, dokąd ich
wypędziłeś z powodu niewierności, jaką Ci okazali. […] Czuwał więc Pan nad nieszczęściem i sprowadził je na nas, bo Pan, Bóg nasz, jest sprawiedliwy we wszystkich swych
poczynaniach, my zaś nie usłuchaliśmy Jego głosu (Dn 9, 7. 14 – modlitwa Daniela)38;

37 Por. J. Homerski, Księga Ezechiela. Tłumaczenie, wstęp i komentarz, Biblia Lubelska, Lublin 1998, s. 148n; W. Zimmerli, Ezekiel 2, dz. cyt., s. 217; M. Greenberg, Ezekiel
21–17, dz. cyt., s. 700n.
38 Por. J. Homerski, Księga Daniela, dz. cyt., s. 82, 134n; M. Parchem, Księga Daniela, dz. cyt., s. 290–292, 572, 576; L. F. Hartman, A. A. Di Lella, The Book of Daniel, dz.
cyt., s. 242, 248; J. J. Collins, Daniel, dz. cyt., s. 200, 350; C. A. Moore, Daniel, Esther
and Jeremiah the Additions, dz. cyt., s. 57, 60n.
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I poślubię cię sobie na wieki,
poślubię cię przez sprawiedliwość i prawo,
przez miłość i miłosierdzie (Oz 2, 21)39;
I wy się weselcie, synowie Syjonu,
radujcie się w Panu, Bogu waszym,
bo zesłał wam deszcz sprawiedliwości,
deszcz jesienny i deszcz wiosenny,
które zesłał na was obficie, jak dawniej (Jl 2, 23)40;
Pan sprawiedliwy jest w jego środku,
który nie czyni niesprawiedliwości.
Każdego rana wydaje wyrok,
o świcie On nie zawiedzie (So 3, 5)41;
Sprowadzę ich
i mieszkać będą w Jeruzalem.
I będą moim ludem,

39 Por. F. I. Andersen, D. N. Freedman, Hosea. A New Translation with Introduction
and Commentary, AB 24, New York–London–Toronto–Sydney–Auckland 1980, s. 283;
H. W. Wolff, Hosea. A Commentary on the Book of the Prophet Hosea, transl. G. Stansell, Hermeneia, Philadelphia 19844, s. 52n; J. Drozd, Księga Ozeasza. Wstęp – przekład – komentarz – ekskursy, [w:] Księgi Proroków Mniejszych, I, PŚST XII, 1, Poznań 1968, s. 29–117,
zwłaszcza 71; P. Briks, Sprawiedliwość czy miłosierdzie Boga? [w:] Miłość wytrwa do końca.
Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Stanisława Pisarka w 50. rocznicę święceń kapłańskich i 75. rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, Warszawa 2004, s. 82–95, zwłaszcza 87n.
40 Por. J. Drozd, Księga Joela. Wstęp – przekład – komentarz, [w:] Księgi Proroków
Mniejszych, I, dz. cyt., s. 119–157, zwłaszcza 150; H. W. Wolff, Joel and Amos, A Commentary on the Books of the Prophets Joel and Amos, transl. W. Janzen, S. D. McBride, Jr., C. A.
Muenchow, Hermeneia, Philadelphia 1977, s. 63n; J. L. Crenshaw, Joel. A New Translation with
Introduction and Commentary, AB 24C, New York–London–Toronto–Sydney–Auckland 1995,
s. 154n; G. von Rad, Teologia Starego Testamentu, tłum. B. Widła, Warszawa 1986, s. 295.
41 Por. S. Potocki, Księga Sofoniasza. Wstęp – przekład – komentarz, [w:] Księgi Proroków Mniejszych, II, PŚST XII, 2, Poznań 1968, s. 135–201, zwłaszcza 186–188; R. L.
Smith, Micah–Malachi, WBC 32, Waco, Texas 1984, s. 138; A. Berlin, Zephaniah. A New
Translation with Introduction and Commentary, AB 25A, New York–London–Toronto–
Sydney–Auckland 1994, s. 130.
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a Ja będę ich Bogiem,
wiernym i sprawiedliwym (Za 8, 8)42;
Gdzież jest Bóg, sprawiedliwy sędzia (Ml 2, 17 – słowa ludzi wątpiących w Bożą
sprawiedliwość i pomoc);
A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie
w jego skrzydłach (Ml 3, 20. Wschodzące słońce sprawiedliwości oznacza opiekę
Bożą – por. Iz 9, 1; Łk 1, 78)43.

W biblijnym Izraelu przekonanie o Bożej sprawiedliwej odpłacie odnoszono przede wszystkim do spraw doczesnych, pomyślności lub kary
w tym życiu. Wiara w życie wieczne i odpłatę po śmierci kształtowała się
stopniowo44. Bardzo silne było poczucie przynależności do zbiorowości
– rodziny, plemienia, narodu. Człowiek indywidualny był traktowany i sam
siebie traktował jako cząstkę większej całości45. Dlatego bardzo mocno
przemawiały do niego obrazy pomyślności albo kary, jakich doświadczały
całe narody, miasta, plemiona.
Zrozumiała była Boża zapowiedź stanowiąca wyjaśnienie pierwszego
przykazania Dekalogu:
Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze
synów do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję
zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich
przykazań (Wj 20, 6; por. 34, 7; Pwt 5, 9n; 7, 9n).

42 Por. J. Homerski, Księga Zachariasza. Wstęp – przekład – komentarz, [w:] Księgi
Proroków Mniejszych, II, dz. cyt., s. 237–459, zwłaszcza 362; C. J. Meyers, E. M. Meyers,
Haggai, Zechariah 1 – 8. A New Translation with Introduction and Commentary, AB 25B,
Garden City, New York 1987, s. 419; R. L. Smith, Micah–Malachi, dz. cyt., s. 234.
43 Por. M. Peter, Księga Malachiasza, Wstęp – przekład z oryginału – komentarz
– ekskursy, [w:] Księgi Proroków Mniejszych, II, dz. cyt., s. 461–508, zwłaszcza 499–492,
496; R. L. Smith, Micah–Malachi, dz. cyt., s. 328n, 339n.
44 Por. A. Jankowski, Eschatologia Nowego Testamentu, Myśl Teologiczna, 54, Kraków 2007, s. 17–21; F. Zeilinger, Wiara w zmartwychwstanie w Biblii, tłum. G. Rawski,
Myśl Teologiczna, 69, Kraków 2011, s. 7–75.
45 Por. S. Bastianel, L. Di Pinto, Biblijne podstawy etyki, tłum. S. Obirek, Myśl Teologiczna, 2, Kraków 1994, s. 14.
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Boża łaskawość nieskończenie przewyższa sprawiedliwość w karaniu,
które dosięga tylko trzech lub czterech pokoleń, podczas gdy łaska obejmuje
tysiączne, czyli w praktyce nie do wyobrażenia dalekie pokolenie. Trzy
lub cztery pokolenia potomków mogą też odnosić się do życia samego
grzesznika, który – jeśli osiągnie sędziwy wiek – może widzieć następstwa
swych błędów dotykające jego wnuków i prawnuków46.
Niemniej kara za winy powinna być wymierzona, dlatego uczniowie
Jezusa, widząc niewidomego od urodzenia, pytają:
Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym – on czy jego rodzice? (J 9, 2).

Jest to typowe podejście ludzi wychowanych według poczucia sprawiedliwości Pierwszego Przymierza. Dopiero Jezus przynosi nową skalę wartości,
według której On sam ocenia człowieka i według której Jego uczniowie
powinni patrzeć na innych, na ich postępowanie oraz na to, co ich spotyka:
Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale [stało się tak], aby się na nim objawiły
sprawy Boże (J 9, 3)47.

W psalmach o charakterze lamentacji i dydaktycznych często natchnieni
autorzy pytają, dlaczego spotkało ich nieszczęście, podczas gdy ludzie
nieprawi cieszą się doczesnym powodzeniem. Podamy kilka przykładów:
Dlaczego z dala stoisz, o Panie,
w czasach ucisku się kryjesz,

46 Por. S. Łach, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 282; B. S. Childs, The Book of Exodus,
dz. cyt., s. 406 (dla autora, protestanta, omawiane przykazanie jest drugim w Dekalogu),
612; J. Lemański, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 424, 634; M. Majewski, W stronę Ziemi
Obiecanej, dz. cyt., s. 328; S. Łach, Księga Powtórzonego Prawa, dz. cyt., s. 134n, 151;
D. L. Christensen, Deuteronomy 1–11, dz. cyt., s. 112, 159n; M. Weinfeld, Deuteronomy
1–11, dz. cyt., s. 277n, 370n.
47 Szerzej piszę o tym w artykule: „Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić
sąd: ażeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi” (J
9, 39). Nowa skala wartości podstawą Bożego Sądu w Ewangelii św. Jana na tle paralel
nowotestamentowych, [w:] „Jawicie się jako źródła światła w świecie” (Flp 2, 15), dz.
cyt., s. 317–332.
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gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce
i ulega podstępom, które tamten uknuł (Ps 10, 1n).

Następne wersety do 13. pokazują postępowanie ludzi złych, potem
następuje prośba o Bożą interwencję i wyznanie głębokiej wiary, że Bóg
weźmie w opiekę wiernych i ukarze grzeszników.
Powstań, o Panie, wystąp przeciw niemu i powal go,
swoim mieczem wyzwól moje życie od grzesznika,
a Twoją ręką, Panie – od ludzi:
od ludzi, którym obecne życie przypada w udziale
i których brzuch napełniasz Twymi dostatkami,
których synowie jedzą do syta,
a resztę zostawiają swoim małym dzieciom (17, 13n);
Lepsza jest odrobina, którą ma sprawiedliwy,
niż wielkie bogactwo występnych,
bo ramiona występnych będą połamane,
a sprawiedliwych Pan podtrzymuje.
Pan zna dni ludzi bez zarzutu,
a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki (Ps 37, 16–18);
Jak dobry jest Bóg dla prawych,
dla tych, co są czystego serca!
A moje stopy nieomal się potknęły,
omal się nie zachwiały moje kroki.
Zazdrościłem bowiem niegodziwym,
widząc pomyślność grzeszników.
Bo dla nich nie ma żadnych cierpień,
ich ciało jest zdrowe, tłuste (Ps 73, 1–4 i dalsze wersety pokazujące złudną czasową pomyślność grzeszników i trwałe dobra tych, którzy chcą być blisko Boga, mimo
przeżywanych trudności);
Chociaż występni plenią się jak zielsko
i złoczyńcy jaśnieją przepychem,
i tak [idą] na wieczną zagładę (Ps 92, 8);
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Powstań, Ty, który sądzisz ziemię,
daj pysznym odpłatę!
Jak długo występni, Panie,
jak długo będą się chełpić występni (Ps 94, 2n – dalej wyliczone są złe czyny
występnych oraz Autor wyraża ufność w pomoc Boga, mocno opartą na Jego dotychczasowych dziełach).

Sprawiedliwość Boga okazuje się inna od ludzkich oczekiwań. Nie
zawsze odpłata przychodzi od razu i jest widoczna dla uczestników wydarzeń, osób skrzywdzonych przez ludzkie występki. Niemniej przyjdzie
niezawodnie i trzeba ufać Bogu, który wielokrotnie okazywał swoją miłość
i miłosierdzie, a także sprawiedliwą moc karzącą wszelkie formy zła48.
Podobna jest myśl Księgi Hioba. Bohater, polemizując z przyjaciółmi
przytaczającymi obiegowe poglądy o doczesnej odpłacie, mówi:
Czemuż to żyją grzesznicy?
Wiekowi są i rosną w siłę.
Wraz z nimi trwałe ich potomstwo:
przed ich oczyma są ich latorośle.
Ich domy są bezpieczne, bez strachu,
48 Por. A. Strus, Edukacyjny wymiar cierpienia – na podstawie Księgi Joba i Listu
do Hebrajczyków, [w:] Pieśni Izraela. Pieśń nad Pieśniami, Psalmy, Lamentacje, red.
A. Strus, J. Warzecha, J. Frankowski, Wprowadzenie w Myśl i Wezwanie Ksiąg Biblijnych, 7, Warszawa 1988, s. 11–111, zwłaszcza 94–96; L. Stachowiak, Księga Psalmów,
[w:] Wstęp do Starego Testamentu, red. L. Stachowiak, Poznań 1990, s. 347–383, zwłaszcza 368; H. Witczyk, Psalmy – dialog z Bogiem, AL 19, Katowice 1995, s. 29–45, 167n,
205n; A. Tronina, Teologia Psalmów. Wprowadzenie do lektury Psałterza, Jak Rozumieć
Pismo Święte, 8, Lublin 1995, s. 91–95; S. Łach, J. Łach, Księga Psalmów, dz. cyt.,
s. 131n, 153, 226n, 333–337, 404n, 410–412; G. Ravasi, Il Libro dei Salmi, I, dz. cyt.,
s. 224n, 315, 684n; II, dz. cyt., s. 506–530, 932n, 966; M. Dahood, Psalms I, dz. cyt.,
s. 61n, 98n, 229; Psalms II, dz. cyt., s. 187–197, 337, 347; E. Chmura, Czy warto dzisiaj
być człowiekiem prawym? Biblijno-pastoralna refleksja na kanwie Ps 73, [w:] U źródeł
mądrości, red. S. Haręzga, Rzeszów 1997, s. 77–90; J. Nawrot, „Prześladują biedaka
i nieszczęśliwego”. Niegodziwcy wobec sprawiedliwych w psalmach suplikacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, Studia i Materiały, 96, Poznań
2007; tenże, Usłysz, o Panie, moją modlitwę, odpowiedz mi w swej sprawiedliwości! hn[
i [mv wołaniem w zagrożeniu życia w psalmach suplikacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, Studia i Materiały, 126, Poznań 2009.
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gdyż Boża rózga ich nie dosięga. […]
Pędzą dni w dobrobycie,
w spokoju zstępują do Szeolu (Hi 21, 7–9. 13)49.

Na początku utworu szatan tłumaczy wzorowe życie bohatera wdzięcznością za doznane dobrodziejstwa, Bóg pozwala poddać go próbie i potem
wyjaśnia, że Jego działanie przewyższa ludzkie poczucie słuszności i sprawiedliwości, nieudolnie pokazywane przez przyjaciół Hioba, i przywraca
bohatera Księgi do dawnej pomyślności50.
Księga Koheleta uczy o różnym doczesnym losie sprawiedliwych i występnych, o czasowym powodzeniu grzeszników, ale ostatecznie wszystko
podlega Bożemu sądowi:
To wszystko widziałem,
zwracając uwagę na wszystkie sprawy,
jakie się dzieją pod słońcem
w czasie gdy człowiek jeden panuje nad drugim
na jego nieszczęście.
Ponadto widziałem,
jak złoczyńców ze czcią składano w grobie,
a ludzie przychodzili i odchodzili z miejsca świętego
i zapominano w mieście o tym, co tamci czynili.
To również jest marność.
Ponieważ wyroku nad czynem złym
nie wykonuje się zaraz,
dlatego serce synów ludzkich
bardzo jest skore do czynów złych;
zwłaszcza że grzesznik czyni źle stokrotnie,
a jednak długo żyje.

49 Por. C. Jakubiec, Księga Hioba, dz. cyt., s. 156n; A. Tronina, Księga Hioba, dz.
cyt., s. 312–314; M. H. Pope, Job, dz. cyt., s. 157n; L. Alonso Schökel, J. L. Sicre Diaz,
Giobbe, dz. cyt., s. 359n; J. Lévêque, Job et son Dieu, I, dz. cyt., s. 125n, 235, 281n; II,
dz. cyt., s. 555; G. Ravasi, Hiob, dz. cyt., s. 271–273.
50 Por. E. Świerczek, Edukacyjny wymiar cierpienia – na podstawie Księgi Joba i Listu do Hebrajczyków, [w:] Agnus et Sponsa. Prace ofiarowane o. prof. Augustynowi Jankowskiemu, red. T. M. Dąbek, T. Jelonek, Kraków 1993, s. 281–302, zwłaszcza 286–295.
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Chociaż ja również i to poznałem,
że szczęści się tym, którzy Boga się boją,
dlatego że się Go boją.
Nie szczęści się zaś złoczyńcy,
i podobny do cienia, nie przedłuża on swych dni,
dlatego że nie ma w nim bojaźni wobec Boga.
Jest marność, która się dzieje na ziemi:
są sprawiedliwi, którym zdarza się to,
na co zasługują grzesznicy,
a są grzesznicy, którym zdarza się to,
na co zasługują sprawiedliwi (Koh 8, 9–14);
Wszystko jednakie dla wszystkich:
Ten sam los spotyka
tak sprawiedliwego, jak i złoczyńcę,
tak czystego, jak i nieczystego,
zarówno składającego ofiary, jak i tego,
który nie składa ofiar;
tak samo jest z dobrym, jak i z grzesznikiem,
z przysięgającym, jak i z takim,
który przysięgi się boi (Koh 9, 2);
Sprawiedliwi i mędrcy oraz ich czyny
są w ręku Boga (Koh 9, 1);
Koniec mowy. Wszystkiego tego wysłuchawszy,
Boga się bój i przykazań Jego przestrzegaj,
bo cały w tym człowiek.
Bóg bowiem każdy czyn wezwie przed sąd
dotyczący wszystkiego, co ukryte: czy dobre było, czy złe (Koh 12, 13n)51.

Prorok Habakuk modli się do Boga:

51 Por. M. Filipiak, Księga Koheleta, dz. cyt., s. 161–164, 166–168, 195n; A. Bonora,
Księga Koheleta, dz. cyt., s. 142–148, 152, 188; C. L. Seow, Ecclesiastes, dz. cyt., s. 283–
288, 297–299, 390n, 394n; G. Ravasi, Kohelet, dz. cyt., s. 228–232, 238–240, 312–315.
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Zbyt czyste oczy Twoje, by na zło patrzyły,
a nieprawości pochwalać nie możesz.
Czemu jednak spoglądasz na ludzi zdradliwych
i milczysz, gdy bezbożny pożera uczciwszego od siebie? (Ha 1, 13).

W następnych wersetach (14–17) wylicza zbrodnie i nieprawości i wprowadza Bożą odpowiedź:
Na moich czatach stać będę,
udam się na miejsce czuwania,
śledząc pilnie, by poznać, co On powie do mnie,
jaką odpowiedź da na moją skargę.
I odpowiedział Pan tymi słowami:
„Zapisz widzenie, na tablicach wyryj,
by można było łatwo je odczytać.
Jest to widzenie na czas oznaczony,
lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi;
a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj,
bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie.
Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego,
a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności” (Ha 2, 1–4)52.

Prorok Malachiasz pokazuje, że Bogu nie podoba się niecierpliwe
oczekiwanie rychłego wymierzenia sprawiedliwości. On surowo ukarze
występnych, natomiast okaże łaskawość prawym, którym trudno jest patrzeć na chwilowe powodzenie grzeszników:
Uprzykrzyliście się Panu swymi mowami, a pytacie się jeszcze: „Czym się uprzykrzyliśmy?”. Tym, że mówicie: „Każdy człowiek źle czyniący jest [jednak] miły
oczom Pana i w takich ludziach ma On upodobanie”. Albo [mówicie]: „Gdzież jest
Bóg, sprawiedliwy Sędzia”. Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede
Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł

52 Por. S. Stańczyk, Księga Habakuka. Wstęp – przekład – komentarz – ekskursy,
[w:] Księgi Proroków Mniejszych, II, dz. cyt., s. 77–134, zwłaszcza 108–112; R. L. Smith,
Micah–Malachi, dz. cyt., s. 103–107.
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Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto przetrwa
dzień Jego nadejścia? (Ml 2, 17 – 3, 2).
Mówiliście: „Daremny to trud służyć Bogu! Bo jaki pożytek mieliśmy z tego, że
wykonywaliśmy Jego polecenia i chodziliśmy smutni w pokucie przed Panem Zastępów? Teraz zaś raczej zuchwalców nazywajmy szczęśliwymi, bo wzbogacili się bardzo
ludzie bezbożni, którzy wystawiali na próbę Boga, a zostali ocaleni”. Wówczas mówili
między sobą ludzie bojący się Boga, a Pan uważał i to posłyszał. Zapisano to w Księdze
Wspomnień przed Nim na dobro bojących się Pana i czczących Jego imię. „Oni będą
moją własnością, mówi Pan Zastępów, w dniu, w którym będę działał, a będę dla nich
łaskawy, jak litościwy jest ojciec dla syna, który jest mu posłuszny. Wtedy zobaczycie
różnicę między sprawiedliwym a niegodziwcem, pomiędzy tym, co służy Bogu, a tym,
który Mu nie służy. Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec, wszyscy pyszni i wszyscy
czyniący nieprawość będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje
imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach” (Ml 3, 14–20)53.

Prorok Daniel pisze o powstaniu do życia i wiecznym losie zarówno
ludzi dobrych, jak i złych:
Wielu zaś, co śpi
w prochu ziemi, zbudzi się:
jedni do wiecznego życia,
drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie.
Mądrzy będą świecić
jak blask sklepienia,
a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości,
jak gwiazdy na wieki i na zawsze (Dn 12, 2n)54.

53 Por. M. Peter, Księga Malachiasza, dz. cyt., s. 489–492, 494–496; R. L. Smith,
Micah–Malachi, dz. cyt., s. 328n, 337–340.
54 Por. J. Homerski, Księga Daniela, dz. cyt., s. 160–162; M. Parchem, Księga Daniela, dz. cyt., s. 675–687; L. F. Hartman, A. A. Di Lella, The Book of Daniel, dz. cyt.,
s. 307–310; J. J. Collins, Daniel, dz. cyt., s. 391–398; F. Zeilinger, Wiara w zmartwychwstanie w Biblii, dz. cyt., s. 34–37.
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Odpowiedź Starego Testamentu na pytanie, w jaki sposób nastąpi pełne
wyrównanie sprawiedliwości – właściwa odpłata za ludzkie czyny – podaje
Księga Mądrości:
Mądrość bowiem jest duchem miłującym ludzi,
ale bluźniercy z powodu jego warg nie zostawi bez kary. […]
Zatem nie ukryje się żaden z mówiących niegodziwie
i nie ominie go karząca sprawiedliwość (Mdr 1, 6. 8);
Mylnie więc rozumując, mówili sobie:
„Nasze życie jest krótkie i smutne.
Nie ma lekarstwa na śmierć człowieka,
i nie wiadomo, by ktoś wrócił z Otchłani. […]
Dalej więc! Korzystajmy z tego, co dobre,
używajmy świata skwapliwie jak w młodości!”. […]
Tak pomyśleli – i pobłądzili,
bo własna złość ich zaślepiła.
Nie pojęli tajemnic Bożych,
nie spodziewali się nagrody za prawość
i nie docenili odpłaty dla dusz czystych.
Bo do nieśmiertelność Bóg stworzył człowieka –
uczynił go obrazem swej własnej wieczności (Mdr 2, 1. 6. 21–23);
A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga
i nie dosięgnie ich męka.
Zdało się oczom głupich, że pomarli,
zgon ich poczytano za nieszczęście
i odejście od nas za unicestwienie,
a oni trwają w pokoju, […]
wierni w miłości będą przy Nim trwali,
łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.
A grzesznicy poniosą karę stosownie do swych czynów,
bo wzgardzili sprawiedliwym i odstąpili od Pana,
nieszczęsny bowiem, kto mądrością gardzi i karnością” (Mdr 3, 1–3. 9–11).

Człowiek jest nieśmiertelny, stworzony do wieczności – także to przynależy do obrazu Bożego, jakim jest na mocy stworzenia (Mdr 2, 23; por.
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Rdz 1, 26n). Według Bożego postanowienia ma uczestniczyć w wiecznym
szczęściu Boga, ale zależy to od tego, jak wykorzysta własną wolność. Bóg
ją szanuje i jeśli ludzkie czyny były nieustannym odrzucaniem Jego miłości,
trwanie bez Boga będzie stanem wiecznej duchowej śmierci, karą, jaką
sam sobie wymierza grzesznik lekceważący Boga i drugiego człowieka55.
Prorok Ezechiel bardzo mocno pokazuje niewystarczalność tradycyjnej
zasady zbiorowej odpowiedzialności i zwraca uwagę na indywidualną,
osobistą odpowiedzialność każdego człowieka (14, 12–20; 18, 1–32).
Mówi też o możliwości zmiany postawy żyjącego człowieka: nawrócenia
grzesznika lub upadku sprawiedliwego. Omówimy to szerzej w następnym
rozdziale, teraz wskazywaliśmy na Bożą sprawiedliwość jako na cechę
Jego natury przejawiającą się w wymierzaniu grupom ludzi oraz osobiście
każdemu człowiekowi słusznej zapłaty za ich czyny.
2. Człowiek sprawiedliwy wiernym sługą Boga
Człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boże (por. Rdz 1, 26n)56,
powinien naśladować Boga, również postępując sprawiedliwie, oddając
cześć Bogu jako Stwórcy i największemu Dobroczyńcy, oraz postępować
sprawiedliwie i życzliwie wobec innych ludzi. Prawdziwym obrazem
55 Por. K. Romaniuk, Księga Mądrości, dz. cyt., s. 91–94, 101–105, 111n, 114n, 119n;
B. Poniży, Księga Mądrości, dz. cyt., s. 143n, 164n, 167, 171–175, 177–180, 185–188;
D. Winston, The Wisdom of Solomon, dz. cyt., s. 104n, 114–116, 118n, 120n, 125–127,
129; M. Gilbert, Mądrość Salomona, t. I, dz. cyt., s. 8n, 12, 16, 30–33; tenże, Mądrość
Salomona, tłum. S. Kobiałka, Myśl Teologiczna, 38, t. II, Kraków 2002, s. 9, 22n, 41–44,
91–94; P. Briks, Radosna eschatologia Księgi Mądrości, [w:] „Żyjemy dla Pana” (Rz
14, 8). Studia ofiarowane S. Prof. Ewie J. Jezierskiej OSU, dz. cyt., s. 75–89, zwłaszcza
80–82; F. Zeilinger, Wiara w zmartwychwstanie w Biblii, dz. cyt., s. 54–72.
56 Por. S. Łach, Księga Rodzaju. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, PŚST I, 1,
Poznań 1962, 192–195; J. Lemański, Księga Rodzaju, rozdziały 1–11. Wstęp – przekład
z oryginału – komentarz, NKB.ST I, 1, [Częstochowa 2013], s. 165–173; E. A. Speiser,
Genesis. Introduction, Translation, and Notes, AB 1, Garden City, New York 1964, s. 7,
11; E. Świerczek, Na początku stworzenia. Egzegetyczno-teologiczna interpretacja Rdz
1–3, Biblia dla Wszystkich, Kraków 1992, s. 22–25; G. J. Wenham, Genesis 1–15, WBC
1, Dallas, Texas 1991, s. 29–33; W. Trilling, Stworzenie i upadek według Rdz 1–3, tłum.
E. Schulz, Warszawa 1980, s. 44; M. Gołębiewski, Człowiek obrazem i podobieństwem
Boga, AK 79 (1987) t. 109, z. 2 (471), s. 264–278.
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Boga w człowieku są udział człowieka w Bożej władzy nad światem oraz
mądrość („odblask wieczystej światłości, zwierciadło bez skazy działania Boga i obraz Jego dobra” – Mdr 7, 26), która „uzdalnia człowieka
do otrzymania nieśmiertelności poprzez życie dobre i sprawiedliwe”57.
„Sprawiedliwy” (qyDiC; – ṣaddîq) jako określenie człowieka pokazuje jego
pozytywną wartość, obraz Boży, odbicie Bożej dobroci przejawiającej się
jako Jego sprawiedliwość.
Związek z Bogiem sprawiedliwych ludzi, nawet jeśliby ich życie na
ziemi było pełne trudu i cierpienia i zakończyłoby się haniebną śmiercią,
pokazuje cytowany wyżej werset z Księgi Mądrości:
A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga
i nie dosięgnie ich męka (Mdr 3, 1).

W Księdze Powtórzonego Prawa Mojżesz określa oczekiwania Boga
wobec człowieka, a zwłaszcza Izraelity związanego z Nim przymierzem,
uczestnika cudownego wyprowadzenia z niewoli egipskiej. Wylicza to, co
w człowieku najważniejsze, a co powinno całkowicie zwracać się ku Bogu:
A teraz, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, Bóg twój? Tylko tego, byś się bał Pana,
Boga swojego, chodził wszystkimi Jego drogami, miłował Go, służył Panu, Bogu
twemu, z całego swojego serca i z całej swej duszy, strzegł poleceń Pana i Jego praw,
które ja ci podaję dzisiaj dla twego dobra (Pwt 10, 12n).

„Bać się Pana”, „chodzić Jego drogami” to kolejne, bliskoznaczne wyrażenia do: „miłować Go”, „wypełniać przykazania”, „strzec poleceń” 58.
Przytoczymy różne teksty Starego Testamentu pokazujące ludzi sprawiedliwych w różnych okolicznościach ich życia oraz wezwania do

57 R. Krawczyk, Starotestamentowa idea „obrazu Bożego” w człowieku, RTK 31
(1984) z. 1, s. 19–30, cytat ze s. 28n.
58 Por. S. Łach, Księga Powtórzonego Prawa, dz. cyt., s. 164n; D. L. Christensen,
Deuteronomy 1–11, dz. cyt., s. 205n; M. Weinfeld, Deuteronomy 1–11, dz. cyt., s. 435;
R. Jasnos, Teologia prawa w Deuteronomium, Studia Pedagogiczne, 1, Kraków 2001,
s. 249–251; taż, Deuteronomium jako „księga” w kontekście kultury piśmienniczej starożytnego Bliskiego Wschodu, Humanitas. Studia Kulturoznawcze, Kraków 2011, s. 265.
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sprawiedliwości jako właściwej postawy człowieka wobec Boga i innych
ludzi, a także potępianie niesprawiedliwości ściągającej surowe kary Boże.
W Księdze Rodzaju Abraham targuje się z Bogiem o ocalenie Sodomy
i Gomory, jeśli znajdzie się w nich odpowiednia liczba ludzi sprawiedliwych (stopniowo zmniejszana od pięćdziesięciu do dziesięciu), czyli
postępujących zgodnie z Bożymi wymaganiami wynikającymi z ogólnej
uczciwości i sprawiedliwości (Rdz 18, 19. 23–26. 28).
Juda powiedział o swojej synowej Tamar, gdy okazało się, że jest z jego
powodu jest w stanie błogosławionym: „Ona jest sprawiedliwsza ode mnie
(yNIM,mi hq"d>c' – ṣāḏeqāh mimmennî), bo przecież nie chciałem jej dać Szeli,
memu synowi” (Rdz 38, 26)59.
Wróżbita Balaam w pierwszej wypowiedzi podkreślającej liczebność
Izraela, Bożą opiekę nad nim i niemożność przeklinania go mówi o sobie:
Niech umrę śmiercią sprawiedliwych!
Niech taki jak ich będzie mój koniec! (Lb 23, 10)60.

Wyżej w związku z Bożą sprawiedliwością przytoczyliśmy słowa
Dawida wypowiedziane do Saula, gdy nie skorzystał z okazji, by zabić
swego prześladowcę, które mówią też o sprawiedliwości człowieka jako
podstawie Bożego sądu i odpłaty:
Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność (1 Sm 26, 23).

Dawid pod koniec swego panowania w pieśni dziękczynnej mówi
podobnie:

59 Por. S. Łach, Księga Rodzaju, dz. cyt., s. 371–374, 477; E. A. Speiser, Genesis, dz.
cyt., s. 133–135, 298–300; R. Kantor, Prawość i doświadczenie życiowe jako kanoniczny
wymóg na urząd sędziego, [w:] „Słowo jego płonęło jak pochodnia” (Syr 48, 1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego, red. P. Łabuda, Tarnów
2011, s. 123–132, zwłaszcza 123–127; D. Adamczyk, Biblijny traktat o grzechu, Szczecin
2012, s. 228–230; J. Lemański, Sprawiedliwość gotowa na miłosierdzie (Rdz 18, 16–33)?
„Verbum Vitae” 2 (2003) nr 3, s. 21–38.
60 Por. S. Łach, Księga Liczb. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy,
PŚST II, 2, Poznań–Warszawa, 1970, s. 219; Ph. J. Budd, Numbers, WBC 5, Waco, Texas
1984, s. 267.
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Pan nagradza moją sprawiedliwość,
odpłaca mi według czystości rąk moich. […]
Pan mnie nagradza za moją sprawiedliwość,
za czystość <rąk moich> w Jego oczach (2 Sm 22, 21. 25 = Ps 18, 21. 25)61.

Młody Salomon w modlitwie o mądrość powołuje się na sprawiedliwość
swego ojca:
Tyś okazywał Twemu słudze, Dawidowi, memu ojcu, wielką łaskę, bo postępował
wobec Ciebie szczerze, sprawiedliwie i w prostocie serca (1 Krl 3, 6)62.

Starszy Tobiasz poucza syna:
A wszystkim, którzy postępują sprawiedliwie, dawaj jałmużnę z majętności twojej
i niech oko twe nie będzie skąpe w czynieniu jałmużny (Tb 4, 7).

Raguel, witając młodego Tobiasza, wydaje świadectwo o jego ojcu:
Bądź błogosławiony, chłopcze, synu tak szlachetnego i dobrego ojca! O jakże wielkie
nieszczęście, że oślepł on, mąż tak sprawiedliwy i czyniący miłosierdzie (Tb 7, 6).

Obok sprawiedliwości wymienia miłosierdzie. Również wiele tekstów
Starego Testamentu sławi Boga za te obie cechy (np. 2 Mch 1, 24; Ps 112, 4;
116, 5; Syr 35, 23; Ba 5, 9).
Podobnie wypowiada się o starszym Tobiaszu Gabael, witając jego syna:
O szlachetny i dobry człowieku, synu męża szlachetnego, dobrego, sprawiedliwego
i uczynnego (Tb 9, 6).

Anioł Rafał mówi do bohaterów księgi:

61 Por. J. Łach, Księgi Samuela, dz. cyt., s. 285n, 487; R. W. Klein, 1 Samuel, dz. cyt.,
s. 259; P. K. McCarter, II Samuel, dz. cyt., s. 468; D. Dziadosz, Monarcha odrzucony
przez Boga i lud. Proces redakcji tradycji o Saulu, Przemyśl 2006, s. 373.
62 Por. J. B. Łach, Księgi 1–2 Królów, dz. cyt., s. 161.
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Lepsza jest szczera modlitwa i miłosierdzie połączone ze sprawiedliwością, aniżeli
bogactwo pochodzące z niesprawiedliwości (Tb 12, 8).

Starszy Tobiasz w hymnie dziękczynnym przestrzega i wzywa rodaków
i wszystkich ludzi:
Nawróćcie się grzesznicy, i postępujcie przed Nim sprawiedliwie,
kto wie, może sobie w was upodoba
i okaże wam miłosierdzie […]
Jeruzalem – miasto święte!
On ześle karę za czyny twych synów
i znowu zmiłuje się nad synami sprawiedliwych […]
Wtedy idź i raduj się z powodu synów sprawiedliwych,
bo wszyscy będą zgromadzeni
i uwielbiać będą Pana wieków (Tb 13, 8. 10. 15);

Zapowiada pomyślną przyszłość i wzywa swych bliskich:
I wszystkie narody na całym świecie nawrócą się, i prawdziwie czcić będą Boga.
Odrzucą więc wszyscy swoje bożki [i] tych, którzy ich całkiem wiedli na manowce,
a będą uwielbiali Boga wiekuistego w sprawiedliwości. […] Dzieciom waszym niech
będzie nakazane wykonywanie sprawiedliwości i [dawanie] jałmużny (Tb 14, 6. 8)63.

Autor Pierwszej Księgi Machabejskiej mówi o wiernych Izraelitach
podczas prześladowania:
Wtedy wielu spośród ludzi, którzy szukali tego, co sprawiedliwe i słuszne, udało
się na pustynię, aby tam przebywać (1 Mch 2, 29).

Umierający Matatiasz poucza synów:
63 Por. S. Grzybek, Księga Tobiasza, dz. cyt., s. 90, 107, 117, 127, 132–134, 137n;
C. A. Moore, Tobit, dz. cyt., s. 166, 219, 248, 269n, 279n, 291n; M. Wojciechowski, Księga Tobiasza, czyli Tobita, dz. cyt., s. 83n, 104, 118, 130, 137n, 143n; tenże, Pouczenia
Tobita dla Tobiasza (Tb 4, 1–21), [w:] Miłość wytrwa do końca. Księga pamiątkowa dla
Księdza Profesora Stanisława Pisarka w 50. rocznicę święceń kapłańskich i 75. rocznicę
urodzin, dz. cyt., s. 426–438, zwłaszcza 431n.
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Czyż nie w czasie próby Abraham okazał się wierny?
I zostało mu to poczytane za sprawiedliwość (1 Mch 2, 52).

Niesprawiedliwe postępowanie wrogów budziło strach i oburzenie:
Bojaźń i drżenie padły na cały lud, gdyż mówiono: „Nie ma w nich prawdy ani
sprawiedliwości. Złamali bowiem umowę i przysięgę, którą złożyli” (1 Mch 7, 18);
Natychmiast też zamordował go bez żadnych względów na sprawiedliwość (2 Mch
4, 34 – o zbrodni namówionego przez Menelaosa Andronika przeciw arcykapłanowi
Oniaszowi);
[…] aby [Bóg] wspomniał na przeciwne wszelkiej sprawiedliwości mordowanie
niewinnych dzieci, wreszcie na bluźnierstwa wypowiadane przeciwko Jego imieniu,
a okazał, że zła nienawidzi (2 Mch 8, 4 – modlitwa Izraelitów skupionych wokół Judy
Machabeusza).

Z kolei troska i poświęcenie Szymona dla rodaków budziły uznanie
wyrażone słowami:
Lud widział wiarę Szymona i chwałę, której chciał przysporzyć swojemu narodowi,
ustanowił więc go swoim władcą i arcykapłanem w nagrodę za sprawiedliwość, za
wiarę, której strzegł w swoim narodzie (1 Mch 14, 35)64.

Natchniony autor Księgi Hioba charakteryzuje bohatera:
Żył w ziemi Us człowiek imieniem Hiob. Był to mąż sprawiedliwy, prawy, bogobojny
i unikający zła. […] Mówi Pan do szatana: „A zwróciłeś uwagę na sługę mego, Hioba?
Bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by był tak prawy, sprawiedliwy, bogobojny
i unikający grzechu jak on” (Hi 1, 1. 8);

64 Por. F. Gryglewicz, Księgi Machabejskie, dz. cyt., s. 67, 72, 126, 203, 291, 309n;
J. A. Goldstein, I Maccabees. A New Translation with Introduction and Commentary, AB
41, New York–London–Toronto–Sydney–Auckland 1976, s. 236, 333–336, 504n; tenże, II
Maccabees, dz. cyt., s. 239n, 325.
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Rzekł Pan szatanowi: „Zwróciłeś uwagę na sługę mego, Hioba? Bo nie ma na całej
ziemi drugiego, kto by był tak prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający zła jak on.
Jeszcze trwa w swej prawości, choć Mnie nakłoniłeś do zrujnowania go, na próżno”
(Hi 2, 3)65.

O czynie Pinchasa, wnuka Aarona, który zabił Izraelitę cudzołożącego
z Madianitką w pogańskim kulcie, mówi psalmista:
Uznano mu to za czyn sprawiedliwy
z pokolenia na pokolenia, na zawsze (Ps 106, 31; por. Lb 25, 7)66.

Dla psalmisty sprawiedliwe postępowanie człowieka jest warunkiem
bliskości z Bogiem:
Kto będzie przebywał w Twoim przybytku, Panie,
kto zamieszka na Twojej świętej górze?
Ten, kto postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie,
a mówi prawdę w swoim sercu (Ps 15, 1n)67.

Księga Mądrości pokazuje prześladowanie sprawiedliwych oraz przyszłą
nagrodę. Zaczyna od cytatu wypowiedzi ich wrogów:
Udręczmy sprawiedliwego biedaka, […]
nasza siła będzie nam prawem sprawiedliwości. […]
65 Por. C. Jakubiec, Księga Hioba, dz. cyt., s. 58n, 62; A. Tronina, Księga Hioba, dz.
cyt., s. 95n, 101, 108n; M. H. Pope, Job, dz. cyt., s. 6, 11n, 19n; L. Alonso Schökel, J. L.
Sicre Diaz, Giobbe, dz. cyt., s. 112–114, 118, 123n; J. Lévêque, Job et son Dieu, I, dz. cyt.,
s. 137–145, 192n–194, 204; II, dz. cyt., s. 648; G. Ravasi, Hiob, dz. cyt., s. 18n, 28n, 41;
A. Tronina, Hiob jako ideał etycznej prawości (Hi 31), AK 102 (2010) t. 154, z. 1 (605),
s. 61–69; J. Nawrot, Prawość postępowania Hioba. Analiza wybranych tekstów księgi,
[w:] „Przybliżyło się Królestwo Boże”. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Romana Bartnickiego w 70. rocznicę urodzin, red. Chrostowski, Warszawa 2007, s. 389–403.
66 Por. S. Łach, J. Łach, Księga Psalmów, dz. cyt., s. 457; G. Ravasi, Il Libro dei
Salmi, III, dz. cyt., s. 187; S. Łach, Księga Liczb, dz. cyt., s. 232; Ph. J. Budd, Numbers,
dz. cyt., s. 280, 282; E. N. Zwijacz, Obraz Ludu Bożego według Księgi Liczb, Kraków 2010,
s. 140.
67 Por. S. Łach, J. Łach, Księga Psalmów, dz. cyt., s. 143n; G. Ravasi, Il Libro dei
Salmi, I, dz. cyt., s. 276–278; M. Dahood, Psalms I, dz. cyt., s. 83n.
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Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego,
bo nam niewygodny:
sprzeciwia się naszemu działaniu,
zarzuca nam przekraczanie Prawa,
wypomina nam przekraczanie naszych [zasad] karności.
Głosi, że zna Boga,
zwie siebie dzieckiem Boga.
Jest potępieniem naszych zamysłów,
sam widok jego jest dla nas przykry,
bo życie jego niepodobne do innych
i drogi jego odmienne.
Uznał nas za coś fałszywego
i stroni od dróg naszych jak od nieczystości.
Kres sprawiedliwych ogłasza za szczęśliwy
i chełpi się Bogiem jako ojcem.
Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa,
wybadajmy, co będzie po jego zgonie.
Bo jeśli sprawiedliwy jest synem Bożym,
Bóg ujmie się na nim
i wyrwie go z rąk przeciwników (Mdr 2, 10–18).

Potem mówi o losie sprawiedliwych i grzesznych:
A dusze sprawiedliwych są w ręku Boga
i nie dosięgnie ich męka […];
A grzesznicy poniosą karę stosownie do swych zamysłów,
bo wzgardzili sprawiedliwym i odstąpili od Pana (Mdr 3, 1. 10);
A sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie,
znajdzie odpoczynek. […]
Kto umarł jako sprawiedliwy, potępia żyjących bezbożnie,
a dopełniona wcześnie młodość – leciwą starość nieprawego (Mdr 4, 7. 16);
Wtedy sprawiedliwy stanie z wielką śmiałością
przed tymi, co go uciskali
i mieli w pogardzie jego trudy […]
To myśmy zboczyli z drogi prawdy,
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nie oświeciło nas światło sprawiedliwości
i słońce dla nas nie wzeszło (słowa bezbożnych na Bożym sądzie). […]
A sprawiedliwi żyją na wieki;
zapłata ich w Panu
i staranie o nich ma Najwyższy (Mdr 5, 1. 6. 15);
I jeśli kto miłuje sprawiedliwość –
to jej dziełami są cnoty;
uczy bowiem umiarkowania i roztropności,
sprawiedliwości i męstwa,
od których nie ma dla ludzi w życiu nic użyteczniejszego (Mdr 8, 7);
W Mądrości swojej ukształtowałeś człowieka,
by panował nad stworzeniami,
co przez Ciebie się stały,
by władał światem w świętości i sprawiedliwości
i w prawości serca sądy sprawował. […]
Bo jestem sługą Twoim, synem Twojej służebnicy,
człowiekiem niemocnym i krótkowiecznym,
zbyt słabym, by znać się na sądzie i prawach (Mdr 9, 2n. 5).

Natchniony autor nazywa „Sprawiedliwymi” wielkich ludzi Pierwszego
Przymierza:
Zatopioną z jego winy ziemię znowu ocaliła Mądrość,
na lichym drewnie sterując Sprawiedliwym.
Gdy przyszło pomieszanie narodów za przewrotną zmowę,
ona uznała Sprawiedliwego, ustrzegła go nieskalanym przed Bogiem
i zachowała silniejszym niż jego miłość do dziecka.
Ona wybawiła Sprawiedliwego,
gdy przyszła zatrata na bezbożnych,
a on zbiegł przed ogniem na Pięć Miast spadającym. […]
Ona Sprawiedliwego, co zbiegł przed gniewem brata,
po ścieżkach prostych powiodła;
ukazała mu Boże królestwo
i dała znajomość [rzeczy] świętych.
W mozołach mu poszczęściła
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i pomnożyła owoc jego trudów. […]
Nie opuściła Sprawiedliwego, gdy go zaprzedano,
ale go wybawiła od grzechu.
Zeszła z nim razem do lochu
i nie opuściła go w więzach,
aż mu przyniosła berło królestwa
i władzę nad jego ciemięzcami.
Dowiodła, że kłamią jego oskarżyciele,
a jemu dała sławę na wieki. […]
Wzięli więc sprawiedliwi łupy z bezbożnych
i opiewali, Panie, święte imię Twoje,
i sławili zgodnie zwycięską Twą rękę
(Mdr 10, 4–6. 10. 13n. 20 – o Noem, Abrahamie, Locie, Jakubie i Józefie oraz
Izraelitach wychodzących z Egiptu);
Tego, bowiem, którego niegdyś kazali wyrzucić, a potem z drwiną odprawili –
podziwiali u końca wydarzeń,
paleni pragnieniem odmiennym niż sprawiedliwi
(Mdr 11, 14 – o Mojżeszu, jego prześladowcach i rodakach);
Mogłeś w bitwie łatwo wydać bezbożnych sprawiedliwym (o Bożej cierpliwości
wobec mieszkańców Kanaanu). […]
Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem,
że sprawiedliwy powinien miłować ludzi.
I wlałeś synom swym wielką nadzieję,
że po występkach dajesz nawrócenie (Mdr 12, 9. 19);
Błogosławione niech będzie drzewo,
przez które dokonuje się sprawiedliwość (Mdr 14, 7 – o arce Noego);
Ciebie znać – to sprawiedliwość doskonała;
pojąć moc Twą – to korzeń nieśmiertelności
(Mdr 15, 3 – znajomość Boga jest doskonałą sprawiedliwością);
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Poraziła ich ślepota,
jak tamtych u drzwi sprawiedliwego
(Mdr 19, 17 – o Egipcjanach, którzy nie chcieli wypuścić Izraelitów, porównanych
do mieszkańców Sodomy, którzy nie mogli wejść do domu Lota – Rdz 19, 11)68.

Według Proroka Izajasza człowiekiem, władcą i sędzią w najwyższym
stopniu sprawiedliwym będzie Mesjasz:
Wielkie będzie Jego panowanie
w pokoju bez granic
na tronie Dawida
i nad jego królestwem,
które On utwierdzi i umocni
prawem i sprawiedliwością (Iz 9, 6);
Rozsądzi biednych sprawiedliwie
i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. […]
Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach,
a wierność przepasaniem lędźwi (Iz 11, 4n);
Utrwalony będzie tron dzięki łasce
i dzięki wierności zasiądzie na nim
pod namiotem Dawida
sędzia troszczący się o prawo

68 Por. K. Romaniuk, Księga Mądrości, dz. cyt., s. 107–111, 114n, 120, 126, 129,
131–134, 136n, 162, 168–170, 176–183, 187n, 195–198, 208, 217n, 242; B. Poniży, Księga
Mądrości, dz. cyt., s. 167–171, 177n, 181, 198, 200, 206n, 215–217, 277, 286–290, 306–315,
317n, 326, 342, 346, 385–390, 405n, 498; tenże, Reinterpretacja Wyjścia Izraelitów z Egiptu
w ujęciu Księgi Mądrości, Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu, Studia i Materiały, 8,
Poznań 19912, s. 142n; tenże, Cierpiący sprawiedliwy ukazany w Księdze Mądrości (2, 11–20),
„Słowo Krzyża. Rocznik Poświęcony Teologii Krzyża oraz Duchowości i Historii Pasjonistów” 1 (2007), s. 101–115; P. Briks, Radosna eschatologia Księgi Mądrości, art. cyt., s. 85–87;
D. Winston, The Wisdom of Solomon, dz. cyt., s. 119n, 125n, 129, 137, 143, 146–148, 194,
201n, 214n, 217n, 221n, 229, 241, 243n, 267, 282, 329; M. Gilbert, Mądrość Salomona, t. I, dz.
cyt., s. 32n, 38–46; t. II, dz. cyt., s. 10n, 23n, 27n, 37n, 95n, 106; J. Nawrot, Bądź mężny i mocny,
ponieważ Pan jest z tobą. VAndrei,a i jej motywacja w Biblii greckiej, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza. Wydział Teologiczny, Studia i Materiały, 89, Poznań 2006, s. 65–67.
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i dbały o sprawiedliwość (Iz 16, 5);
Oto król będzie panował sprawiedliwie
i książęta rządzić będą zgodnie z prawem;
każdy będzie jakby osłoną przed wichrem
i schronieniem przed ulewą.
[i będą] jak strumienie wody na suchym stepie,
jak cień olbrzymiej skały na spieczonej ziemi (Iz 32, 1n)69.

Podobnie uczy Jeremiasz:
Oto nadchodzą dni – wyrocznia Pana –
kiedy wzbudzę Dawidowi Odrośl sprawiedliwą.
Będzie panował jako król, postępując roztropnie,
i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi (Jr 23, 5);
W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe;
będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość. W owych dniach Juda dostąpi zbawienia,
a Jerozolima będzie trwać bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: Pan
naszą sprawiedliwością (Jr 33, 15n).

Wers 16 był cytowany w związku z Bożą sprawiedliwością; „potomstwo”
można rozumieć o kolejnych następcach na tronie albo o Mesjaszu70.
Podobnie jak autor Księgi Mądrości sprawiedliwymi nazywa wybitne
osobistości w dziejach Izraela Syracydes:
Noe okazał się sprawiedliwy,
a w czasie gniewu stał się okupem,
69 Por. L. Stachowiak, Księga Izajasza I, dz. cyt., s. 226–232, 260–262, 301, 439n;
T. Brzegowy, Księga Izajasza. Rozdziały 1–12, dz. cyt., s. 519–522, 616–619; J. D.
W. Watts, Isaiah 1–33, dz. cyt., s. 134n, 172n, 412; W. Pikor, Soteriologiczna metafora
wody w Księdze Izajasza, Studia Biblica Lublinensia, 4, Lublin 2009, s. 197–207; J. Nawrot, Bądź mężny i mocny, ponieważ Pan jest z tobą. VAndrei,a i jej motywacja w Biblii
greckiej, dz. cyt., s. 184n.
70 Por. L. Stachowiak, Księga Jeremiasza, dz. cyt., s. 271, 378–380; J. Bright, Jeremiah, dz. cyt., s. 144–146, 296–298; W. L. Holladay, Jeremiah 1, dz. cyt., s. 617n; tenże,
Jeremiah 2, dz. cyt., s. 228–231.
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dzięki niemu ocalała Reszta dla ziemi,
kiedy nastał potop (Syr 44, 17);
Wspomniał on też o wrogach wśród huraganu;
dobrze uczynił tym, co się trzymają dróg sprawiedliwości (Syr 49, 9 – o Ezechielu)71.

Wiele razy natchnione teksty mówią o sprawiedliwości, jaką powinno się
odznaczać postępowanie władcy sprawującego sądy – przedstawiciela Boga.
Do samego Boga jako sprawiedliwego sędziego odwołują się bohaterowie
Księgi Rodzaju. Sara mówi do Abrama, gdy lekceważyła ją brzemienna
niewolnica Hagar:
Niechaj Pan będzie sędzią między mną a tobą! (Rdz 16, 5);

Laban mówi do Jakuba, gdy doścignął go w drodze do Kanaanu:
Bóg Abrahama i Bóg Nachora, Bóg ich przodków, niechaj będzie naszym sędzią!
(Rdz 31, 53)72.

Odwołaniem się do Bożego sądu był obrzęd ofiary za posądzenie (rodzaj ordaliów), gdy mąż podejrzewa żonę o niewierność (Lb 5, 12–31)73.
W imieniu Boga sądy sprawowali władcy albo ustanowieni przedstawiciele, jak ci, których Mojżesz w drodze do Ziemi Obiecanej wybrał za
radą swego teścia Jetry:
A wyszukaj sobie z całego ludu dzielnych, bogobojnych i nieprzekupnych mężów,
którzy się brzydzą niesprawiedliwym zyskiem, i ustanów ich przełożonymi już to nad

71 Por. P. W. Skehan, A. A. Di Lella, The Wisdom of Ben Sira, dz. cyt., s. 504n, 542–
544; O. Schilling, Das Buch Jesus Sirach, HB VII/2, Freiburg 1956, s. 188, 206.
72 Por. S. Łach, Księga Rodzaju, dz. cyt., s. 356, 441; E. A. Speiser, Genesis, dz. cyt.,
s. 248.
73 Por. S. Łach, Księga Liczb, dz. cyt., s. 94–101; Ph. J. Budd, Numbers, dz. cyt.,
s. 64–67; B. A. Levine, Numbers 1–10. A New Translation with Introduction and Commentary, AB 4, New York–London–Toronto–Sydney–Auckland 1993, s. 192–212; E. N.
Zwijacz, Obraz Ludu Bożego według Księgi Liczb, dz. cyt., s. 366n.
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tysiącem, już to nad setką, już to nad pięćdziesiątką i nad dziesiątką, aby mogli sądzić
lud w każdym czasie (Wj 18, 21n)74.

Według Księgi Powtórzonego Prawa Mojżesz polecił Izraelowi:
Ustanowisz sobie sędziów i urzędników we wszystkich miastach, które ci daje Pan,
Bóg twój, dla wszystkich pokoleń. Oni sądzić będą lud sprawiedliwie. Nie będziesz
naginał prawa, nie będziesz stronniczy i podarku nie przyjmiesz, gdyż podarek zaślepia
oczy mędrców i w złą stronę kieruje słowa sprawiedliwych. Dąż wyłącznie do sprawiedliwości, byś żył i posiadł ziemię, którą ci daje Pan, Bóg twój (Pwt 16, 18–20)75.

Pięcioksiąg zawiera wiele wskazań dla sędziów i świadków, jak postępować zgodnie z wymaganiami sprawiedliwości:
Zeznając w sądzie, nie stawaj po stronie tłumu, aby nagiąć prawo. A w procesie nie
miej względu także dla biednych. […] Nie pozwolisz wydać niesprawiedliwego wyroku
na ubogiego, który się zwraca do ciebie w swym procesie. Oddalisz sprawę kłamliwą
i nie wydasz wyroku śmierci na niewinnego i sprawiedliwego, bo Ja nie uniewinnię
przewrotnego. Nie będziesz przyjmował podarku, ponieważ podarek zaślepia dobrze
widzących i jest zgubą spraw ludzi sprawiedliwych (Wj 23, 2n. 6–8)76;
Nie będziecie wydawać niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz stronniczy na
korzyść ubogiego ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego. […] Nie będziecie popełniać niesprawiedliwości w wyrokach
(Kpł 19, 15. 35);
Przesłuchujcie braci waszych, rozstrzygajcie sprawiedliwie spór każdego ze swym
bratem czy też z przybyszem. W sądzeniu unikajcie stronniczości, wysłuchujcie małego
i wielkiego, nie lękajcie się nikogo, gdyż jest to sąd Boży (Pwt 1, 16n).

74 Por. S. Łach, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 175n; B. S. Childs, The Book of Exodus, dz.
cyt., s. 330–332; J. Lemański, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 388n.
75 Por. S. Łach, Księga Powtórzonego Prawa, dz. cyt., s. 198; G. von Rad, Das fünfte
Buch Mose. Deuteronomium, dz. cyt., s. 81n.
76 Por. S. Łach, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 226n; B. S. Childs, The Book of Exodus, dz.
cyt., s. 480–482; J. Lemański, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 493–496; R. Kantor, Prawość
i doświadczenie życiowe jako kanoniczny wymóg na urząd sędziego, art. cyt., s. 126.
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Na pierwszym miejscu wymienieni są mali, pozbawieni ludzkich środków dochodzenia swych praw. Za ludzkimi sędziami stoi Boży autorytet77.
Sąd jest normalnym sposobem dochodzenia sprawiedliwości78:
Jeśli wyniknie spór między ludźmi, staną przed sądem, tam ich osądzą i za sprawiedliwego uznają niewinnego, a skażą winowajcę (Pwt 25, 1).

Oskarżony ma być sprawiedliwie osądzony. Jednocześnie Prawo troszczy
się o godność karanego:
O ile winowajca zasłuży na karę chłosty, sędzia każe go położyć na ziemi i w jego
obecności wymierzą mu chłostę w liczbie odpowiadającej przewinieniu. Otrzyma nie
więcej niż czterdzieści uderzeń, aby przez mnożenie razów ponad tę liczbę chłosta
nie była nadmierna i nie został pohańbiony twój brat w twoich oczach (Pwt 25, 2n).

Również winowajca powinien być traktowany jako brat, członek tego
samego wybranego ludu79. Zgodnie z tym przepisem św. Paweł otrzymał
kilkakrotnie czterdzieści razów bez jednego, jak określali rabini, by nie
przekroczyć Bożego zakazu (por. 2 Kor 11, 24).
Sędziowie powinni postępować sprawiedliwie, szczególnie troszczyć
się o biednych:
Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym,
wymierzcie sprawiedliwość nieszczęśliwemu i ubogiemu!

77 Por. A. Tronina, Księga Kapłańska. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz,
NKB.ST III, [Częstochowa 2006], s. 286, 293; S. Łach, Księga Kapłańska. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, PŚST II, 1, Poznań–Warszawa 1970, s. 240, 243; tenże;
Księga Powtórzonego Prawa, dz. cyt., s. 93n; D. L. Christensen, Deuteronomy 1–11, dz.
cyt., s. 21; M. Weinfeld, Deuteronomy 1–11, dz. cyt., s. 138–141; G. von Rad, Das fünfte
Buch Mose. Deuteronomium, dz. cyt., s. 28n.
78 Por. R. de Vaux, Instytucje Starego Testamentu, tłum. T. Brzegowy, t. I–II, Pallottinum [Poznań] 2004, s. 157–177; A. Tronina, Prawo i sądownictwo, [w:] Życie społeczne
w Biblii, red. G. Witaszek, Lublin 1997, s. 133–147.
79 Por. S. Łach, Księga Powtórzonego Prawa, dz. cyt., s. 234n; G. von Rad, Das fünfte
Buch Mose. Deuteronomium, dz. cyt., s. 110.
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Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza,
wyrwijcie go z ręki występnych (Ps 82, 3)80.

Księga Przysłów uczy sędziów i świadków:
Kto bezbożnego uwalnia i kto skazuje sprawiedliwego –
obydwaj są obrazą dla Pana (Prz 17, 15);
Niedobrze jest popierać winnego,
krzywdząc niewinnego w sądzie (Prz 18, 15; por. Kpł 19, 15; Pwt 1, 17; 16, 19; Iz
1, 23; Am 5, 12);
Pierwszy zdaje się mieć rację,
lecz przyszedł przeciwnik i zdemaskował go (Prz 18, 17).

Podczas postępowania procesowego na ogół najpierw przemawiał
oskarżyciel, ale obrona mogła wykazać fałsz jego słów.
Co oczy twoje widziały,
nie podawaj zaraz w procesie,
bo co poczniesz w końcu,
gdy zawstydzi cię bliźni (Prz 25, 7n; dochodzenie prawdy było nakazane w Pwt
13, 15; 19, 16–19);
Usta otwórz dla niezdolnych do mowy,
na sąd dla wszystkich godnych litości.
Rządź uczciwie, usta swe otwórz,
osądź uciemiężonych i biednych (Prz 31, 8n. Matka króla Lemuela uczy syna, by
podczas sprawowania sądów bronił słabszych)81.

Syracydes zwraca się do sprawujących sądy potomków Aarona:
80 Por. G. Ravasi, Il Libro dei Salmi, II, dz. cyt., s. 718n; M. Dahood, Psalms II, dz.
cyt., s. 269; S. Łach, J. Łach, Księga Psalmów, dz. cyt., s. 369.
81 Por. S. Potocki, Księga Przysłów, dz. cyt., s. 149, 158n, 195n, 233; W. McKane,
Proverbs, dz. cyt., s. 410–412, 511n, 516, 580n; R. B. Y. Scott, Proverbs. Ecclesiastes, dz.
cyt., s. 114, 155, 184; M. Wojciechowski, Biblia o państwie, Kraków 2008, s. 67.
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Niech [Pan] da mądrość waszym sercom,
abyście sądzili lud Jego w sprawiedliwości,
żeby nie zniknęły ich dobra –
i [niech] ich sławę [przeniesie] na ich pokolenia! (Syr 45, 26)82.

Izajasz wzywa do sprawiedliwego postępowania władców, sędziów
i wszystkich Izraelitów, ubolewa z powodu ich występków:
Zaprawiajcie się w dobru!
Troszczcie się o sprawiedliwość,
wspomagajcie uciśnionego,
oddawajcie słuszność sierocie,
w obronie wdowy stawajcie! […]
Jakżeż to miasto wierne
stało się nierządnicą?
Syjon był pełen rozsądku,
sprawiedliwość w nim mieszkała,
a teraz – zabójcy! […]
Twoi książęta zbuntowani,
wspólnicy złodziei;
wszyscy lubią podarki,
gonią za wynagrodzeniem.
Nie oddają sprawiedliwości sierocie,
sprawa wdowy nie dociera do nich. […]
Przywrócę twoich sędziów jak dawniej
i twoich radnych jak na początku.
Wówczas cię nazwą Miastem Sprawiedliwości,
Grodem Wiernym.
Syjon okupi się poszanowaniem prawa,
a jego nawróceni – sprawiedliwością.
Buntownicy zaś i grzesznicy razem w proch będą starci,
a odstępujący od Pana wyginą (Iz 1, 17. 21. 23. 26–28);
Biada prawodawcom ustaw bezbożnych
i tym, co ustanowili przepisy krzywdzące,
82 Por. P. W. Skehan, A. A. Di Lella, The Wisdom of Ben Sira, dz. cyt., s. 514.
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aby słabych odepchnąć od sprawiedliwości
i wyzuć z prawa biednych mego ludu;
by wdowy uczynić swoim łupem
i by móc ograbiać sieroty! […]
Postanowiona jest zagłada, która dopełni sprawiedliwości (Iz 10, 1n. 22);
Utrwalony będzie tron dzięki łasce
i dzięki wierności zasiądzie na nim
pod namiotem Dawida
sędzia troszczący się o prawo
i dbały o sprawiedliwość (Iz 16, 5 – cytowany wyżej tekst o Mesjaszu)83.

Prorok Jeremiasz wzywa potomków Dawida:
Od wczesnego rana sprawujcie sprawiedliwe sądy,
uwalniajcie uciśnionego z ręki ciemiężcy!
Inaczej bowiem gniew mój wybuchnie jak ogień,
będzie płonął i nikt nie zdoła go ugasić,
z powodu waszych przewrotnych uczynków (Jr 21, 12);
Tak mówi Pan: „Wypełniajcie prawo i sprawiedliwość, uwalniajcie uciśnionego
z rąk ciemiężcy, obcego zaś, sieroty i wdowy nie uciskajcie ani nie czyńcie im gwałtu.
Krwi niewinnej nie rozlewajcie na tym miejscu” […];
Biada temu, który fałszem buduje swój dom,
pomijając sprawiedliwość,
a swoje wysokie komnaty – bezprawiem,
który każe swemu współziomkowi pracować darmo
i nie oddaje mu jego zarobku. […]
A może twój ojciec nie jadł i nie pił?
Lecz on wykonywał prawo i sprawiedliwość
i dlatego zażywał pomyślności (Jr 22, 3 [do króla i całego ludu]; 13. 15 [do Jojakima])84.
83 Por. T. Brzegowy, Księga Izajasza. Rozdziały 1–12, dz. cyt., s. 169–172, 176–179,
180–183, 549n, 582n; L. Stachowiak, Księga Izajasza I, dz. cyt., s. 118n, 121–125, 239,
248, 301; J. D. W. Watts, Isaiah 1–33, dz. cyt., s. 22, 25n, 144, 154.
84 Por. L. Stachowiak, Księga Jeremiasza, dz. cyt., s. 260–265; J. Bright, Jeremiah,
dz. cyt., s. 140–146; W. L. Holladay, Jeremiah 1, dz. cyt., s. 575n, 580–582, 594–596.
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Podobnie napominają przywódców ludu i sędziów prorocy Amos
i Micheasz:
Miejcie w nienawiści zło, a miłujcie dobro!
Wymierzajcie w bramie sprawiedliwość!
Może ulituje się Pan, Bóg Zastępów,
nad Resztą pokolenia Józefa. […]
Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów
i prawość niech się wyleje jak nie wysychający potok! (Am 5, 15. 24)85;
Słuchajcie, proszę, książęta Jakuba
i wodzowie domu Izraela!
Czy nie waszą jest rzeczą znać sprawiedliwość? (Mi 3, 1 – potem wylicza nieprawości);
Ja zaś naprawdę pełen jestem mocy Ducha Pańskiego,
sprawiedliwości i męstwa, aby ogłaszać Jakubowi jego występki,
Izraelowi – grzech jego.
Słuchajcie tego, książęta z domu Jakuba
i wodzowie domu Izraela!
Wy, którym wstrętna jest sprawiedliwość
i przekręcacie wszystko, co proste (Mi 3, 8n).

Sprawiedliwość i męstwo to cechy proroka przemawiającego w imię
Boga (Mdr 8, 7).
Zgodnie z określeniem cnót kardynalnych znanych greckim mędrcom
wymienia je razem z umiarkowaniem i roztropnością jako dzieła cnoty;
według Iz 11, 2 rada i męstwo obok mądrości, rozumu, wiedzy i bojaźni

85 Por. E. Zawiszewski, Księga Amosa. Wstęp – przekład – komentarz, [w:] Księgi
Proroków Mniejszych, I, PŚST XII, 1, Poznań 1968, s. 159–260, zwłaszcza 224, 227; S. M.
Paul, Amos. A Commentary on the Book of Amos, Hermeneia, Minneapolis 1991, s. 177n,
192n; H. W. Wolff, Joel and Amos. A Commentary on the Books of the Prophets Joel and
Amos, transl. W. Janzen, S. D. McBride, Jr., C. A. Muenchow, Hermeneia, Philadelphia 1977,
s. 251, 264; F. I. Andersen, S. N. Freedman, Amos. A New Translation with Introduction and
Commentary, AB 24A, New York–London–Toronto–Sydney–Auckland 1989, s. 507–510,
528n; G. Witaszek, Amos. Prorok sprawiedliwości społecznej, Lublin 1996, s. 169–175;
tenże, Myśl społeczna proroków, Lublin 1998, s. 81–86.
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Pańskiej to cechy lub określenia Ducha Pańskiego, który spocznie na Mesjaszu86. Dalej Prorok surowo piętnuje nadużycia sprawujących władzę:
Wyginął na ziemi pobożny,
prawego nie ma między ludźmi;
wszyscy bez wyjątku na krew czyhają,
jeden drugiego łowi siecią.
Do złego – choćby obu rękoma,
aby czynić dobrze,
książę żąda złota, sędzia podarunku;
dostojnik przemawia, by zaspokoić swoją ambicję
i przekręcają wspólnie sprawę.
Najlepszy z nich – jak cierń,
najsprawiedliwszy z nich – jak płot kolczasty (Mi 7, 2–4)87.

Podobnie uczą inni Prorocy:
Tak więc straciło Prawo moc swoją,
sprawiedliwego sądu już nie ma;
bezbożny bowiem gnębi uczciwego,
dlatego wyrok sądowy ulega wypaczeniu
(Ha 1, 4 – lamentacja proroka wobec grzechów Izraela)88;
Wydawajcie wyrok sprawiedliwe, okazujcie sobie wzajemnie miłość i miłosierdzie.
Nie krzywdźcie wdowy ani sieroty, cudzoziemca ani biednego! Nie żywcie w sercach
waszych złości względem bliźniego! (Za 7, 9n);
86 Por. P. Szefler, Księga Micheasza. Wstęp – przekład – komentarz, [w:] Księgi Proroków Mniejszych, I, dz. cyt., s. 343–415, zwłaszcza 386n, 388n; R. L. Smith, Micah–Malachi,
dz. cyt., s. 30–35; D. R. Hillers, Micah. A Commentary on the Book of the Prophet Micah,
Hermeneia, Philadelphia 1984, s. 44–48; K. Romaniuk, Księga Mądrości, dz. cyt., s. 162;
B. Poniży, Księga Mądrości, dz. cyt., s. 277; D. Winston, The Wisdom of Solomon, dz. cyt.,
s. 194; L. Stachowiak, Księga Izajasza I, dz. cyt., s. 256–260; T. Brzegowy, Księga Izajasza. Rozdziały 1–12, dz. cyt., s. 612–615; J. D. W. Watts, Isaiah 1–33, dz. cyt., s. 171n.
87 Por. P. Szefler, Księga Micheasza, dz. cyt., s. 410; R. L. Smith, Micah–Malachi, dz.
cyt., s. 55; D. R. Hillers, Micah, dz. cyt., s. 85n.
88 Por. S. Stańczyk, Księga Habakuka, dz. cyt., s. 102n; R. L. Smith, Micah–Malachi,
dz. cyt., s. 99.

62

Stary Testament

Sprawiedliwość występuje obok miłości i miłosierdzia, które mają być
sposobami jej praktykowania.
Bądźcie prawdomówni wobec bliźnich,
w bramach waszych ogłaszajcie wyroki sprawiedliwe, zapewniające zgodę!
(Za 8, 16)89.

Malachiasz zapowiada przyszły Boży sąd:
Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego,
i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. […]
Wtedy zobaczycie różnicę miedzy sprawiedliwym a niegodziwcem, pomiędzy tym,
który służy Bogu, a tym, który Mu nie służy (Ml 3, 3 [oczyszczeni kapłani będą zdolni
do sprawowania sprawiedliwych ofiar]; 18)90.

Według Syracydesa Samuel:
Według Prawa Pana sądził zgromadzenie,
a Pan nawiedził Izraela (Syr 46, 1491; por. 1 Sm 7, 15–17; 8, 3. 5; 12, 2–5).

Psalmista modli się za króla:
Szczęśliwie wstąp na rydwan
w obronie wierności i łagodnej sprawiedliwości,
a prawica twoja niech ci wskaże wielkie czyny! […]
Miłujesz sprawiedliwość, wstrętna ci nieprawość,
89 Por. J. Homerski, Księga Zachariasza, dz. cyt., s. 359, 364; C. J. Meyers, E. M. Meyers, Haggai, Zechariah 1 – 8, dz. cyt., s. 398–401, 425–427; R. L. Smith, Micah–Malachi,
dz. cyt., s. 225–227, 237; G. Witaszek, Myśl społeczna proroków, dz. cyt., s. 233n; S. Hałas,
Biblijne słownictwo miłości i miłosierdzia na zderzeniu kultur. Określenia hebrajskie i ich
greckie odpowiedniki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Studia, 18, Kraków 2011, s. 180.
90 Por. M. Peter, Księga Malachiasza, dz. cyt., s. 491n, 495; R. L. Smith, Micah–Malachi, dz. cyt., s. 328–330, 339; G. Witaszek, Myśl społeczna proroków, dz. cyt., s. 236–
239, 241–243.
91 Por. P. W. Skehan, A. A. Di Lella, The Wisdom of Ben Sira, dz. cyt., s. 521; O. Schilling, Das Buch Jesus Sirach, dz. cyt., s. 196.
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dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie
olejkiem radości hojniej niż równych ci losem (Ps 45, 5. 8);
O Boże, przekaż Twój sąd królowi
i Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Niech sądzi sprawiedliwie Twój lud
i ubogich Twoich – zgodnie z prawem!
Niech góry przyniosą ludowi pokój,
a wzgórza – sprawiedliwość! […]
Za dni jego rozkwitnie sprawiedliwość
i wielki pokój, dopóki księżyc nie zgaśnie (Ps 72, 1–3. 7)92.

Autor Pierwszej Księgi Kronik pisze:
Dawid panował nad całym Izraelem, wymierzając przez sądy sprawiedliwość swemu
ludowi (1 Krn 18, 14)93.

Młody Salomon prosił Boga o mądrość, umiejętność właściwego sądzenia. Autor Księgi Mądrości po wiekach wyraża jego prośbę słowami:
Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła
i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś,
i wie, co jest miłe Twoim oczom,
co słuszne według Twych przykazań.
Wyślij ją z niebios świętych,
ześlij ją od tronu swej chwały,
by przy mnie będąc, trudziła się ze mną,
i żebym poznał, co jest Tobie miłe.
Ona bowiem wie i rozumie wszystko,
będzie mi mądrze przewodzić w mych czynach

92 Por. G. Ravasi, Il Libro dei Salmi, I, dz. cyt., s. 475–480; II, dz. cyt., s. 810–814;
M. Dahood, Psalms I, dz. cyt., s. 271–273; Psalms II, dz. cyt., s. 180n; S. Łach, J. Łach,
Księga Psalmów, dz. cyt., s. 250n, 328–330.
93 Por. H. Langkammer, Pierwsza i Druga Księga Kronik. Tłumaczenie, wstęp i komentarz, Biblia Lubelska, Lublin 2001, s. 136; J. M. Myers, I Chronicles. Introduction,
Translation, and Notes, AB 12, Garden City, New York 1965, s. 138.
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i ustrzeże mnie dzięki swej chwale.
I do przyjęcia będą moje czyny;
będę rozsądzał Twój lud sprawiedliwie
i stanę się godny tronu mego ojca (Mdr 9, 9–12; por. 1 Krl 3, 6–9; 2 Krn 1, 8–10)94.

Królowa Saby wyraziła Salomonowi swój podziw:
Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg twój, za to, że upodobał sobie ciebie, aby cię
osadzić na tronie Izraela; z miłości, jaką żywi Pan względem Izraela na wieki, ustanowił
ciebie królem dla wykonywania prawa i sprawiedliwości (1 Krl 10, 9; por. 2 Krn 9, 8)95.

W polskich przykładach bliskoznacznym słowem „prawość” często
oddawane jest to samo słowo, które w innych miejscach tłumaczy się jako
sprawiedliwość. Często „prawy” jest tłumaczeniem zarówno qyDic; – ṣaddîq
– jak też rv'y" – jāšār96 określających razem Boga w Pwt 32, 4. Interesująca
byłaby dokładna analiza oryginalnych tekstów, teraz jednak zwrócimy
przede wszystkim uwagę na wymaganą przez Boga postawę władców i sędziów wymierzających innym sprawiedliwość, przytaczając odpowiednie
fragmenty według Biblii Tysiąclecia:
Obrzydliwością u królów działanie bezbożne,
bo tron ich opiera się na prawości (hq"d"c.bi – ḇiṣeḏāqāh – na sprawiedliwości).
Prawe (qd,c, – ṣeḏeq – sprawiedliwe) usta są miłe królowi,
kocha on postępujących uczciwie (Prz 16, 12n);
Bezbożnego odłącz od króla –
a sprawiedliwość jego tron umocni (Prz 25, 5);

94 Por. K. Romaniuk, Księga Mądrości, dz. cyt., s. 171–173; B. Poniży, Księga
Mądrości, dz. cyt., s. 292; D. Winston, The Wisdom of Solomon, dz. cyt., s. 205; M. Gilbert,
Mądrość Salomona, t. II, dz. cyt., s. 26n; H. Langkammer, Pierwsza i Druga Księga Kronik, dz. cyt., s. 200; J. Nawrot, Bądź mężny i mocny, ponieważ Pan jest z tobą. VAndrei,a i jej
motywacja w Biblii greckiej, dz. cyt., s. 138n.
95 Por. J. B. Łach, Księgi 1–2 Królów, dz. cyt., s. 241n; H. Langkammer, Pierwsza i Druga Księga Kronik, dz. cyt., s. 242n; M. Wojciechowski, Biblia o państwie, dz. cyt., s. 65.
96 Por. G. Liedke, rvy jšr gerade, recht sein, THAT I, k. 790–794.
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Król sprawiedliwością umacnia państwo,
uciskając podatkami, je niszczy (Prz 29, 4)97.

Autor Księgi Mądrości rozpoczyna wezwaniem sędziów do umiłowania
sprawiedliwości i przestrogą przed sądem Boga, który wszystko widzi i słyszy:
Umiłujcie sprawiedliwość, sędziowie ziemscy! [pierwsze słowa księgi…]
Zatem nie ukryje się żaden z mówiących niegodziwie
i nie ominie go karząca sprawiedliwość. […]
Bo sprawiedliwość jest nieśmiertelna! (Mdr 1, 1. 8. 15)98.

Sprawiedliwością powinien odznaczać się cały Naród Wybrany:
Otwórzcie bramy!
Niech wejdzie naród sprawiedliwy,
dochowujący wierności;
jego charakter stateczny
Ty kształtujesz w pokoju,
w pokoju, bo Tobie zaufał (Iz 26, 2n);
Cały twój lud będzie ludem sprawiedliwych,
którzy posiądą kraj na zawsze (Iz 60, 21)99.

Sprawiedliwie powinni także postępować wszyscy ludzie:

97 Por. S. Potocki, Księga Przysłów, dz. cyt., s. 142n, 195, 215; W. McKane, Proverbs,
dz. cyt., s. 491–493, 591, 637n; R. B. Y. Scott, Proverbs, Ecclesiastes, dz. cyt., s. 155;
M. Wojciechowski, Biblia o państwie, dz. cyt., s. 66.
98 Por. K. Romaniuk, Księga Mądrości, dz. cyt., s. 83–85, 93n, 99n; B. Poniży, Księga
Mądrości, dz. cyt., s. 137, 144, 150; D. Winston, The Wisdom of Solomon, dz. cyt., s. 100n,
104n, 110; M. Gilbert, Mądrość Salomona, t. I, dz. cyt., s. 8; t. II, dz. cyt., s. 19n; M. Wojciechowski, Etyka Biblii, Kraków 2009, s. 214n.
99 Por. L. Stachowiak, Księga Izajasza I, dz. cyt., s. 376n; tenże, Księga Izajasza
II–III, dz. cyt., s. 281; J. L. McKenzie, Second Isaiah, dz. cyt., s. 176, 178; J. D. W. Watts,
Isaiah 1–33, dz. cyt., s. 350; tenże, Isaiah 34–66, dz. cyt., s. 297.

66

Stary Testament

Ścieżka sprawiedliwego (qyDiC;l; – laṣṣaddîq) jest prosta,
Ty równasz prawą (rv'y" – jāšār) drogę sprawiedliwego (qyDic; – ṣaddîq) (Iz 26, 7)100;
Albowiem jeśli naprawdę poprawicie wasze postępowanie i jeżeli będziecie się
kierować wyłącznie sprawiedliwością jeden wobec drugiego. Jeżeli nie będziecie
uciskać cudzoziemca, sieroty i wdowy, […] wtedy pozwolę wam mieszkać na tym
miejscu (Jr 7, 5–7);
Raczej chcąc się chlubić, niech się chlubi tym,
że jest roztropny i że Mnie poznaje,
iż to Ja jestem Pan, który okazuje łaskawość,
praworządność i sprawiedliwość na ziemi –
w tym to mam upodobanie – wyrocznia Pana (Jr 9, 23 – słowa o Bogu, ale i o człowieku, który powinien naśladować Bożą sprawiedliwość)101.

Prorok Ezechiel mówi na temat osobistej odpowiedzialności i wstawiennictwa wybitnych ludzi, które nie okaże się skuteczne, jeśli ktoś sam
będzie źle postępował:
Synu człowieczy, gdyby jakiś kraj zgrzeszył przeciwko Mnie niewiernością i gdybym
wówczas wyciągnął rękę przeciwko niemu, i złamał mu podporę chleba, zesłał głód,
wyniszczył ludzi i zwierzęta, i gdyby tam byli owi trzej mężowie: Noe, Daniel i Hiob,
to tylko oni, dzięki sprawiedliwości swej, ocaliliby życie swoje – wyrocznia Pana Boga.
[…] Nie mogliby uratować ani synów, ani córek; oni sami tylko by ocaleli, kraj zaś
zamieniłby się w pustkowie, […] nie mogliby ocalić ani synów, ani córek; ocaliliby
tylko samych siebie, […] ani synów, ani córek by nie ocalili, ale oni sami tylko dzięki
swej sprawiedliwości ocaliliby własne życie (Ez 14, 13n. 16. 18. 20).

Zamiast dotychczas podkreślanej odpowiedzialności zbiorowej głosi,
że każdy odpowie za własne czyny:

100 Por. L. Stachowiak, Księga Izajasza I, dz. cyt., s. 379; J. D. W. Watts, Isaiah 1–33,
dz. cyt., s. 350.
101 Por. L. Stachowiak, Księga Jeremiasza, dz. cyt., s. 159–161, 184; J. Bright, Jeremiah, dz. cyt., s. 56–58, 79; W. L. Holladay, Jeremiah 1, dz. cyt., s. 242–244, 317n.
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Z jakiego powodu powtarzacie między sobą to przysłowie o ziemi izraelskiej:
Ojcowie jedli zielone winogrona,
a zęby ścierpły synom?
Na moje życie – wyrocznia Pana Boga. Nie będziecie więcej powtarzali tego przysłowia w Izraelu. Oto wszystkie osoby są moje: tak osoba ojca, jak osoba syna. Są
moje. Umrze tylko ta osoba, która zgrzeszyła.
Ktokolwiek jest sprawiedliwy i przestrzega prawa i sprawiedliwości, […] stosuje
się do moich ustaw i zachowuje wiernie moje przykazanie, postępując uczciwie – ten
na pewno żyć będzie – wyrocznia Pana Boga. […] Wy zaś mówicie: „Dlaczego syn nie
odpowiada za winy swego ojca?” Ależ syn postępował według prawa i sprawiedliwości,
zachowywał wszystkie moje ustawy i postępował według nich, a więc powinien żyć.
Umrze tylko ta osoba, która grzeszy. Syn nie ponosi odpowiedzialności za winę swego
ojca ani ojciec – za winę swego syna. Sprawiedliwość sprawiedliwego jemu zostanie
przypisana, występek zaś występnego na niego spadnie.
Lecz jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, a strzegłby
wszystkich moich ustaw i postępował według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie,
a nie umrze: nie będą mu policzone żadne grzechy, jakie popełnił, lecz będzie żył
dzięki sprawiedliwości, z jaką postępował. […] A gdyby sprawiedliwy odstąpił od swej
sprawiedliwości i popełniał zło, naśladując wszystkie obrzydliwości, którym się oddaje
występny, czy taki będzie żył? Żaden z wykonanych czynów sprawiedliwych nie będzie
mu policzony, ale umrze [on] z powodu nieprawości, której się dopuszczał, i grzechu,
który popełnił. […] Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się
grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił
od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to
zachowa duszę swoją przy życiu (Ez 18, 2–5. 9. 19–22. 24. 26n; w wersetach 6–8.
10–13. 15–18 wyliczone są złe czyny, których nie popełnia sprawiedliwy, a oddawał
się im występny; w 15–17 dobre czyny sprawiedliwego)102.
102 Por. J. Homerski, Księga Ezechiela, dz. cyt., s. 58n, 73–77; W. Zimmerli, Ezekiel
1. A Commentary on the Book of the Prophet Ezekiel Chapters 1–24, transl. R. E. Clements,
Hermeneia, Philadelphia 1979, s. 313–316, 379–385; M. Greenberg, Ezekiel 1–20. A New
Translation with Introduction and Commentary, AB 22, Garden City, New York 1983,
s. 258–263, 327–347; R. Rumianek, Problem odpowiedzialności według Ez 18, 2, [w:]
Miłość jest z Boga. Wokół zagadnień biblijno-moralnych. Studium ofiarowane ks. prof. dr.
hab. Janowi Łachowi, red. M. Wojciechowski, Warszawa 1997, s. 359–366; tenże, Orędzie
Księgi Ezechiela, Warszawa 1999, s. 105–124; G. von Rad, Teologia Starego Testamentu,
dz. cyt., s. 297; G. Witaszek, Myśl społeczna proroków, dz. cyt., s. 190–197; tenże, Sprawiedliwość społeczna a odpowiedzialność indywidualna (Ez 18), RBL 49 (1996), s. 154–164.

68

Stary Testament

Wcześniej Jeremiasz, odwołując się do tego samego przysłowia, zapowiadał, że w przyszłości Bóg nie będzie karał synów za grzechy ojców:
W tych dniach nie będą już więcej mówić:
Ojcowie jedli cierpkie jagody,
a synom zdrętwiały zęby,
lecz: Każdy umrze za swoje własne grzechy;
każdemu, kto będzie spożywał cierpkie jagody, zdrętwieją zęby (Jr 31, 29n)103.

Właściwie jest to przypomnienie zasady z Księgi Powtórzonego Prawa:
Ojcowie nie ponoszą śmierci za winy synów ani synowie za winy swych ojców.
Każdy umrze za swój własny grzech (Pwt 24, 16). O jej zastosowaniu piszą księgi
historyczne: Amazjasz stracił zabójców swego ojca, ale nie skazał na śmierć ich synów
(2 Krl 14, 5n; 2 Krn 25, 3n – obie księgi cytują Pwt 24, 16)104.

Jednak zasłużona kara za grzechy narodu dosięgnie również, obok
grzeszników, ludzi sprawiedliwych jako członków większej społeczności:
Powiedz ziemi izraelskiej: Tak mówi Pan: Oto Ja jestem przeciwko tobie i dobędę
miecza mego z pochwy, i wytnę spośród ciebie sprawiedliwego i grzesznika. Ponieważ wytnę spośród ciebie sprawiedliwego i grzesznika, dlatego miecz mój wydobyty
zostanie z pochwy na wszelkie ciało od południa do północy. I wszyscy poznają, że Ja,
Pan, wydobyłem miecz z pochwy; już nie powróci do niej (Ez 21, 8–10).

O grzesznych Jerozolimie i Samarii prorok mówi:
Pwt 24, 16 uczy: „Ojcowie nie poniosą śmierci za winy synów ani synowie za winy ojców.
Każdy umrze za swój własny grzech”; por. też Rdz 18, 23–32; 2 Sm 24, 17; 2 Krl 14, 6.
103 Por. L. Stachowiak, Księga Jeremiasza, dz. cyt., s. 355n; J. Bright, Jeremiah, dz.
cyt., s. 283, 287; W. L. Holladay, Jeremiah 2, dz. cyt., s. 197. Wcześniej prorok mówił, że
nawet wstawiennictwo Mojżesza i Samuela okazałoby się nieskuteczne z powodu wielkości odstępstwa Izraelitów (15, 1n).
104 Por. S. Łach, Księga Powtórzonego Prawa, dz. cyt., s. 233; G. von Rad, Das fünfte
Buch Mose. Deuteronomium, dz. cyt., s. 109; J. B. Łach, Księgi 1–2 Królów, dz. cyt., s. 469;
M. Cogan, H. Tadmor, II Kings. A New Translation with Introduction and Commentary,
AB 11, Doubleday & Company, Inc. (b.m.w.) 1988, s. 155; H. Langkammer, Pierwsza
i Druga Księga Kronik, dz. cyt., s. 310n; J. M. Myers, II Chronicles, dz. cyt., s. 142n.
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Oto mężowie sprawiedliwi będą je sądzić tak, jak się sądzi cudzołożnice i zabójczynie, bo one są cudzołożnicami, a krew jest na ich rękach (Ez 23, 45).

Każdy błądzący może się nawrócić, ale też sprawiedliwy może pobłądzić. O losie każdego decydują jego ostatnie popełnione w życiu czyny:
Powiedz im: Na moje życie! – wyrocznia Pana Boga – Ja nie pragnę śmierci
występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył. Zawróćcie,
zawróćcie z waszych złych dróg! Czemuż to chcecie zginąć, domu Izraela? Ty, o synu
człowieczy, powiedz swoim rodakom: Sprawiedliwość nie uratuje sprawiedliwego,
jeśli on zgrzeszy, a występek występnego nie zgubi, jeśli on odwróci się od swego
występku, natomiast sprawiedliwy nie zdoła pozostać przy życiu wtedy, jeśli zgrzeszy.
Jeśli powiem sprawiedliwemu: Pozostaniesz z pewnością przy życiu, a on zadufany
w swej sprawiedliwości popełnia zbrodnię, to już nie będzie pamiętana cała jego sprawiedliwość, i z powodu zbrodni, której się dopuścił, musi umrzeć. A kiedy powiem
do występnego: Z pewnością umrzesz, on zaś odwróci się od swego grzechu i zacznie
postępować według prawa i sprawiedliwości: oddając zastaw, zwracając, co ukradł, żyjąc
według praw, które dają życie, nie dopuszczając się zbrodni, to z pewnością zostanie
on przy życiu i nie umrze. Żaden z popełnionych przez niego grzechów nie będzie mu
pamiętany. Postępuje według prawa i sprawiedliwości, ma więc pozostać przy życiu.
[…] Jeśli odstąpi sprawiedliwy od sprawiedliwości swojej i popełniać będzie zbrodnie,
to ma za to umrzeć. Jeśli odstąpi występny od swojego występku i postępować będzie
według prawa i sprawiedliwości, to ma za to zostać przy życiu” (Ez 33, 11–16. 18n).

Życie jako nagroda za sprawiedliwe postępowanie, także nawróconego
grzesznika, rozumiane jest na razie jako życie doczesne, równocześnie
otwiera się na szersze rozumienie, które przyniosą ostatnie księgi Starego
Testamentu i Objawienie Nowego Testamentu o wiecznym życiu i wiecznej
nagrodzie lub karze.
Bóg przez proroka szczególnie mocno przestrzega sprawujących władzę:
Tak mówi Pan Bóg: Dość wam tego, władcy Izraela! Połóżcie kres gwałtowi
i uciskowi, a wykonujcie prawo i sprawiedliwość! Zaprzestańcie obdzierać lud mój!
– wyrocznia Pana Boga (Ez 45, 9n)105.
105 Por. J. Homerski, Księga Ezechiela, dz. cyt., s. 86n, 98–101, 144, 190n; W. Zimmerli, Ezekiel 1, dz. cyt., s. 424n, 492; W. Zimmerli, Ezekiel 2, dz. cyt., s. 187–190, 472;
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Za grzesznym ludem wstawia się prorok Amos. Pan Bóg ukazuje mu
plagi: szarańczę (Am 7, 1), ogień (w. 4), pion ołowiany (sztabę do rozwalania muru – w. 7), prorok prosi:
Panie Boże, przebacz,
jakże się ostoi Jakub?
Przecież jest taki mały (Am 7, 2. 5, za trzecim razem prorok już nie ma możliwości
prośby wstawienniczej, Bóg mówi:)
Już mu więcej nie odpuszczę.
Spustoszone będą wyżyny Izaaka
i świątynie Izraela – zniszczone.
Wystąpię z mieczem przeciwko domowi Jeroboama (w. 9)106.

Natchnione księgi mówią o wstawiennictwie za Izraelitów Mojżesza (Wj
32, 9–14; Lb 14, 11–19), Samuela (1 Sm 12, 19–23), Oniasza i Jeremiasza
(2 Mch 15, 12–16)107.
Daniel, podobnie jak autor Księgi Mądrości (por. 3, 7), mówi o przyszłym
szczęściu sprawiedliwych:
Mądrzy będą świecić
jak blask sklepienia,
a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości,
jak gwiazdy na wieki i na zawsze (Dn 12, 3)108.
M. Greenberg, Ezekiel 21–37, dz. cyt., s. 419n, 487, 673–675.
106 Por. E. Zawiszewski, Księga Amosa, dz. cyt., s. 235–239; S. M. Paul, Amos, dz.
cyt., s. 226–237; H. W. Wolff, Joel and Amos, dz. cyt., s. 296–304; F. I. Andersen, S. N.
Freedman, Amos, dz. cyt., s. 739–762.
107 Por. F. Zeilinger, Wiara w zmartwychwstanie w Biblii, dz. cyt., s. 52; S. Łach,
Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 274n; B. S. Childs, The Book of Exodus, dz. cyt., s. 567n;
J. Lemański, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 611–613; S. Łach, Księga Liczb, dz. cyt., s. 151n;
Ph. J. Budd, Numbers, dz. cyt., s. 157n; 163; B. A. Levine, Numbers 1–10, dz. cyt., s. 364–
367, 379–381; J. Łach, Księgi Samuela, dz. cyt., s. 174n; R. W. Klein, 1 Samuel, dz. cyt.,
s. 118n; P. K. McCarter, I Samuel, dz. cyt., s. 216–221; F. Gryglewicz, Księgi Machabejskie, dz. cyt., s. 356; J. A. Goldstein, II Maccabees, dz. cyt., s. 498n.
108 Por. J. Homerski, Księga Daniela, dz. cyt., s. 161n; M. Parchem, Księga Daniela,
dz. cyt., s. 684–687; L. F. Hartman, A. A. Di Lella, The Book of Daniel, dz. cyt., s. 274,
309n; J. J. Collins, Daniel, dz. cyt., s. 393n.
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Mówi też o sprawiedliwej kobiecie, którą chcieli zgładzić niesprawiedliwi, przewrotni sędziowie:
Rodzice jej byli sprawiedliwi i wychowali swą córkę zgodnie z Prawem Mojżesza.
[…] starcy […] zatracili rozsądek i odwrócili oczy, zaniedbując spoglądania ku Niebu
i zapominając o sprawiedliwych sądach (Dn 13, 3. 8n).

Podczas przesłuchania młody Daniel mówi do jednego z fałszywych
oskarżycieli:
Zestarzałeś się w przewrotności, a teraz wychodzą na jaw twe grzechy, jakie poprzednio popełniłeś, wydając niesprawiedliwe wyroki. Potępiałeś niewinnych i uwalniałeś winnych, chociaż Pan powiedział: Nie przyczynisz się do śmierci niewinnego
i sprawiedliwego (Dn 13, 52n).

Prorok piętnuje złe sprawowanie sądów, pokazuje kontrast między
uczciwą kobietą Zuzanną a niesprawiedliwymi sędziami i zwycięstwo
Bożej sprawiedliwości w sytuacji po ludzku trudnej, a nawet niemożliwej
do rozwiązania109.
Prorok Ozeasz mówi o sprawiedliwości Boskiej i ludzkiej jako podstawie związku – przymierza Boga z ludźmi, porównanego do małżeństwa:
Poślubię cię sobie na wieki,
poślubię przez sprawiedliwość i prawo,
przez miłość i miłosierdzie (Oz 2, 21);
Posiejcie sobie sprawiedliwość,
a zbierzecie miłość,
wykarczujcie sobie karczowiska.
To czas szukania Pana,
aż przyjdzie i ześle wam sprawiedliwość.
Uprawialiście zło,

109 Por. J. Homerski, Księga Daniela, dz. cyt., s. 166–171; M. Parchem, Księga Daniela, dz. cyt., s. 699–729; J. J. Collins, Daniel, dz. cyt., s. 428–439; C. A. Moore, Daniel,
Esther and Jeremiah the Additions, dz. cyt., s. 94–116.
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zebraliście nieprawość,
spożywaliście owoc kłamstwa (Oz 10, 12n).

Pięknie ukazuje więź sprawiedliwości z miłością, która jest owocem
sprawiedliwości, a także znaczenie ludzkiego działania. Stosuje paralelizm
antytetyczny – wezwanie do dobra z jednej strony, pokazanie dotychczasowych złych czynów i ich następstw z drugiej.
Kończy księgę, odwołując się do ludzi sprawiedliwych, zdolnych do
zrozumienia Bożej nauki i wprowadzenia jej w swoje życie:
Któż jest tak mądry, aby to pojął,
i tak rozumny, aby to rozważył?
Bo drogi Pańskie są proste;
kroczą nimi sprawiedliwi,
lecz potykają się na nich grzesznicy (Oz 14, 10 – ostatnie słowa księgi)110.

Prorocy Mniejsi podsumowują Boże wymagania wobec ludzi:
Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre.
I czego żąda Pan od ciebie,
jeśli nie czynienia sprawiedliwości, umiłowania wierności
i pokornego obcowania z Bogiem twoim (Mi 6, 8111);
„Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego,
a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności” (Ha 2, 4)112;
„Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi,
którzy wypełniacie Jego nakazy,

110 Por. F. I. Andersen, D. N. Freedman, Hosea, dz. cyt., s. 282n, 568–570, 647n;
H. W. Wolff, Hosea, dz. cyt., s. 52n, 185–187, 239n; J. Drozd, Księga Ozeasza, dz. cyt.,
s. 71, 97n, 109.
111 Por. P. Szefler, Księga Micheasza, dz. cyt., s. 407; R. L. Smith, Micah–Malachi,
dz. cyt., s. 51; D. R. Hillers, Micah, dz. cyt., s. 79. Por. też Prz 15, 8n; Koh 12, 13; Iz 30,
15; Am 5, 24; Oz 2, 21.
112 Cyt. w Rz 1, 17; Ga 3, 11; Hbr 10, 30 – tam jest mowa o wierze. Por. S. Stańczyk,
Księga Habakuka, dz. cyt., s. 111n; R. L. Smith, Micah–Malachi, dz. cyt., s. 105–108.
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szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory,
może się ukryjecie w dniu gniewu Pańskiego” (So 2, 3)113.

Prorok Izajasz ubolewa nad postępowaniem Ludu Wybranego odwracającego się od Bożego prawa i sprawiedliwości:
Otóż winnicą Pana Zastępów
jest dom Izraela,
a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym.
Oczekiwał On tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi,
i prawowierności, a oto krzyk grozy (Iz 5, 7).

Prawy Izraelita pragnie Boga, źródła wszelkiej sprawiedliwości:
Dusza moja pożąda Ciebie w nocy,
duch mój poszukuje Cię w mym wnętrzu,
bo gdy Twe sądy jawią się na ziemi,
mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości.
Jeżeli okazać łaskę złoczyńcy,
nie nauczy się on sprawiedliwości (Iz 26, 9n);
W owym czasie Pan Zastępów
będzie koroną chwały i ozdobnym diademem
dla Reszty swego ludu,
i natchnieniem sprawiedliwości
dla zasiadających w sądzie,
i natchnieniem męstwa
dla odpierających natarcie u bramy. […] (Iz 28, 5n. „Natarcie u bramy” to zapewne
walka w obronie miasta, ale może również obrona słusznej sprawy w sądzie sprawowanym w bramie?);
Kto wzbudził ze wschodu tego,
którego wkroczenia domaga się sprawiedliwość (Iz 41, 2);

113 Por. S. Potocki, Księga Sofoniasza, dz. cyt., s. 170n; A. Berlin, Zephaniah, dz. cyt.,
s. 98; R. L. Smith, Micah–Malachi, dz. cyt., s. 132.
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Słuchajcie Mnie, wy, co się domagacie sprawiedliwości,
którzy szukacie Pana […]
Słuchajcie Mnie, znawcy sprawiedliwości,
narodzie biorący do serca moje Prawo!
Nie lękajcie się zniewagi ludzkiej,
nie dajcie się zastraszyć ich obelgami (Iz 51, 1. 7);
Będziesz mocno osadzona na sprawiedliwości (Iz 54, 14 – do nowej Jerozolimy);
Zachowujcie prawo i przestrzegajcie sprawiedliwości,
bo moje zbawienie już wnet nadejdzie
i moja sprawiedliwość ma się objawić (Iz 56, 1).

Bóg zapowiada swój sąd i wypomina grzesznikom ich złe czyny:
Ja objawię twoją sprawiedliwość
i twoje czyny nieużyteczne (Iz 57, 12 – słowa Boga do Jerozolimy);
Szukają Mnie dzień za dniem,
pragnąc poznać moje drogi,
jak naród, który kocha sprawiedliwość
i nie porzuca prawa swego Boga.
Proszą Mnie o sprawiedliwe prawa,
pragną bliskości Boga (Iz 58, 2);
Dlatego prawo jest od was daleko
i sprawiedliwość do was nie dociera […]
I tak precz odsunięto prawo,
a sprawiedliwość stoi w oddali;
zachwiała się prawda na placu
i prawość wejść tam nie może.
I tak zabrakło wierności,
a rzadko kto zła unika (Iz 59, 9. 14n – między cytowanymi wersetami wyliczane
są grzechy Izraela; tekst zawiera uosobienia sprawiedliwości, prawdy i prawości – podobnie jak przymiotów Bożych).

Zapowiada sprawiedliwość odnowionego Ludu Bożego:
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Nazwą ich terebintami sprawiedliwości,
szczepem Pana dla Jego rozsławienia […]
Ogromnie się weselę w Panu,
dusza moja raduje się w Bogu moim,
bo mnie przyodział w szaty zbawienia,
okrył mnie płaszczem sprawiedliwości […]
Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony,
jak ogród rozplenia swe zasiewy,
tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość
i chwała wobec wszystkich narodów (Iz 61, 3. 10n);
Przez wzgląd na Syjon nie umilknę,
przez wzgląd na Jerozolimę nie spocznę,
dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza
i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia.
Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość
i chwałę twoją wszyscy królowie (Iz 62, 1n – kontynuacja 61, 11);
Obyś wychodził naprzeciw tym, co radośnie pełnią sprawiedliwość
i pamiętają o Twych drogach (Iz 64, 4 – modlitwa Izraelitów)114.

Prorok Jeremiasz piętnuje zakłamanie znawców Prawa:
Jak możecie mówić: Jesteśmy mądrzy
i mamy Prawo Pańskie?
Prawda, lecz w kłamstwo je obróciło
kłamliwe pióro pisarzy.
Mędrcy będą zawstydzeni,
zatrwożą się i zostaną pojmani.
114 Por. L. Stachowiak, Księga Izajasza I, dz. cyt., s. 158, 380n, 396n; tenże, Księga
Izajasza II–III, dz. cyt., s. 82n, 199–203, 236, 247, 256n, 261, 270–272, 284, 287–289,
301n; T. Brzegowy, Księga Izajasza. Rozdziały 1–12, dz. cyt., s. 296n; J. D. W. Watts,
Isaiah 1–33, dz. cyt., s. 56, 341, 363; tenże, Isaiah 34–66, dz. cyt., s. 102, 204, 206, 239,
248, 259, 273, 283, 286, 303–305, 311n, 335; J. L. McKenzie, Second Isaiah, dz. cyt.,
s. 27, 123–126, 140, 150n, 166, 171n, 181n, 184n, 193; S. Wronka, Jak drzewo zasadzone
nad płynącą wodą (Ps 1, 3), dz. cyt., s. 204–212; M. Wojciechowski, Etyka Biblii, dz. cyt.,
s. 212n.
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Istotnie, odrzucili słowo Pańskie,
a mądrość na co im się przyda? (Jr 8, 8n)115.

Natchnieni autorzy mówią też ogólnie o sprawiedliwości jako przymiocie, uosobionej cnocie:
Łaskawość i wierność spotkają się ze sobą,
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie,
a sprawiedliwość wychyli się z nieba.
Pan sam obdarzy szczęściem,
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Sprawiedliwość pójdzie przed Nim,
po tej drodze stawiać będzie swe kroki (Ps 85, 11–14. Sprawiedliwość to cecha
Boga, a także władcy, sprawiedliwego człowieka);
Sąd powróci do sprawiedliwości,
za nią [pójdą] wszyscy, co są prawego serca (Ps 94, 15);
Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości,
chcę wejść i złożyć dzięki Panu (Ps 118, 19)116;
Na pustyni osiądzie prawo,
a sprawiedliwość zamieszka w ogrodzie.
Dziedzictwem sprawiedliwości będzie pokój,
a owocem prawa – wieczyste bezpieczeństwo (Iz 32, 16n);
Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość
i niech obłoki z deszczem ją wyleją!
Niechaj ziemia się otworzy,

115 Por. L. Stachowiak, Księga Jeremiasza, dz. cyt., s. 172–174; J. Bright, Jeremiah,
dz. cyt., s. 63–65; W. L. Holladay, Jeremiah 1, dz. cyt., s. 281–283.
116 Por. G. Ravasi, Il Libro dei Salmi, II, dz. cyt., s. 770–772, 969n; III, dz. cyt., s. 428;
M. Dahood, Psalms II, dz. cyt., s. 289n, 349; Psalms III, dz. cyt., s. 159 (komentator
zwraca uwagę na związek sprawiedliwości ze zwycięstwem); S. Łach, J. Łach, Księga
Psalmów, dz. cyt., s. 379, 411n, 496.
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niech zbawienie wyda owoc
i razem wzejdzie sprawiedliwość!
Ja, Pan, jestem tego Stwórcą (Iz 45, 8);
Słuchajcie Mnie, wy, którzy tracicie odwagę,
którym daleko do sprawiedliwości.
Przybliżyłem moją sprawiedliwość, już niedaleko,
nie opóźni się moje zbawienie.
Złożę na Syjonie zbawienie
dla Izraela moją wspaniałość (Iz 46, 12n);
Gdybyś zważał na me przykazania,
stałby się pokój twój jak rzeka,
a sprawiedliwość twoja jak morskie fale (Iz 48, 18);
Ustanowię pokój twoim zwierzchnikiem,
a sprawiedliwość twą władzą (Iz 60, 17)117.

Właściwa postawa człowieka wobec Boga wyrażana jest też przez
zwroty: „chodzić przed Bogiem”118, „bać się Boga”119.
W Księdze Powtórzonego Prawa Mojżesz uczy Izraelitów:
Strzeż więc nakazów Pana, Boga twego, chodząc Jego drogami (wyk'rd" B> I tk,ll, ' – lālekeṯ
biḏerākāw), by żyć w bojaźni przed Nim (Atao ha'r>yIl.W – ûlejire’â(h) ’ōṯô) (Pwt 8, 6);
A teraz, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, Bóg twój? Tylko tego, byś się bał Pana,
Boga swojego, chodził wszystkimi Jego drogami, miłował Go, służył Panu, Bogu twe-

117 Por. L. Stachowiak, Księga Izajasza I, dz. cyt., s. 445; tenże, Księga Izajasza II–III,
dz. cyt., s. 150, 161, 176n, 280; tenże, Sprawiedliwość i doskonałość w Starym Testamencie, [w:] W posłudze słowa. Księga pamiątkowa poświęcona ks. prof. dr. hab. Józefowi
Kudasiewiczowi z okazji 70-lecia urodzin, red. S. Bielecki, H. Ordon, H. Witczyk, Kielce
1997, s. 136–142, zwłaszcza 139; J. D. W. Watts, Isaiah 1–33, dz. cyt., s. 417; tenże,
Isaiah 34–66, dz. cyt., s. 157, 166, 178, 297; J. L. McKenzie, Second Isaiah, dz. cyt., s. 78,
87n, 99n, 176–178.
118 Por. G. Sauer, $lh hlk gehen, THAT I, k. 486–493, zwłaszcza 489–492.
119 Por. H.-P. Stäbli, ary jr’ fürchten, THAT I, k. 765–778, zwłaszcza 774–778.
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mu, z całego swojego serca i z całej swej duszy (Pwt 10, 12; już cytowane w związku
z różnymi bliskoznacznymi określeniami postawy człowieka wiernego Bogu);
Pan ustanowi cię swoim świętym ludem, jak ci poprzysiągł, jeśli będziesz zachowywał polecenia Pana, Boga swego, i chodził Jego drogami (Pwt 28, 9);
Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci
błogosławił w kraju, który idziesz posiąść (Pwt 30, 16)120.

O chodzeniu przed Panem w sprawowaniu kultu mówi Bóg przez
proroka do sędziwego kapłana Helego, napominając go za wykroczenia
synów (1 Sm 2, 30)121.
Salomon podczas poświęcenia świątyni modli się za Izraelitów:
Niech zachowują bojaźń wobec Ciebie i chodzą Twoimi drogami po wszystkie dni
swego życia na powierzchni ziemi, którą dałeś naszym przodkom (2 Krn 6, 31)122.

Psalmista dziękuje Bogu:
Bo ocaliłeś moje życie od śmierci
<i moje nogi od upadku>,
abym chodził przed Bogiem
w światłości życia (Ps 56, 14);
Uchronił bowiem moje życie od śmierci,
moje oczy – od łez,
moje nogi – od upadku.

120 Por. S. Łach, Księga Powtórzonego Prawa, dz. cyt., s. 155, 164n, 250, 265n; D. L.
Christensen, Deuteronomy 1–11, dz. cyt., s. 175, 205n; M. Weinfeld, Deuteronomy 1–11,
dz. cyt., s. 390n, 435; G. von Rad, Das fünfte Buch Mose. Deuteronomium, dz. cyt., s. 51n,
59n, 132.
121 Por. J. Łach, Księgi Samuela, dz. cyt., s. 124, 487; R. W. Klein, 1 Samuel, dz. cyt.,
s. 27; P. K. McCarter, I Samuel, dz. cyt., s. 90.
122 Por. H. Langkammer, Pierwsza i Druga Księga Kronik, dz. cyt., s. 228; J. M. Myers, II Chronicles, dz. cyt., s. 36n.
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Będę chodził w obecności Pańskiej
w krainie żyjących (Ps 116, 9);
Szczęśliwy, kto boi się Pana
i kto chodzi Jego drogami! (Ps 128, 1)123.

Prorok Baruch wyznaje grzechy Izraela oraz ich następstwa:
Opuściłeś źródło mądrości.
Gdybyś chodził po drodze Bożej,
mieszkałbyś w pokoju na wieki (Ba 3, 12n)124.

Tobiasz najpierw określa swoje dotychczasowe postępowanie:
Ja, Tobiasz, chodziłem drogami prawdy i dobrych uczynków przez wszystkie dni
mojego życia. Dawałem wiele jałmużny moim braciom i moim rodakom sprowadzonym
ze mną do kraju Asyrii, do Niniwy (Tb 1, 3).

Potem ubolewa nad sytuacją Izraela w niewoli i utożsamiając się ze
swym narodem, wskazuje jej przyczyny:
Teraz więc Twoje liczne wyroki są prawdziwe,
wykonane na mnie za moje grzechy,
ponieważ nie wypełnialiśmy Twoich przykazań
ani nie chodziliśmy w prawdzie przed Tobą (Tb 3, 5)125.

Określenia: „bojaźń Boża”, „bogobojność” stanowią swego rodzaju
syntezę religijności. Nie jest to strach niewolniczy, ale pełne czci i szacunku
postępowanie człowieka świadomego, że Bóg wszystko widzi i słyszy.
123 Por. G. Ravasi, Il Libro dei Salmi, II, dz. cyt., s. 143n; III, dz. cyt., s. 393n, 610;
M. Dahood, Psalms II, dz. cyt., s. 48; Psalms III, dz. cyt., s. 148, 227; S. Łach, J. Łach,
Księga Psalmów, dz. cyt., s. 288, 491, 530.
124 Por. L. Stachowiak, Lamentacje. Księga Barucha, dz. cyt., s. 128; C. A. Moore,
Daniel, Esther and Jeremiah the Additions, dz. cyt., s. 297n, 303n.
125 Por. S. Grzybek, Księga Tobiasza, dz. cyt., s. 72, 83; C. A. Moore, Tobit, dz. cyt.,
s. 105–107, 139; M. Wojciechowski, Księga Tobiasza, czyli Tobita, dz. cyt., s. 56n, 69n.
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Abraham mówi do Abimeleka: „Bo myślałem: Na pewno nie ma tu
[u ludzi] bojaźni Bożej i zabiją mnie z powodu mej żony” (Rdz 20, 11).
Jakub wobec Labana mówi o Bogu, którego z bojaźnią czci Izaak (Rdz
31, 42. 53 – w związku z rozstaniem się Jakuba z Labanem)126.
Jozue przed śmiercią wzywa Izraelitów: „Bójcie się więc Pana i służcie
Mu ze szczerością i wiernością!” (Joz 24, 14).
W jego wypowiedzi jako bliskoznaczne terminy, zgodnie z semickim
paralelizmem synonimicznym, występują: „bójcie się” i „służcie” Panu127.
Pierwsza Księga Królewska mówi o zarządcy pałacu, urzędniku króla
Achaba: „Obadiasz odznaczał się wielką bojaźnią Pańską” (1 Krl 18, 4).
On sam mówi o sobie do proroka Eliasza: „A wszak twój sługa boi się
Pana od swej młodości” (1 Krl 18, 12).
Autor Drugiej Księgi Królewskiej charakteryzuje postępowanie osadników sprowadzonych do Izraela przez Asyryjczyków po zburzeniu Samarii:
W początkach swego pobytu nie oddawali tam czci Panu, zatem Pan nasyłał na
nich lwy, które wśród nich dokonywały spustoszenia. […] Wtedy jeden z kapłanów,
których uprowadzono na wygnanie z Samarii, poszedł i zamieszkał w Betel, i pouczał
ich, jak mają oddawać cześć Panu (2 Krl 17, 25. 28)128.

W Księdze Sofoniasza Bóg mówi do Izraela:
Mówiłem: „Ty przynajmniej Mnie uszanujesz,
przyjmiesz ode Mnie upomnienie.

126 Por. S. Łach, Księga Rodzaju, dz. cyt., s. 384n, 440n; E. A. Speiser, Genesis, dz.
cyt., s. 149, 247n.
127 Por. S. Gacek, Księga Jozuego. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, Tarnów 1993, s. 361n; R. G. Boling, G. E. Wright, Joshua. A New Translation
with Notes and Commentary by R. E. Boling, Introduction by G. E. Wright, AB 6, Garden
City, New York 1984, s. 537n; T. C. Butler, Joshua, WBC 7, Waco, Texas 1983, s. 272n;
S. Wypych, Przymierze i jego odnowa. Studium z teologii biblijnej Starego Testamentu,
[Kraków 2003], s. 130n, 264–268.
128 Por. J. B. Łach, Księgi 1–2 Królów, dz. cyt., s. 325n, 506n; M. Cogan, H. Tadmor,
II Kings, dz. cyt., s. 210, 213n.
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(BT2: Bój się Mnie jednak,
przyjmij pouczenie!)” (So 3, 7)129.

Natchnione teksty mówią o bojaźni Bożej w kontekście szczegółowych
przykazań. Stanowi ona uzasadnienie właściwego postępowania:
Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie
będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do poranka. Nie będziesz złorzeczył
głuchemu. Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym, ale będziesz się bał
Boga twego (Kpł 19, 13n);
Przed siwizną wstaniesz, będziesz szanował oblicze starca, w ten sposób okażesz
bojaźń Bożą (Kpł 19, 32);
Nie będziecie wyrządzać krzywdy jeden drugiemu. Będziesz się bał Boga twego, bo
Ja jestem Pan, Bóg wasz. […] Nie będziesz brał od niego odsetek ani lichwy. Będziesz
się bał Boga swego i pozwolisz żyć bratu z sobą. […] Nie będziesz się z nim [niewolnikiem Izraelitą] obchodził srogo. Będziesz się bał swego Boga (Kpł 25, 17. 36. 43)130.

Księga Powtórzonego Prawa wielokrotnie określa właściwą postawę
Izraelitów wobec Boga jako bojaźń przed Nim:
Zgromadź Mi naród, niech usłyszą me słowa, aby się nauczyli Mnie bać przez
wszystkie dni życia na ziemi i nauczyli tego swoich synów (Pwt 4, 10);
Oby zawsze mieli w sercu tę samą bojaźń przede Mną i zachowywali zawsze
wszystkie moje przykazania po wszystkie dni, aby się dobrze powodziło im i synom
ich na wieki (Pwt 5, 29);
Będziesz się zawsze bał Pana, Boga swego, zachowując Jego nakazy i prawa, które
ja tobie rozkazuję wypełniać, tobie, twym synom i wnukom, po wszystkie dni życia
twego, byś długo mógł żyć. […] Będziesz się bał Pana, Boga swego, będziesz Mu
129 Por. S. Potocki, Księga Sofoniasza, dz. cyt., s. 189n; A. Berlin, Zephaniah, dz. cyt.,
s. 131–133; R. L. Smith, Micah–Malachi, dz. cyt., s. 140.
130 Por. S. Łach, Księga Kapłańska, dz. cyt., s. 239n, 243, 273, 276n; A. Tronina,
Księga Kapłańska, dz. cyt., s. 285n, 292, 368n, 371–373.
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służył i na Jego imię będziesz przysięgał. […] Wtedy rozkazał nam Pan wykonywać
wszystkie te prawa, bać się Pana, Boga naszego, aby zawsze dobrze nam się wiodło
i aby nas zachował przy życiu, jak to dziś czyni. Na tym polega wasza prawość, aby
pilnie przestrzegać wszystkich tych poleceń wobec Pana, Boga naszego, jak nam nakazał (Pwt 6, 2. 13. 24n – w BT cały fragment ma tytuł „Miłość Boga”, co pokazuje
więź bojaźni z miłością jako jej pierwszego stopnia);
A teraz, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, Bóg twój? Tylko tego, byś się bał Pana,
Boga swojego, chodził wszystkimi Jego drogami, miłował Go, służył Panu, Bogu twemu,
z całego swojego serca i z całej swej duszy. […] Bójcie się Pana, Boga waszego, Jemu
się oddajcie, służcie Mu i na Jego imię przysięgajcie (Pwt 10, 12. 20 – stopniowanie,
kolejne określenia bliskoznaczne);
Za Panem, Bogiem waszym, pójdziecie. Jego się będziecie bać, przestrzegając Jego
poleceń, Jego głosu będziecie słuchać, Jemu będziecie służyć i do Niego przylgniecie
(Pwt 13, 5. Właściwą postawę Izraelitów określają obok pójścia za Panem i bojaźni
wobec Niego przestrzeganie Jego poleceń, słuchanie Jego głosu i przylgnięcie do Niego);
Będziesz spożywał w obliczu Pana […] dziesięcinę […], byś po wszystkie dni
nauczył się bać Pana, Boga swego (Pwt 14, 23);
Jeśli nie będziesz wypełniał wszystkich słów tego Prawa, zapisanych w tej księdze,
bojąc się chwalebnego i straszliwego tego imienia: Pana, Boga swego (Pwt 28, 58
– w związku z przestrogami, zapowiedziami kar za niewierność);
Zbierz cały naród: mężczyzn, kobiety i dzieci, i przybyszów twoich, którzy są
w twoich bramach, aby słuchali, uczyli się bać Pana, Boga waszego, i przestrzegać
pilnie wszystkich słów tego Prawa. Ich synowie, którzy Go jeszcze nie znają, będą
słuchać i uczyć się bać Pana, Boga waszego, po wszystkie dni, jak długo żyć będziecie
w kraju, na przejęcie którego przechodzicie Jordan (Pwt 31, 12n)131.

131 Por. S. Łach, Księga Powtórzonego Prawa, dz. cyt., s. 117n, 142n, 146n, 164–166,
180n, 186n, 258n, 268; D. L. Christensen, Deuteronomy 1–11, dz. cyt., s. 80n, 134n, 147,
152, 205–209; M. Weinfeld, Deuteronomy 1–11, dz. cyt., s. 203n, 326n, 336, 344n, 348n,
435, 440; G. von Rad, Das fünfte Buch Mose. Deuteronomium, dz. cyt., s. 36, 44, 46n, 59n,
69, 73n, 126, 134n, tenże, Teologia Starego Testamentu, dz. cyt., s. 298, 300.
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Stary Testament mówi też o lękaniu się bardziej w znaczeniu zwykłego
strachu, obawy (przed ludźmi), czasem równolegle do bojaźni – lęku przed
Bogiem132. Brak Bożej bojaźni prowadzi do popełniania złych czynów.
Według Pwt 25, 18 Amalekici nie lękali się Boga i prześladowali Izraelitów
podczas drogi do Ziemi Obiecanej133.
Podobnie o bojaźni Bożej mówią kolejne księgi:
Dlatego wszystkie ludy ziemi winny poznać, że potężna jest ręka Pana, a wy sami
zawsze powinniście się bać Pana, Boga waszego (Joz 4, 24);
I mogliby wasi synowie sprawić, żeby nasi przestali bać się Pana (Joz 22, 25
– w związku z ołtarzem postawionym nad brzegiem Jordanu)134;
Na cały lud padła bojaźń Pańska i wyruszyli jak jeden mąż (1 Sm 11, 7);
Jeśli będziecie się bali Pana, służyli Mu i słuchali Jego głosu, nie sprzeciwiali się
nakazom Pana, jeśli będziecie tak wy, jak i wasz król, który nad wami panuje, szli za
Panem, Bogiem waszym, [wtedy Pan będzie z wami]. […] Bójcie się jedynie Pana,
służcie Mu w prawdzie z całego waszego serca: spójrzcie, jak wiele wam wyświadczył
(1 Sm 12, 14. 24 – słowa pożegnalne Samuela podobne do słów Mojżesza z Pwt);
Kto sprawiedliwie rządzi człowiekiem,
kto rządzi w Bożej bojaźni,
jest jak światło poranka, kiedy wschodzi słońce,
bezchmurnego poranka,
co uperla po deszczu ruń ziemi (2 Sm 23, 3n)135;

132 Por. np. 1 Krn 16, 25; Hi 13, 11; 13, 16; Ps 55, 5; 96, 4; 111, 9; 119, 161; Jr 2, 19;
Dn 3, 41; 6, 27; Mi 7, 17; Ag 1, 12; Ml 1, 14.
133 Por. S. Łach, Księga Powtórzonego Prawa, dz. cyt., s. 237n; G. von Rad, Das fünfte
Buch Mose. Deuteronomium, dz. cyt., s. 111.
134 Por. S. Gacek, Księga Jozuego, dz. cyt., s. 157, 350; R. G. Boling, G. E. Wright,
Joshua, dz. cyt., s. 187, 515; T. C. Butler, Joshua, dz. cyt., s. 51, 248.
135 Por. J. Łach, Księgi Samuela, dz. cyt., s. 173–175, 493n; R. W. Klein, 1 Samuel,
dz. cyt., s. 259; P. K. McCarter, I Samuel, dz. cyt., s. 214–221; tenże, II Samuel, dz. cyt.,
s. 481n.
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Niech zachowują bojaźń wobec Ciebie po wszystkie dni swego życia na powierzchni
ziemi, którą dałeś naszym przodkom. […] Niech wszystkie narody ziemi poznają Twe
imię, by przejąć się bojaźnią wobec Ciebie za przykładem Twego ludu, Izraela (1 Krl 8,
40. 43; por. 2 Krn 6, 31. 33 – modlitwa Salomona przy poświęceniu świątyni);
A ty wiesz, że twój sługa bał się Pana (2 Krl 4, 1 – słowa wdowy po synu prorockim
do Elizeusza)136;
A bojaźń Pańska ogarnęła wszystkie królestwa graniczące z Judą, wskutek czego
nie odważyły się walczyć z Jozafatem (2 Krn 17, 10);
Teraz zaś niech wami owładnie bojaźń Pańska. Baczcie więc, co czynicie, nie ma
bowiem u Pana, Boga naszego, niesprawiedliwości, stronniczości ani przekupstwa.
[…] Tak macie postępować w bojaźni Pańskiej, w prawdzie i szczerości serca (2 Krn
19, 7. 9 – słowa króla Jozafata do ustanowionych sędziów);
Dopóki żył Zachariasz, który go uczył bojaźni Pańskiej, szukał on Pana, a jak długo
szukał on Pana, Bóg mu szczęścił (2 Krn 26, 5 – o królu Ozjaszu)137;
Nie jest dobre to, co czynicie. Czy nie powinniście żyć w bojaźni Boga naszego dla
uniknięcia obelgi [ze strony] pogan, wrogów naszych? (Ne 5, 9 – słowa Nehemiasza
do zwierzchników wykorzystujących ubogich);
Lecz ja tak nie postępowałem z bojaźni Bożej (Ne 5, 15 – słowa Nehemiasza o jego
postępowaniu różnym od poprzedników oraz ich sług wyzyskujących lud)138;

136 Por. J. B. Łach, Księgi 1–2 Królów, dz. cyt., s. 220n, 400n; M. Cogan, H. Tadmor,
II Kings, dz. cyt., s. 56.
137 Por. H. Langkammer, Pierwsza i Druga Księga Kronik, dz. cyt., s. 276, 282–284,
318; J. M. Myers, II Chronicles, dz. cyt., s. 98–100, 108n, 149, 151n.
138 Por. H. Langkammer, Księgi Ezdrasza – Nehemiasza. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, PŚST V, 2, 3, Poznań–Warszawa 1971, s. 236–238; J. M.
Myers, Ezra. Nehemiah. Introduction, Translation, and Notes, AB 14, Garden City, New
York 1965, s. 130n, 133n; M. S. Wróbel, Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza. Wstęp
– przekład z oryginału – komentarz, NKB.ST XI, Święty Paweł [Częstochowa 2010],
s. 166.
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Nie bój się, dziecko, że zbiednieliśmy. Ty będziesz miał wielkie bogactwa, jeśli
Boga się będziesz bał i jeśli będziesz unikał każdego grzechu oraz czynił, co dobre
jest przed Panem, Bogiem twoim (Tb 4, 21)139;
I nie było nikogo, kto by powiedział o niej złe słowo, ponieważ była bardzo bogobojna (Jdt 8, 8);
Ponieważ twoja niewolnica jest bogobojna (qeosebh,j – w w. 31 to samo słowo
Biblia Tysiąclecia tłumaczy jako „pobożna”) i służy dniem i nocą Bogu nieba, dlatego
teraz pozostanę przy tobie, panie mój, a nocą niewolnica twoja wychodzić będzie do
wąwozu. I modlić się będzie do Boga (Jdt 11, 17);
Dla bojących się Ciebie
Ty będziesz łaskawy, […]
lecz ten, który boi się Pana,
wielki jest w każdym czasie (Jdt 16, 15n)140;
Wszechmocny – my Go nie dosięgniemy –
wzniosły potęgą i prawością,
bogaty w sprawiedliwość – nie w ucisk.
Stąd Go się ludy lękają (Hi 37, 23n)141;
Niech całą ziemia boi się Pana
i niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata! (Ps 33, 8);

139 Por. S. Grzybek, Księga Tobiasza, dz. cyt., s. 94; C. A. Moore, Tobit, dz. cyt., s. 174;
M. Wojciechowski, Księga Tobiasza, czyli Tobita, dz. cyt., s. 86; tenże, Pouczenia Tobita
dla Tobiasza (Tb 4, 1–21), art. cyt., s. 435n.
140 Por. S. Baksik, Księga Judyty. Wstęp – przekład o oryginału – komentarz, PŚST VI,
2, Poznań 1963, s. 116, 134n, 155; C. A. Moore, Judith. A New Translation with Introduction and Commentary, AB 40, Garden City, New York 1985, s. 181, 184, 186, 211, 251.
141 Por. C. Jakubiec, Księga Hioba, dz. cyt., s. 223; A. Tronina, Księga Hioba, dz.
cyt., s. 496; M. H. Pope, Job, dz. cyt., s. 287; L. Alonso Schökel, J. L. Sicre Diaz, Giobbe,
dz. cyt., s. 592n; J. Lévêque, Job et son Dieu, II, dz. cyt., s. 538n, 569, 613, 648–652;
G. Ravasi, Hiob, dz. cyt., s. 468n.
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Drży moje ciało z bojaźni przed Tobą
i lękam się Twoich wyroków (Ps 119, 120)142;
Synu mój, lękaj się Pana i króla.
Nie łącz się z tymi, co myślą inaczej,
bo wnet ich zagłada nastanie (Prz 24, 21n)143;
Pinchas, syn Eleazara, trzeci w rzędzie sławnych
przez to, że gorliwość okazał w bojaźni Pańskiej (Syr 45, 23)144.

Kilkakrotnie Bóg lub Jego wysłannik mówi do ludzi: „nie bójcie się”,
„nie lękajcie się”145.
Sprawiedliwy jako bojący się Boga to np. Abraham (Rdz 22, 12 – po
gotowości złożenia w ofierze Izaaka)146, położne Izraelitki w Egipcie,
które nie zabijały chłopców hebrajskich wbrew rozkazowi faraona (Wj 1,
17. 21); natomiast wg Wj 9, 30 faraon i jego słudzy jeszcze nie boją się
Pana Boga. Bogobojnością powinni odznaczać się sędziowie (Wj 18, 21
cytowane wyżej)147.
Prorok Malachiasz uczy:
Syn powinien czcić ojca, a sługa swego pana. Lecz skoro Ja jestem Ojcem, gdzież
jest cześć moja, a skoro Ja jestem Panem, gdzież szacunek dla Mnie? Tak mówi Pan
Zastępów (Ml 1, 6);

142 Por. G. Ravasi, Il Libro dei Salmi, I, dz. cyt., s. 604; III, dz. cyt., s. 487; M. Dahood, Psalms III, dz. cyt., s. 186; S. Łach, J. Łach, Księga Psalmów, dz. cyt., s. 211, 511.
143 Por. S. Potocki, Księga Przysłów, dz. cyt., s. 190; W. McKane, Proverbs, dz. cyt.,
s. 405n; R. B. Y. Scott, Proverbs. Ecclesiastes, dz. cyt., s. 147.
144 Por. P. W. Skehan, A. A. Di Lella, The Wisdom of Ben Sira, dz. cyt., s. 513; O. Schilling, Das Buch Jesus Sirach, dz. cyt., s. 193.
145 Np. Rdz 21, 17; 26, 24; Pwt 1, 17. 21. 29; 3, 2; 7, 18; 20, 1. 3; 31, 6. 8; Joz 1, 9;
2 Krl 6, 16; 25, 24; 2 Krn 20, 15. 17; Iz 8, 12; 10, 24; 41, 10. 13; 43, 1. 5; 44, 8; 51, 7; 54,
4; Jr 1, 8. 17; 5, 22; 30, 10; 46, 27n; 51, 46; Lm 3, 57; Ez 2, 6; 3, 9; Dn 10, 19. 22; Jl 2,
21n; So 3, 16; Ag 2, 5; Za 8, 13. 15; 9, 9.
146 Por. S. Łach, Księga Rodzaju, dz. cyt., s. 395; E. A. Speiser, Genesis, dz. cyt., s. 163.
147 Por. S. Łach, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 94n, 135n, 175n; B. S. Childs, The Book of
Exodus, dz. cyt., s. 16n, 158n, 330–332; J. Lemański, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 111–113,
257, 388.
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Wówczas mówili między sobą ludzie bojący się Boga, a Pan uważał i to posłyszał.
Zapisano to w Księdze Wspomnień przed Nim dla dobra bojących się Pana i czczących
Jego imię. Oni będą moją własnością, mówi Pan Zastępów, w dniu, w którym będę
działał, a będę dla nich łaskawy, jak litościwy jest ojciec dla syna, który jest mu posłuszny. Wtedy zobaczycie różnicę między sprawiedliwym a niegodziwcem, pomiędzy
tym, który służy Bogu, a tym, który Mu nie służy (Ml 3, 16–18)148.

Lęk jest reakcją człowieka na doświadczenie Bożej mocy. Wobec zebranych pod Synajem Izraelitów:
Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł
się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby, tak że cały lud przebywający w obozie
drżał ze strachu (Wj 19, 16);
A cały lud, postrzegając gromy i błyskawice oraz głos trąby i górę dymiącą, przeląkł
się i drżał, i stał z daleka. I mówili do Mojżesza: „Rozmawiaj ty z nami, a my będziemy
cię słuchać! Ale Bóg niech nie rozmawia z nami, abyśmy nie pomarli” (Wj 20, 18n)149;
Zorobabel, syn Szealtiela, i arcykapłan Jozue, syn Josadaka, a także cała Reszta
ludu usłyszeli wówczas głos Pana, Boga swego, i słowa proroka Aggeusza – jako że
wysłał go ich Pan, Bóg – a lęk przed Panem ogarnął lud (Ag 1, 12)150.

Można zwrócić uwagę na różnicę między lękiem w szczególnych okolicznościach przy odczuciu bezpośredniej obecności wszechmogącego
Boga, jak przy nadaniu Dekalogu, a stałą postawą bojaźni Boga, czyli
szacunku wobec Niego, pełnienia Jego woli. Taka postawa nie jest przeciwna miłości, ale do niej prowadzi.

148 Por. M. Peter, Księga Malachiasza, dz. cyt., s. 479, 494n; R. L. Smith, Micah–Malachi, dz. cyt., s. 311, 338n.
149 Por. S. Łach, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 179n, 204; B. S. Childs, The Book of Exodus,
dz. cyt., s. 369, 371–373; J. Lemański, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 410, 437n; J. Szarlej,
Epifanie biblijne, Katowice 2002, s. 97, 154.
150 Por. M. Peter, Księga Aggeusza. Wstęp – przekład – komentarz – ekskursy, [w:]
Księgi Proroków Mniejszych, II, dz. cyt., s. 203–235, zwłaszcza 223; R. L. Smith, Micah–
Malachi, dz. cyt., s. 154n; C. J. Meyers, E. M. Meyers, Haggai, Zechariah 1 – 8, dz. cyt.,
s. 34n, 43–46.
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Bezbożni nie lękają się Boga (por. Pwt 25, 18 o Amalekitach)151, ale
dosięgnie ich Jego surowy sąd, w którym On sam wystąpi przeciw nim
jako świadek oskarżenia (Ml 3, 5)152.
Człowiek bojący się Boga to człowiek bogobojny. Tak określony jest
Hiob na początku księgi (Hi 1, 1. 8; 2, 3). Na początku pierwszej mowy
Elifaz pyta: „Czy bogobojność już nie jest twą ufnością, a nadzieją – doskonałość dróg twoich? (Hi 4, 6)153.
W Księdze Nehemiasza jeden z jego współpracowników, Chananiasz,
był godny zaufania i bardziej bogobojny niż wielu innych (Ne 7, 2)154.
Judyta, prosząc o pozwolenie wychodzenia w nocy na modlitwę, mówi,
że jest bogobojna (Jdt 11, 17), tak też jest określona Zuzanna w Dn 13,
2 (w NT w Dz 10, 2. 22 setnik Korneliusz).
Przeciwieństwem bogobojności jest bezbożność155. Jej uosobienie pokazuje wizja proroka Zachariasza:

151 Por. S. Łach, Księga Powtórzonego Prawa, dz. cyt., s. 237n; G. von Rad, Das fünfte
Buch Mose. Deuteronomium, dz. cyt., s. 111.
152 Por. M. Peter, Księga Malachiasza, dz. cyt., s. 492; R. L. Smith, Micah–Malachi,
dz. cyt., s. 329n.
153 Por. C. Jakubiec, Księga Hioba, dz. cyt., s. 73; M. H. Pope, Job, dz. cyt., s. 36;
L. Alonso Schökel, J. L. Sicre Diaz, Giobbe, dz. cyt., s. 149n, 157; J. Lévêque, Job et son
Dieu, I, dz. cyt., s. 138n, 260, 330n; II, dz. cyt., s. 648; G. Ravasi, Hiob, dz. cyt., s. 74n.
154 Por. H. Langkammer, Księgi Ezdrasza – Nehemiasza, dz. cyt., s. 246n; J. M. Myers, Ezra. Nehemiah, dz. cyt., s. 141n; M. S. Wróbel, Księga Ezdrasza. Księga Nehemiasza, dz. cyt., s. 172n.
155 Konkordancja podaje 13 miejsc występowania tego rzeczownika: 2 Mch 1, 17; 4,
38; 8, 33; Mdr 14, 9; Iz 32, 6; Ez 3, 19; 18, 27; Za 5, 8; (Rz 1, 18; 2 Tes 2, 7; 2 Tm 2, 16;
Tt 2, 12; Jud 15). Częściej występuje przymiotnik „bezbożny” (Rdz 18, 23. 25; Lb 16, 23;
2 Krn 19, 2; 24, 7; Est 4, 17u; 1 Mch 3, 5n.8. 15; 6, 21; 7, 5. 9; 9, 25. 69. 73; 11, 21. 25;
14, 14; 2 Mch 3, 11; 6, 21; 7, 34; 8, 2. 14. 32; 10, 34; 15, 33; Hi 34, 36; Ps 125, 3; 139,
19; Prz 10, 28; Koh 3, 17; Mdr 1, 9. 16; 3, 10; 4, 3. 16; 5, 14; 10, 6. 20; 11,9; 12, 9; 14,
16. 31; 16, 16. 18; 19, 1; Syr 7, 17; 9, 12; 12, 5n; 13, 24; 15, 20; 16, 1. 3; 21, 9. 27; 22,
12; 34, 18n; 39, 24. 30; 40, 10. 15; 41, 7n.10; 42, 2; Iz 9, 16; 10, 1. 6; 11, 4; 33, 14; 48,
22; 53, 9; 55, 7; 57, 20n; 63, 18; Ez 3, 18n; 13, 22; 18, 27; 21, 34; Ha 1, 4. 13; 3, 13; So 1,
3; Ml 3, 15; w NT; Dz 2, 23; 1 Tm 1, 9; 1 P 4, 18; 2 P 2, 5; 3, 7; Jud 4. 15) – 101 razy; 13
razy „bezbożnik” (1 Mch 9, 23. 58; 10, 61; 2 Mch 4, 13; 9, 9; 10, 10; Ps 36, 2; Mdr 14, 9;
Syr 41, 5; Ez 21, 30); 6 razy „bezbożnie – 1 Krl 8, 47; 2 Krn 6, 37; 1 Mch 3, 6; Mdr 12,
23; Ba 2, 12; 2 P 2, 6). Por. J. Flis, Konkordancja Starego i Nowego Testamentu do Biblii
Tysiąclecia, Warszawa 20002, s. 21n.
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Potem podniosła się ołowiana pokrywa i zobaczyłem siedzącą we wnętrzu dzbana
kobietę. I rzekł: „To jest bezbożność”, i zepchnął ją z powrotem do wnętrza dzbana,
a otwór zakrył ołowianą płytą (Za 5, 7n).

Personifikacja bezbożności – kobieta w dzbanie – została przeniesiona
do kraju Szinear, czyli Babilonu jako siedliska zła, symbolu świata pogańskiego (Za 5, 11)156.
Jednym z zewnętrznych przejawów sprawiedliwości człowieka jest przyzwoitość – godne zachowanie. Zwykle kojarzy się nam ona ze skromnością,
ale oznacza także właściwe postępowanie, którego nie trzeba się wstydzić.
Jednym z jej przejawów jest odpowiedni ubiór, szaty odpowiednie,
właściwe dla osób danej płci:
Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny ani mężczyzna ubioru kobiety; gdyż
każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest dla Pana, Boga swego (Pwt 22, 5).

Wyrażenie „obrzydłe dla Jahwe” wskazuje na związek z kultami pogańskimi połączonymi niekiedy z wyrafinowanym nierządem sakralnym.
Ubrania przeznaczone dla osób odmiennej płci wkładano w religiach syryjskich w okresie rzymskim157. Współczesnym odpowiednikiem tych praktyk
może być transwestytyzm i zachowanie niektórych osób homoseksualnych.
Przepisy wyrażają troskę o godne ubranie kapłanów podczas sprawowania czynności sakralnych:
Nie będziesz wstępował po stopniach do mojego ołtarza, żeby się nie odkryła
nagość twoja (Wj 20, 26).

Przepaska to ślad pierwotnego ubioru używanego np. w Egipcie. Dalszym
stopniem troski o godny ubiór kapłanów podczas kultu było używanie
spodni. Izraelici nie znali nagości sakralnej częstej w kultach pogańskich,
ich zwyczaje religijne stanowiły kontrast wobec praktyk ludów sąsiednich.
156 Por. J. Homerski, Księga Zachariasza, dz. cyt., s. 344–346; C. J. Meyers, E. M.
Meyers, Haggai, Zechariah 1 – 8, dz. cyt., s. 298–304, 307–309; R. L. Smith, Micah–Malachi, dz. cyt., s. 209n.
157 Por. S. Łach, Księga Powtórzonego Prawa, dz. cyt., s. 220n; G. von Rad, Das fünfte
Buch Mose. Deuteronomium, dz. cyt., s. 101.
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Zwrot „wystawianie nagości” oznacza zachowania seksualne, także nierząd
np. w Kpł 18, 6–19; 20, 11–21; Ez 16, 36–39; 23, 10. 18. 29158.
Księga Wyjścia mówi o stroju kapłanów:
I uczynisz im spodnie lniane, aby od bioder do goleni okryli nimi nagość ciała.
I będą je nosić Aaron i jego synowie, ile razy będą wchodzić do Namiotu Spotkania lub
będą zbliżać się do ołtarza dla pełnienia służby w Miejscu Świętym, aby nie ściągali
na siebie grzechu i nie pomarli (Wj 28, 42n).

Spodnie to ubiór przylegający do obu nóg, nie krótka i swobodna spódniczka (por. 39, 38; Kpł 6, 3; 16, 4; Syr 45, 8; Ez 44, 18)159.
Zakrywanie nagości to przejaw szacunku dla ludzkiego ciała. Ludzie
normalnie troszczą się o zakrywanie swojej nagości, co pokazuje już następstwo grzechu pierwszych ludzi, którzy w jego konsekwencji odkryli,
że są nadzy i sporządzili sobie przepaski z gałązek figowych (Rdz 3, 7),
a potem ukryli się przed Bogiem i jako motyw podali, że są nadzy (Rdz 3,
10). Sam Bóg sporządził im odzienie ze skór (Rdz 3, 21). Przed upadkiem
„chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie
wstydu” (Rdz 2, 25)160.
Syracydes pisze:
Pierwsze potrzeby życiowe: woda, chleb, odzienie
i dom osłaniający to, co wstydliwe (Syr 29, 21)161.

158 Por. S. Łach, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 206; B. S. Childs, The Book of Exodus, dz.
cyt., s. 466n; J. Lemański, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 447n.
159 Por. S. Łach, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 259; J. Lemański, Księga Wyjścia, dz. cyt.,
s. 571.
160 Por. S. Łach, Księga Rodzaju, dz. cyt., s. 213, 216n, 220n; J. Lemański, Księga
Rodzaju, rozdziały 1–11, dz. cyt., s. 237, 247–249, 257n; E. A. Speiser, Genesis, dz. cyt.,
s. 25–28; G. J. Wenham, Genesis 1–15, dz. cyt., s. 71n, 76n, 84n; E. Świerczek, Na początku stworzenia, dz. cyt., s. 35n, 46; Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich.
Chrystus odwołuje się do «początku», Watykan 1980, s. 38–48, 62–71.
161 Por. P. W. Skehan, A. A. Di Lella, The Wisdom of Ben Sira, dz. cyt., s. 375; O. Schilling, Das Buch Jesus Sirach, dz. cyt., s. 129.
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Księga Hioba mówi o nagości jako jednym z elementów ubóstwa (Hi 24,
7. 10)162.
Zakrycie nagości to zaspokojenie podstawowej potrzeby ubogiego (2 Krn
28, 15; Tb 1, 17; 4, 16; Hi 31, 19; Iz 58, 7; Ez 18, 16), okazanie szacunku
człowiekowi (por. Rdz 9, 23), zwłaszcza kobiecie (Ez 16, 8), natomiast
obnażenie, odkrycie nagości może oznaczać lekceważenie (ojca – Ez 22,
10), obcowanie cielesne (Kpł 18, 6–19; 20, 11–21163; Jdt 9, 2), karę za
występki (Pwt 28, 48; Iz 20, 2–4; 32, 11; 47, 2n; Lm 1, 8; Am 2, 16; Na 2,
8; 3, 5; Mi 1, 8. 11), zwłaszcza za nierząd i niewierność małżeńską (Jr 13,
22. 26; Ez 16, 37. 39; 23, 10. 18. 29; Oz 2, 5. 11n). Dobrowolne odkrywanie wiąże się z uprawianiem nierządu, a potem również wśród elementów
kary za cudzołóstwo będzie odarcie z szat, obok kielicha Bożego gniewu
(Ez 16, 36n. 39; 23, 18. 26. 29. 32–34)164. Upojenie kielichem Bożego
gniewu i obnażenie się to kara, jaką Lamentacje zapowiadają Edomowi
cieszącemu się z klęski Izraela (Lm 4, 21)165. Hańbą jest upijanie bliźniego,
by się przyglądać jego nagości (Ha 2, 15)166.
Upicie i obnażenie się Noego po potopie wiąże się z wielkim poniżeniem
i wstydem, a występek jego syna Chama to brak szacunku dla ojca, naruszenie przyzwoitości, oglądanie jego nagości i opowiadanie o tym braciom,
którzy skromnie przykryli ojca, nie patrząc na jego obnażone ciało167.
Przyzwoitość Izraelitów w czasach hellenistycznych lekceważyły greckie
obyczaje wprowadzane przez Antiocha IV Epifanesa. Zwolennicy zmian
wybudowali w Jerozolimie gimnazjum, w którym prowadzono ćwiczenia
162 Por. C. Jakubiec, Księga Hioba, dz. cyt., s. 168n; L. Alonso Schökel, J. L. Sicre
Diaz, Giobbe, dz. cyt., s. 405; J. Lévêque, Job et son Dieu, I, dz. cyt., s. 220, 330n; G. Ravasi, Hiob, dz. cyt., s. 303n.
163 Por. S. Łach, Księga Kapłańska, dz. cyt., s. 222–232, 246–248; A. Tronina, Księga
Kapłańska, dz. cyt., s. 266–271, 301–304.
164 Por. W. Chrostowski, Prorok wobec dziejów. Interpretacje dziejów Izraela w Księdze
Ezechiela 16, 20 i 23 oraz ich reinterpretacja w Septuagincie, Warszawa 1991, s. 82–86.
165 Por. D. R. Hillers, Lamentations, dz. cyt., s. 85, 92n; L. Stachowiak, Lamentacje.
Księga Barucha, dz. cyt., s. 77n.
166 Por. S. Stańczyk, Księga Habakuka, dz. cyt., s. 115; R. L. Smith, Micah–Malachi,
dz. cyt., s. 111.
167 Por. D. Adamczyk, Biblijny traktat o grzechu, dz. cyt., s. 195n; S. Łach, Księga
Rodzaju, dz. cyt., s. 277n, 238; J. Lemański, Księga Rodzaju, rozdziały 1–11, dz. cyt.,
s. 437–439; E. A. Speiser, Genesis, dz. cyt., s. 61–63; G. J. Wenham, Genesis 1–15, dz.
cyt., s. 199n, 206.
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i występowano w zawodach bez ubrania. Wierni Prawu Izraelici uważali to za grzech i lekceważenie godności człowieka (1 Mch 1, 13n; por.
2 Mch 4, 9–15)168.
Występkiem przeciw świętości, a także ludzkiej przyzwoitości jest brak
szacunku dla świętości, np. gdy król Baltazar używa do uczty świętych
naczyń z Jerozolimy (Dn 5, 2–4. 23)169.
Przytoczone teksty pokazują różne formy ludzkiej sprawiedliwości,
sprawiedliwych, prawych, bojących się Boga ludzi, którzy starają się wypełniać Boże nakazy, godnie chodzić w Jego obecności, odpowiadać przez
dobre postępowanie na Jego dary. Takie postępowanie jest ukazywaniem
w człowieku obrazu Boga, sprawiedliwego w stopniu najwyższym. Dlatego
Bóg ma upodobanie w takich ludziach. Pokazano też przejawy lekceważenia sprawiedliwości, prawości, bogobojności, przyzwoitości oraz Boży
gniew i kary, które ludzie w ten sposób na siebie ściągają.
W następnym rozdziale rozważymy wezwania do sprawiedliwości
i potępianie nieprawości w Pięcioksięgu.
3. Wezwania do sprawiedliwości i potępianie
nieprawości w Pięcioksięgu
W poprzednim rozdziale poświęconym ludzkiej sprawiedliwości jako
odbiciu i naśladowaniu sprawiedliwości Boga omówiliśmy już obowiązki
władców i sędziów jako Jego przedstawicieli. Teraz zwrócimy uwagę na
dotyczące wszystkich wezwania do pełnienia sprawiedliwości zawarte
w Pięcioksięgu, zarówno w formie pozytywnych pouczeń, jak też przestróg
przed niesprawiedliwym postępowaniem i jego następstwami.

168 Por. D. Adamczyk, Biblijny traktat o grzechu, dz. cyt., s. 290n; F. Gryglewicz, Księgi Machabejskie, dz. cyt., s. 48, 285–287; J. A. Goldstein, I Maccabees, dz. cyt., s. 117,
200; tenże, II Maccabees, dz. cyt., s. 228–231; J. Nawrot, Kryzys religijny w Judei za
Antiocha IV Epifanesa. Teologia historii w 1 Mch 1, 1 – 2, 26, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Studia i Materiały, 151, Poznań 2012,
s. 81–83.
169 Por. J. Homerski, Księga Daniela, dz. cyt., s. 97n, 100; M. Parchem, Księga Daniela, dz. cyt., s. 372–374, 385–387; L. F. Hartman, A. A. Di Lella, The Book of Daniel,
dz. cyt., s. 187–190; J. J. Collins, Daniel, dz. cyt., s. 244–246, 250.
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Sprawiedliwość Starego Testamentu często sprowadzano do zasady:
„Oko za oko, ząb za ząb” (Wj 21, 24; Kpł 24, 20; Pwt 19, 21). Chrystus
podsumował ją w Kazaniu na Górze, wprowadzając nową zasadę, by nie
stawiać oporu złemu, co nie oznacza, by zawsze pozwalać się wykorzystywać, lecz by nie stawiać oporu, gdy nie można nic zdziałać wobec przemocy np. rzymskiego okupanta i być gotowym do pomocy potrzebującym
również wtedy, gdy nie można liczyć na wynagrodzenie na ziemi (Mt 5,
38–42; por. Łk 6, 29–36).
Teksty Pięcioksięgu określają dokładny wymiar sprawiedliwości.
W związku z uderzeniem brzemiennej kobiety, jeśli poniesie ona szkodę
inną niż poronienie, prawo mówi o winnym:
[…] wówczas on odda życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę
za nogę, oparzenie za oparzenie, siniec za siniec (Wj 21, 23–25).

Podobnie określa wymiar kary Księga Kapłańska:
Ktokolwiek skaleczy bliźniego, będzie ukarany w taki sposób, w jaki zawinił. Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. W jaki sposób okaleczył bliźniego, w taki
sposób będzie okaleczony (Kpł 24, 19n).

Księga Powtórzonego Prawa przestrzega fałszywych świadków:
Jeśli ci sędziowie, zbadawszy sprawę dokładnie, dowiodą fałszu świadkowi – jeżeli
świadek taki fałszywie oskarżał brata swego – uczynicie mu, jak on zamierzał uczynić
swemu bratu. Usuniesz zło spośród ciebie, a reszta, słysząc to, ulęknie się i nie uczyni
więcej nic takiego pośród ciebie. Twe oko nie będzie miało litości. Życie za życie, oko
za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę (Pwt 19, 18–21)170.

Chodzi o to, by rzeczywiście wymierzyć sprawiedliwość, przywrócić
stan równowagi, zwłaszcza jeśli traktowało się człowieka jak cząstkę
170 Por. S. Łach, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 212n; B. S. Childs, The Book of Exodus, dz.
cyt., s. 471n; J. Lemański, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 462n; S. Łach, Księga Kapłańska, dz.
cyt., s. 269; A. Tronina, Księga Kapłańska, dz. cyt., s. 356n; S. Łach, Księga Powtórzonego
Prawa, dz. cyt., s. 211n; G. von Rad, Das fünfte Buch Mose. Deuteronomium, dz. cyt., s. 92;
M. Wojciechowski, Etyka Biblii, dz. cyt., s. 213n.
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większej całości – rodziny lub plemienia, która została osłabiona przez
śmierć lub niesprawność kogoś spośród siebie171. Nie powinno się szukać
większego odwetu.
Kary nie mogą być większe niż doznana szkoda, jak odwet potomka
Kaina, Lameka, który mówił:
Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani,
i dziecko – jeśli mi zrobi siniec!
Jeżeli Kain miał być pomszczony siedmiokrotnie,
to Lamek siedemdziesiąt siedem razy! (Rdz 4, 23n).

Wcześniej Bóg powiedział:
Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotnej pomsty doświadczy! (Rdz 4, 15).

Bóg chroni życie bratobójcy i na to wskazuje pomsta siedmiokrotna,
czyli surowa kara, a nie dokładne określenie zadośćuczynienia. Natomiast
pieśń Lameka pokazuje rosnące okrucieństwo ludzi. Zmierza raczej do
odstraszania wrogów i jest bardziej przechwałką niż stwierdzeniem rzeczywiście tak daleko idącego odwetu. W stosunku do takich pogróżek
ograniczenie kary do ściśle odpowiadającej wyrządzonej krzywdzie jest
łagodzeniem ludzkiego okrucieństwa, krokiem w stronę nauki Chrystusa,
który kazał przebaczać siedemdziesiąt siedem, czyli nieskończoną liczbę
razy (por. Mt 18, 22)172.
W prawie odwetu chodziło o przywrócenie poprzedniego stanu, pewnej równowagi naruszonej przez czyjś grzech rozumiany także jako czyn
przedstawiciela grupy, plemienia. W praktyce przyjmowano wynagrodzenie
materialne za nieumyślnie spowodowaną śmierć
Dziś w imię swoiście rozumianego humanitaryzmu ludzki wymiar sprawiedliwości lub opinia kształtowana przez popularne środki masowego
przekazu czasem traktuje lepiej przestępcę niż ofiarę.
Księga Powtórzonego Prawa wzywa Izraelitów:
171 Por. S. Bastianel, L. Di Pinto, Biblijne podstawy etyki, dz. cyt., s. 14.
172 Por. S. Łach, Księga Rodzaju, dz. cyt., s. 229n, 238; J. Lemański, Księga Rodzaju,
rozdziały 1–11, dz. cyt., s. 290n; E. A. Speiser, Genesis, dz. cyt., s. 31, 37; G. J. Wenham,
Genesis 1–15, dz. cyt., s. 109n, 114.
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Na tym polega nasza prawość, aby pilnie przestrzegać wszystkich tych poleceń
wobec Pana, Boga naszego, jak nam nakazał (Pwt 6, 25);
Dąż wyłącznie do sprawiedliwości, byś żył i posiadł ziemię, którą ci daje Pan, Bóg
twój (Pwt 16, 20).

W końcowym błogosławieństwie dla poszczególnych pokoleń Mojżesz
mówi o jednym z nich:
[Gad] Sprawiedliwość Pana wypełnił
i Jego sądy nad Izraelem (Pwt 33, 21)173.

Przykładem sprawiedliwego postępowania ze strony kierownictwa
Narodu Wybranego zdobywającego Ziemię Obiecaną jest podział kraju,
przydzielanie ziemi poszczególnym pokoleniom proporcjonalnie do liczby
ludności:
Pomiędzy nich ma być kraj rozdzielony, według liczby głów, jako dziedzictwo.
Pokoleniu, które ma więcej ludzi, przypadnie większy dział, a temu, które ma mniej
– mniejszy. Każde otrzyma przydział odpowiadający danym spisu. Kraj ma być dzielony
losem, a dziedzictwo mają otrzymać według liczby imion w rodach. Losem ma być
rozdzielone dziedzictwo pomiędzy [rody] liczne i mniejsze (Lb 26, 53–56);
Podzielicie losem ziemię jako dziedzictwo dla poszczególnych pokoleń. Temu,
które ma więcej ludzi, dacie większe dziedzictwo, a temu, które ma mniej – mniejsze.
Co komu losem przypadnie, to będzie do niego należało. Macie im według pokoleń
przydzielić posiadłość (Lb 33, 54)174.

Konkretnym przejawem sprawiedliwego postępowania jest uczciwość
w handlu, stosowanie właściwych miar i wag. Pięcioksiąg uczy:

173 Por. S. Łach, Księga Powtórzonego Prawa, dz. cyt., s. 147, 198; 293; D. L. Christensen, Deuteronomy 1–11, dz. cyt., s. 152; M. Weinfeld, Deuteronomy 1–11, dz. cyt., s. 349;
G. von Rad, Das fünfte Buch Mose. Deuteronomium, dz. cyt., s. 47, 81n, 149.
174 Por. S. Łach, Księga Liczb, dz. cyt., s. 238, 277; Ph. J. Budd, Numbers, dz. cyt.,
s. 288, 291–295, 360n.
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Nie będziecie popełniać niesprawiedliwości w wyrokach, w miarach, w wagach,
w objętości. Będziecie mieć wagi sprawiedliwe, odważniki sprawiedliwe, sprawiedliwą
efę, sprawiedliwy hin (Kpł 19, 35n);
Nie będziesz miał w torbie podwójnego ciężarka: cięższego i lżejszego; nie będziesz
miał w swoim domu podwójnej efy: większej i mniejszej. Będziesz miał ciężarek nie
umniejszony i dokładny, będziesz miał efę nie umniejszoną i dokładną, abyś długo żył
na ziemi, którą ci daje Pan, Bóg twój; gdyż brzydzi się Pan każdym, który tak czyni,
każdym, który postępuje niesprawiedliwie (Pwt 25, 13–16)175.

Natchnione teksty mówią także o syklu według miary przybytku – świętym syklu jako podstawie do określania wartości ofiar („według świętego
sykla”: vd<Qoh; lq<v<B. – ḇešeqel haqqōḏeš): Księga Wyjścia w związku z ofiarami składanymi przy spisie ludności (Wj 30, 13n), Księga Kapłańska przy
określaniu wartości ofiar ze zwierząt (Kpł 5, 15) oraz wykupywania ludzi
(Kpł 27, 3. 25), Księga Liczb w związku z wykupem pierworodnych (Lb
3, 47. 50; 18, 16) i darami przywódców plemion Izraela, w których wielkość przedmiotów z cennych metali określano według „wagi przybytku”
(dosłownie: „według świętego sykla” – Lb 7, 13. 19. 25. 31. 37. 43. 49.
55. 61. 67. 73. 79. 85n). Świątynia Boga była zaangażowana w troskę
o uczciwość Izraelitów, dokładne wypełnianie podjętych zobowiązań176.
Do tych nakazów nawiązują księgi mądrościowe, przestrzegając przed
niebezpieczeństwami związanymi z prowadzeniem handlu:
Obrzydła Panu waga fałszywa,
upodobanie ma w ciężarku uczciwym (Prz 11, 1);
Waga i szala zgodna z prawem [należą] do Pana,
Jego dziełem ciężarki w worku (Prz 16, 11);
175 Por. S. Łach, Księga Kapłańska, dz. cyt., s. 243; A. Tronina, Księga Kapłańska, dz.
cyt., s. 293; S. Łach, Księga Powtórzonego Prawa, dz. cyt., s. 237; G. von Rad, Das fünfte
Buch Mose. Deuteronomium, dz. cyt., s. 111.
176 Por. S. Łach, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 268; B. S. Childs, The Book of Exodus, dz.
cyt., s. 528; J. Lemański, Księga Wyjścia, dz. cyt., s. 587; S. Łach, Księga Kapłańska, dz.
cyt., s. 151, 285, 288; A. Tronina, Księga Kapłańska, dz. cyt., s. 118, 398, 400; S. Łach,
Księga Liczb, dz. cyt., s. 82, 111, 178; Ph. J. Budd, Numbers, dz. cyt., s. 36, 41, 84, 206n.
Por. też Ez 45, 12.
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Dwojakie ciężarki i waga podwójna,
obydwie są wstrętne Panu […]
Wstrętne Panu podwójne ciężarki
i waga fałszywa przestępstwem (Prz 20, 10. 23)177;
Trudno jest kupcowi ustrzec się wykroczenia,
a handlarz nie będzie wolny od grzechu (Syr 26, 29).

Jednak uczciwe postępowanie i osiąganie zasłużonego zarobku możliwe
jest również w handlu:
Nie wstydź się następujących rzeczy
i nie grzesz przez wzgląd na osobę: […]
rozliczania się z towarzyszem i podróżnymi
i dawania bliskim darów z dziedzictwa,
dokładności wagi i ciężarków
i zarobku wielkiego lub małego,
korzyści kupców ze sprzedaży […]
Cokolwiek przekazujesz, niech będzie policzone i zważone,
a dawanie i odbieranie – wszystko [niech będzie utrwalone] na piśmie (Syr 42,
1. 3–5. 7)178.

Prorocy piętnują postępowanie nieuczciwe, fałszowanie miar i wag:
Kanaan ma w ręku fałszywą wagę,
w oszustwie jest rozmiłowany.
Powiedział Efraim: „Stałem się bogaty
i zgromadziłem dla siebie majątek” –
lecz z jego pracy nic nie pozostanie
z powodu grzechów przezeń popełnionych (Oz 12, 8n).

177 Por. S. Potocki, Księga Przysłów, dz. cyt., s. 113, 142, 163, 165; W. McKane, Proverbs, dz. cyt., s. 438n, 500, 549; R. B. Y. Scott, Proverbs, Ecclesiastes, dz. cyt., s. 87,
106, 121n.
178 Por. P. W. Skehan, A. A. Di Lella, The Wisdom of Ben Sira, dz. cyt., s. 355, 482;
O. Schilling, Das Buch Jesus Sirach, dz. cyt., s. 120, 175n.

98

Stary Testament

Kanaan oznacza kupca. Natchniony autor stosuje paralelizm: Kanaan–
Efraim; wydawałoby się, że antytetyczny, a faktycznie synonimiczny:
zarówno dawni mieszkańcy Ziemi Obiecanej, jak i plemię Izraela oznaczające Królestwo Północne postępują podobnie179.
Domu nieprawości, czy mogę znieść
niegodziwe skarby i efę uszczuplaną, przeklętą?
Czy usprawiedliwię szale niegodziwe,
a w worku – fałszywe ciężarki,
[miasto], którego bogacze
pełni są zdzierstwa,
a mieszkańcy jego mówią kłamstwa
i język w ich ustach jest zdradliwy? (Mi 6, 10–12)180.

Prorok Ezechiel pisze o zachowywaniu dokładnych miar w odnowionym Izraelu:
Będziecie używali sprawiedliwej wagi i sprawiedliwej efy, i sprawiedliwej bat. Efa
i bat mają mieć jednakową miarę, tak by bat obejmowała dziesiątą część chomera i efa
obejmowała dziesiątą część chomera. Sykl ma stanowić dwadzieścia ger, minę ma stanowić dwadzieścia syklów, dwadzieścia pięć syklów i piętnaście syklów (Ez 45, 10–12).

W kontekście ofiar składanych w odnowionej świątyni głosi ujednolicenie różnych miar – pod wpływem miar babilońskich sześćdziesiąt syklów
w minie zamiast pięćdziesięciu181.
Prorok Amos piętnuje fałszowanie miar, nieuczciwość i wyzysk ubogich:
Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego,
a bezrolnego pozostawiacie bez pracy,

179 Por. F. I. Andersen, D. N. Freedman, Hosea, dz. cyt., s. 615–617; H. W. Wolff,
Hosea, dz. cyt., s. 214; J. Drozd, Księga Ozeasza, dz. cyt., s. 103.
180 Por. P. Szefler, Księga Micheasza. Wstęp – przekład – komentarz, [w:] Księgi Proroków Mniejszych, I, PŚST XII, 1, Poznań 1968, s. 407n; R. L. Smith, Micah–Malachi, dz.
cyt., s. 53; D. R. Hillers, Micah, dz. cyt., s. 81n.
181 Por. J. Homerski, Księga Ezechiela, dz. cyt., s. 191n; W. Zimmerli, Ezekiel 2, dz.
cyt., s. 476n oraz przypisy w BT i Biblii Paulistów.
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którzy mówicie: „Kiedyż minie nów księżyca,
byśmy mogli sprzedawać zboże,
i kiedy szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz?
A będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl
i wagę podstępnie fałszować.
Będziemy kupować biednego za srebro,
a ubogiego za parę sandałów,
i plewy pszeniczne będziemy sprzedawać” (Am 8, 4–6)182.

Amos wspomina o świętych dniach szabatu i nowiu księżyca, kiedy
w Izraelu nie prowadzono handlu. Prorok Zachariasz zapowiada, że w odnowionej Jerozolimie nie będzie przekupnia w domu Pańskim (Za 14, 21)183.
Podkreśla świętość miejsca i czasu, a także pewne niebezpieczeństwa moralne dla uczciwego człowieka w ogóle związane z uprawianiem handlu.
Ubogim najemnikom, Izraelitom i przybyszom powinno się uczciwie
wypłacać należność za pracę przed zachodem słońca:
Nie będziesz uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie
będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do poranka (Kpł 19, 13);
Nie będziesz niesprawiedliwie gnębił najemnika ubogiego i nędznego, czy to będzie
brat twój, czy przybysz, o ile jest w twoim kraju, w twoich bramach. Tego samego dnia
oddasz mu zapłatę, nie pozwolisz zajść nad nią słońcu, gdyż jest on biedny i całym
sercem jej pragnie: by nie wzywał Pana przeciw tobie, a to by cię obciążyło grzechem
(Pwt 24, 14n)184.

182 Por. E. Zawiszewski, Księga Amosa. Wstęp – przekład – komentarz, [w:] Księgi
Proroków Mniejszych, I, dz. cyt., s. 243–245; S. M. Paul, Amos, dz. cyt., s. 256–259; H. W.
Wolff, Joel and Amos, dz. cyt., s. 326–328; F. I. Andersen, S. N. Freedman, Amos, dz.
cyt., s. 802–808; G. Witaszek, Amos. Prorok sprawiedliwości społecznej, Lublin 1996,
s. 93–97; tenże, Myśl społeczna proroków, dz. cyt., s. 78–81.
183 Por. J. Homerski, Księga Zachariasza, dz. cyt., s. 457; C. J. Meyers, E. M. Meyers,
Zechariah 9 – 14. A New Translation with Introduction and Commentary, AB 25C, New
York–London–Toronto–Sydney–Auckland 1993, s. 489–492, 506n; R. L. Smith, Micah–
Malachi, dz. cyt., s. 293.
184 Por. S. Łach, Księga Kapłańska, dz. cyt., s. 239n; A. Tronina, Księga Kapłańska, dz.
cyt., s. 293; S. Łach, Księga Powtórzonego Prawa, dz. cyt., s. 285n; G. von Rad, Das fünfte
Buch Mose. Deuteronomium, dz. cyt., s. 108n.
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Mówią o tym również już cytowane w związku z napomnieniami skierowanymi do władców i wszystkich Izraelitów słowa z Księgi Jeremiasza:
Biada temu, który fałszem buduje swój dom, pomijając sprawiedliwość,
a swoje wysokie komnaty – bezprawiem;
który każe swemu współziomkowi pracować za darmo
i nie oddaje mu jego zarobku (Jr 22, 13).

Prorok Malachiasz wymienia oszukiwanie pracowników wśród innych
występków podlegających Bożemu sądowi:
Wtedy przybędę do was na sąd i wystąpię prędko jak świadek przeciw uprawiającym
czary i cudzołożnikom, i krzywoprzysięzcom, i oszukującym robotnika na wynagrodzeniu, [uciskającym] wdowę i sierotę, i przeciw tym, co gnębią przybyszów, a Mnie
się nie lękają – mówi Pan Zastępów (Ml 3, 5)185.

Również starszy Tobiasz podaje synowi wskazówki, jak prowadzić uczciwe życie, mówi o wypłacaniu robotnikom należności na czas (Tb 4, 14)186.
Przytoczone teksty określają konkretne przejawy sprawiedliwego postępowania: prawne nakazy, zachęty do ich wypełniania oraz przestrogi
przed lekceważeniem. W następnym rozdziale przedstawimy prorockie
wezwania do sprawiedliwego życia i potępienie nieprawości.
4. Wezwania do sprawiedliwości i potępianie
nieprawości w księgach prorockich
Prorok Izajasz wielokrotnie wzywa do sprawiedliwego postępowania
i krytykuje nieprawość:

185 Por. M. Peter, Księga Malachiasza, dz. cyt., s. 492; R. L. Smith, Micah–Malachi,
dz. cyt., s. 329n.
186 Por. S. Grzybek, Księga Tobiasza, dz. cyt., s. 91n; C. A. Moore, Tobit, dz. cyt.,
s. 171; M. Wojciechowski, Księga Tobiasza, czyli Tobita, dz. cyt., s. 85; tenże, Pouczenia
Tobita dla Tobiasza (Tb 4, 1–21), art. cyt., s. 433.
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Szczęśliwy sprawiedliwy, bo pozyska dobro;
zażywać będzie owocu swoich czynów.
Biada złemu, bo zło [go spotka],
i według czynów jego rąk mu odpłacą (Iz 3, 10n);
Biada […] tym, którzy za podarek uniewinniają winnego,
a sprawiedliwemu odmawiają praw (Iz 5, 22n – o nieprawych sędziach);
Wytępieni zostaną wszyscy, co za złem gonią;
którzy słowem przywodzą drugiego do grzechu,
którzy w bramie stawiają sidła na sędziów
i odprawiają sprawiedliwego z niczym (Iz 29, 20n);
Ten, kto postępuje sprawiedliwie
i kto mówi uczciwie,
kto odrzuca zyski bezprawne,
kto się wzbrania dłońmi przed wzięciem podarku,
kto zatyka uszy, by o krwi nie słuchać,
kto zamyka oczy, by na zło nie patrzeć –
ten będzie mieszkał na wysokościach (Iz 33, 15n);
Sprawiedliwy ginie,
a nikt się tym nie przejmuje.
Bogobojni ludzie znikają,
a na to nikt nie zwraca uwagi.
Tak to się gubi sprawiedliwego,
a on odchodzi, aby zażywać pokoju.
Spoczywa na swym łożu ten,
kto postępował uczciwie (Iz 57, 1n)187.

Podobnie uczy prorok Jeremiasz:

187 Por. L. Stachowiak, Księga Izajasza I, dz. cyt., s. 145, 166n, 416n, 452n; tenże,
Księga Izajasza II–III, dz. cyt., s. 252n; T. Brzegowy, Księga Izajasza. Rozdziały 1–12,
dz. cyt., s. 248n, 324n; J. D. W. Watts, Isaiah 1–33, dz. cyt., s. 41, 62, 389, 427; tenże,
Isaiah 34–66, dz. cyt., s. 257; J. L. McKenzie, Second Isaiah, dz. cyt., s. 154n.
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Izrael Odstępca okazał się sprawiedliwszy
niż niegodziwy Juda
(Jr 3, 11 – piętnowanie grzechów w Królestwie Judzkim);
Jeżeli zaś będziesz przysięgał: „Na życie Pana”,
zgodnie z prawdą, słusznie i sprawiedliwie,
narody będą sobie wiecznie błogosławić dzięki tobie
i będą się tobą chlubić (Jr 4, 2);
Przebiegnijcie ulice Jeruzalem,
zobaczcie, zbadajcie
i przeszukajcie jej place,
czy znajdziecie kogoś,
czy będzie tam ktokolwiek, kto postępowałby sprawiedliwie,
szukał prawdy,
a przebaczę jej (Jr 5, 1 – analogia do Rdz 19, gdy Abraham prosi o ocalenie Sodomy
i Gomory ze względu na mieszkających w nich sprawiedliwych);
Prześcigają się w nieprawości.
Nie przestrzegają sprawiedliwości –
sprawiedliwości wobec sierot, by doznały pomyślności,
nie bronią sprawy ubogich (Jr 5, 28 – krytyka);
Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego
i który patrzysz na nerki i serce,
dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę na nich (Jr 20, 12);
Ja jestem w waszych rękach. Uczyńcie ze mną, co wam się wyda sprawiedliwe.
Wiedzcie jednak, że jeżeli mnie zabijecie, krew niewinnego spadnie na was, na to miasto
i na jego mieszkańców (Jr 26, 14n – słowa Jeremiasza do prześladowców [przywódców
judzkich], którzy go uwięzili);
Nieprzyjaciele ich mówili:
„Nie popełniliśmy występku,
bo zgrzeszyli przeciw Panu,
pastwisku sprawiedliwości,
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nadziei ich przodków, <Panu>” (Jr 50, 7 o prześladowanych Izraelitach, w zapowiedzi
upadku Babilonu – kara była słuszna, ale okrucieństwa przeciwników szły za daleko);
„Ukazał Pan naszą sprawiedliwość” (karząc Babilon – Jr 51, 10)188.

Lamentacje podają przyczyny upadku Izraela:
Z powodu grzechów jej proroków
i przestępstw jej kapłanów,
którzy w jej środku rozlali
krew sprawiedliwych (Lm 4, 13)189.

Prorok Baruch w modlitwie do Boga w imieniu pokutujących Izraelitów
uznaje słuszność kary Bożej:
Dusza zasmucona z powodu ogromu [niedoli], ten, kto chodzi pochylony i zbolały,
oczy niedomagające, dusza przymierająca głodem, oddadzą Ci chwałę i sprawiedliwość,
Panie! Albowiem nie na sprawiedliwych czynach przodków ani królów naszych się
opieramy, gdy prosimy Cię o miłosierdzie nad nami, Panie, Boże nasz! (Ba 2, 18n).

W ostatnich słowach listu Jeremiasza przeciw bałwochwalstwu, kończących Księgę Barucha, czytamy:
Przeto lepszy jest człowiek sprawiedliwy, który nie posiada bożków, będzie bowiem
daleko od hańby (Ba 6, 72)190.

188 Por. L. Stachowiak, Księga Jeremiasza, dz. cyt., s. 118n, 126–129, 138n, 145n,
255, 486, 497; J. Bright, Jeremiah, dz. cyt., s. 24–27, 39–42, 134, 171n, 354, 356; W. L.
Holladay, Jeremiah 1, dz. cyt., s. 118, 128n, 176n, 198n, 558; tenże, Jeremiah 2, dz. cyt.,
s. 107, 416, 422. W związku z przysięgą „na życie Jhwh” (Jr 4, 2) por. J. Woźniak, Prehistoria przysięgi ḥaj Jahwe, [w:] Studium Scripturae Anima Theologiae. Prace ofiarowane
Księdzu Profesorowi Stanisławowi Grzybkowi, red. J. Chmiel, T. Matras, Kraków 1990,
s. 368–373.
189 Por. D. R. Hillers, Lamentations, dz. cyt., s. 82, 90n; L. Stachowiak, Lamentacje.
Księga Barucha, dz. cyt., s. 74n.
190 Por. L. Stachowiak, Lamentacje. Księga Barucha, dz. cyt., s. 123n, 145; C. A.
Moore, Daniel, Esther and Jeremiah the Additions, dz. cyt., s. 288, 291–293, 357.
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Prorok Ezechiel przekazuje słowa Boga na temat odpowiedzialności
człowieka za jego czyny oraz proroka napominającego grzesznych rodaków:
Gdyby zaś sprawiedliwy odstąpił od swej prawości i dopuścił się grzechu, i gdybym
zesłał na niego jakieś doświadczenie, to on umrze, bo go nie upomniałeś, z powodu
jego grzechu; sprawiedliwości, którą czynił, nie będzie się pamiętać, ciebie jednak
uczynię odpowiedzialnym za jego krew. Jeśli jednak upomnisz sprawiedliwego, by
sprawiedliwy nie grzeszył, i jeśli nie popełni grzechu, to z pewnością pozostanie przy
życiu, ponieważ przyjął upomnienie, ty zaś ocalisz samego siebie (Ez 3, 20n).

Pokazuje skutki działania fałszywych prorokiń:
Ponieważ zasmucałyście kłamstwem serce sprawiedliwego, chociaż Ja go nie zasmucałem, i ponieważ wzmacniałyście ręce niezbożnego, aby nie zawrócił ze swej złej
drogi i żył, dlatego nie będziecie miały widzeń złudnych i nie będziecie więcej prorokowały. Wyzwolę lud mój z ręki waszej, i poznacie, że Ja jestem Pan (Ez 13, 22n)191.

Prorok Daniel w Pieśni trzech młodzieńców zamieszcza wezwanie:
„Duchy i dusze sprawiedliwych, błogosławcie Pana” (Dn 3, 86). Wyjaśnia
sen Nabuchodonozorowi:
Dlatego, królu, przyjmij moją radę i okup swe grzechy uczynkami sprawiedliwymi,
a swoje nieprawości miłosierdziem nad ubogimi, wtedy może twa pomyślność okaże
się trwała (Dn 4, 24).

Modli się do Boga i otrzymuje odpowiedź:
Nakłoń, mój Boże, swego ucha i wysłuchaj! Otwórz swe oczy i zobacz spustoszenie
i miasto, nad którym wzywano Twego imienia. Albowiem zanosimy modlitwy do Ciebie, opierając się […] nie na naszej sprawiedliwości, ale ufni w Twe miłosierdzie […];
Ustalono siedemdziesiąt tygodni
nad twoim narodem i twoim świętym miastem,
by położyć kres nieprawości,
191 Por. J. Homerski, Księga Ezechiela, dz. cyt., s. 27n, 56; W. Zimmerli, Ezekiel 1, dz.
cyt., s. 145n, 298n; M. Greenberg, Ezekiel 1–20. A New Translation with Introduction and
Commentary, AB 22, Garden City, New York 1983, s. 85–97, 241–246.
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grzech obłożyć pieczęcią
i odpokutować występek,
a wprowadzić wieczną sprawiedliwość,
przypieczętować widzenie i proroka
i namaścić Święte świętych (Dn 9, 18. 24)192.

Amos pokazuje rodakom ich nieprawość, nieuczciwość, wyzysk ubogich rodaków:
Sprzedają za srebro sprawiedliwego,
a ubogiego za parę sandałów (Am 2, 6 – prorok stosuje paralelizm: sprawiedliwy
– ubogi, zatem bogaty wyzyskiwacz nie może uchodzić za sprawiedliwego);
Prawość obracają w piołun,
a sprawiedliwość depczą po ziemi. […]
Albowiem poznałem mnogie wasze złości
i grzechy wasze liczne,
o wy, ciemięzcy sprawiedliwego, biorący okup
i uciskający w bramie ubogich!
Dlatego w tym czasie milczy człowiek roztropny,
bo jest to czas niedoli (Am 5, 7. 12n);

Czy konie pędzą po skałach
albo czy tam się orze wołami,
że zamieniacie sprawiedliwość na truciznę,
a owoc prawości – na cykutę (Am 6, 12)193.
192 Por. J. Homerski, Księga Daniela, dz. cyt., s. 87, 136, 138n; M. Parchem, Księga
Daniela, dz. cyt., s. 309, 579n, 584–589; L. F. Hartman, A. A. Di Lella, The Book of Daniel, dz. cyt., s. 173, 177, 243n, 248n; J. J. Collins, Daniel, dz. cyt., s. 206n, 230, 351–354;
C. A. Moore, Daniel, Esther and Jeremiah the Additions, dz. cyt., s. 73n; S. Wronka, Jak
drzewo zasadzone nad płynącą wodą (Ps 1, 3), dz. cyt., s. 175n.
193 Por. E. Zawiszewski, Księga Amosa, dz. cyt., s. 197, 219–223, 233n; S. M. Paul,
Amos, dz. cyt., s. 177n, 192n; H. W. Wolff, Joel and Amos, dz. cyt., s. 251, 264; F. I.
Andersen, S. N. Freedman, Amos, dz. cyt., s. 310–313, 483n, 501–506, 576–579; G. Witaszek, Amos. Prorok sprawiedliwości społecznej, dz. cyt., s. 62–68, 87–92; tenże, Myśl
społeczna proroków, dz. cyt., s. 78–86; tenże, Niesprawiedliwości społeczne i ich konse-
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Podobne pouczenia kierują prorocy do Izraela, wzywając do kierowania
się w postępowaniu Bożą bojaźnią:
Pan Zastępów – Jego za Świętego miejcie;
On jest Tym, którego się lękać macie (~k,a]r;Am – môra’ăḵem)
i który was winien bojaźnią przejmować (~k,c.rI[]m] – mă‘ăriṣḵem) (Iz 8, 13).

Prorok stosuje paralelizm – dwa bliskoznaczne terminy hebrajskie
oznaczające strach, przerażenie oraz powód przerażenia – od rdzenia #r[
– ‘rṣ – wzbudzać strach, drżeć, bać się194.
I spocznie na niej Duch Pański,
duch mądrości i rozumu,
duch rady i męstwa,
duch wiedzy i bojaźni Pańskiej.
Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej.
Nie będzie sądził z pozorów
ani wyrokował według pogłosek;
raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie
i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok.
Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika,
tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego.
Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach,
a wierność przepasaniem lędźwi (Iz 11, 2–5);
Wtedy czcić będą Świętego Jakubowego
i z bojaźnią szanować Boga Izraela (Iz 29, 23);
Zasobem sił zbawczych – mądrość i wiedza,
jego skarbem jest bojaźń Pańska (Iz 33, 6);

kwencje w myśli religijnej proroka Amosa, Tuchów 1992; tenże, Prorocy Amos i Micheasz
wobec niesprawiedliwości społecznej, Tuchów 1992; tenże, Wspólnota izraelska w świetle społecznej krytyki proroka Amosa, RBL 43 (1990), s. 105–111; S. Bastianel, L. Di
Pinto, Biblijne podstawy etyki, dz. cyt., s. 56n.
194 Por. P. Briks, Podręczny słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, dz. cyt., s. 186, 204, 273.
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Kto spośród was boi się Pana,
niech słucha głosu Jego Sługi! (Iz 50, 10);
Kogo się lękasz i boisz,
że Mnie chcesz oszukać (Iz 57, 11 – trzeba się bać tylko Boga);
Czemu, o Panie, dozwalasz nam błądzić
z dala od Twoich dróg,
tak iż serca nasze stają się nieczułe
na bojaźń przed Tobą? (Iz 63, 17)195.

Jeremiasz uczy:
Nie boicie się Mnie – wyrocznia Pana,
nie drżycie przede Mną,
który ustanowiłem wydmy jako brzeg morza […]
Nie powiedzieli w swych sercach:
Chcemy bać się Pana, Boga naszego,
który daje w swoim czasie
deszcz wczesny i późny,
który zapewnia nam ustalone tygodnie żniw (Jr 5, 22. 24);
Dam im jedno serce i jedną zasadę postępowania, by się Mnie zawsze bali dla dobra
swego i swoich potomków. Zawrę z nimi przymierze wieczne, na mocy którego nie
przestanę im wyświadczać dobra. Napełnię ich serca moją bojaźnią, by się już nie
odwracali ode Mnie (Jr 32, 39n)196.

Podobne nauki przekazują Baruch, Daniel, Ozeasz, Jonasz, Micheasz
i Sofoniasz:
195 Por. L. Stachowiak, Księga Izajasza I, dz. cyt., s. 215, 256–262, 417n, 449; tenże, Księga Izajasza II–III, dz. cyt., s. 197, 256n, 299n; T. Brzegowy, Księga Izajasza.
Rozdziały 1–12, dz. cyt., s. 479, 612–619; J. D. W. Watts, Isaiah 1–33, dz. cyt., s. 120,
171–175, 389, 421; tenże, Isaiah 34–66, dz. cyt., s. 204, 259, 334; J. L. McKenzie, Second
Isaiah, dz. cyt., s. 117, 158n, 192.
196 Por. L. Stachowiak, Księga Jeremiasza, dz. cyt., s. 144n, 374; J. Bright, Jeremiah,
dz. cyt., s. 40–42, 295, 297n; W. L. Holladay, Jeremiah 1, dz. cyt., s. 196n; tenże, Jeremiah
2, dz. cyt., s. 220.
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Dlatego bowiem dałeś bojaźń Twą sercom naszym, abyśmy wzywali imienia Twego.
Będziemy Cię chwalili na wygnaniu naszym, ponieważ odwracamy od serc naszych
wszelką niegodziwość przodków, którzy grzeszyli przeciw Tobie (Ba 3, 7)197;
Wszyscy bogobojni,
błogosławcie Pana, Boga bogów,
chwalcie i wysławiajcie,
bo na wielki Jego łaskawość (Dn 3, 90 – ostatni werset pieśni trzech młodzieńców)198;
Powiedzą wtedy: My nie mamy króla,
bośmy się Pana nie bali –
zresztą, cóż nam król pomoże? (Oz 10, 3 – poczucie bezradności grzesznych Izraelitów wobec zapowiedzi słusznej kary)199;
Ogarnęła wtedy tych ludzi bojaźń przed Panem. Złożyli ofiarę i uczynili śluby
(Jon 1, 16).

Jest to konkretny wyraz czci pogańskich marynarzy wobec Boga Jonasza. Może być spowodowany strachem wobec nagłych wydarzeń: burzy
i jej szybkiego ustania i stanowić punkt wyjścia do zastanowienia się nad
mocą Boga200.
Głos Pana woła do miasta:
– zbawi tych, co się boją Jego imienia [w dawniejszych wydaniach BT: „A mądrością
jest bać się imienia Twojego” – sentencja mądrościowa] (Mi 6, 9)201;

197 Por. L. Stachowiak, Lamentacje. Księga Barucha, dz. cyt., s. 127; C. A. Moore,
Daniel, Esther and Jeremiah the Additions, dz. cyt., s. 290, 293n
198 Por. J. Homerski, Księga Daniela, dz. cyt., s. 87; M. Parchem, Księga Daniela,
dz. cyt., s. 312; C. A. Moore, Daniel, Esther and Jeremiah the Additions, dz. cyt., s. 74.
199 Por. F. I. Andersen, D. N. Freedman, Hosea, dz. cyt., s. 553n; H. W. Wolff, Hosea,
dz. cyt., s. 174n; J. Drozd, Księga Ozeasza, dz. cyt., s. 95.
200 Por. J. M. Sasson, Jonah. A New Translation with Introduction, Commentary, and
Interpretation, AB 24B, New York–London–Toronto–Sydney–Auckland 1990, s. 137–
142; S. Potocki, Księga Ozeasza. Wstęp – przekład – komentarz, [w:] Księgi Proroków
Mniejszych, I, dz. cyt., s. 283–341, zwłaszcza 322n.
201 Por. P. Szefler, Księga Micheasza, dz. cyt., s. 407; R. L. Smith, Micah–Malachi, dz.
cyt., s. 53; D. R. Hillers, Micah, dz. cyt., s. 81n.
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Mówiłem: „Ty przynajmniej Mnie uszanujesz,
przyjmiesz ode Mnie upomnienie
[w dawniejszych wydaniach: „Bój się Mnie jednak, przyjmij pouczenie”] (So 3, 7);
Wtedy bowiem przywrócę narodom wargi czyste,
aby wszyscy wzywali imienia Pana
i służyli Mu jednomyślnie (So 3, 9)202.

Przytoczone teksty pokazują znaczenie sprawiedliwego postępowania
wypływającego z bojaźni Pańskiej, która jest zarówno postawą sprawiedliwego człowieka, jak też darem Bożym (por. Jr 32, 39n; Ba 3, 7) prowadzącym do szczęśliwego życia. W następnym rozdziale przytoczymy
teksty mądrościowe i poetyckie o sprawiedliwości ludzkiej i Bożej bojaźni.
5. Wezwania do sprawiedliwości i potępianie nieprawości
w księgach mądrościowych i poetyckich
Kohelet i Hiob mówią, że wszyscy ludzie podlegają Bożemu sądowi.
Sprawiedliwy na nim nie zginie, natomiast bezbożny poniesie karę za
swe czyny:
Zarówno sprawiedliwego, jak i bezbożnego,
będzie sądził Bóg (Koh 3, 17; tekst już cytowany w związku z Bożą sprawiedliwością i Jego sądem)203;
Przypomnij sobie, czy zginął kto prawy?
Gdzie sprawiedliwych zgładzono? (Hi 4, 7 – z pierwszej mowy Elifaza);
Biada mi, gdybym zgrzeszył!
Choć sprawiedliwy, nie podniosę głowy (Hi 10, 15 – odpowiedź Hioba po mowie
Bildada);
202 Por. S. Potocki, Księga Sofoniasza, dz. cyt., s. 189–193; A. Berlin, Zephaniah, dz.
cyt., s. 131–134; R. L. Smith, Micah–Malachi, dz. cyt., s. 140–142.
203 Por. M. Filipiak, Księga Koheleta, dz. cyt., s. 125; A. Bonora, Księga Koheleta, dz.
cyt., s. 74; C. L. Seow, Ecclesiastes, dz. cyt., s. 166n; G. Ravasi, Kohelet, dz. cyt., s. 137n.
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Sprawiedliwy trwa mocno przy swojej drodze,
kto ręce ma czyste, moc zwiększa (Hi 17, 9 – odpowiedź Hioba po drugiej mowie
Elifaza);
Sprawiedliwi patrzą i cieszą się z tego (z kary Bożej dla grzeszników – Hi 22, 19
– z trzeciej mowy Elifaza);
Czy sprawiedliwy jest człowiek wobec Boga,
a zrodzony z niewiasty czy jest czysty? (znikomość i słabość nawet sprawiedliwego
człowieka wobec Boga – Hi 25, 4 – z trzeciej mowy Bildada);
I zaprzestali trzej mężowie odpowiadać Hiobowi, gdyż we własnych oczach był on
sprawiedliwy (Hi 32, 1)204.

Podobną naukę wyrażają Psalmy, które często podkreślają opiekę Bożą
nad ludźmi sprawiedliwymi mimo cierpień, jakie czasem ich dotykają:
Toteż występni nie ostoją się na sądzie
ani grzesznicy – w zgromadzeniu sprawiedliwych,
bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych,
a droga występnych zaginie (Ps 1, 5n);
Panie, przyznaj mi słuszność według mej sprawiedliwości
i według niewinności, jaka jest we mnie (Ps 7, 9);

Niektóre teksty pokazują także Bożą sprawiedliwość, ale zwracamy na
nie uwagę, ponieważ jest w nich również mowa o sprawiedliwych ludziach.
Gdy walą się fundamenty,
cóż może zdziałać sprawiedliwy? […]
Pan bada sprawiedliwego i występnego,
204 Por. C. Jakubiec, Księga Hioba, dz. cyt., s. 73n, 103n, 136, 162n, 173, 202; M. H.
Pope, Job, dz. cyt., s. 36, 81, 134, 167, 182, 241; L. Alonso Schökel, J. L. Sicre Diaz,
Giobbe, dz. cyt., s. 157, 220, 384, 414, 518; J. Lévêque, Job et son Dieu, I, dz. cyt., s. 139,
235, 256, 263, 265n, 272, 276, 278, 309, 318n; II, dz. cyt., s. 418, 421, 430, 440; G. Ravasi, Hiob, dz. cyt., s. 74n, 146, 218, 288n, 311, 417.
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nie cierpi Jego dusza tego, kto kocha nieprawość […]
Pan jest sprawiedliwy, miłuje sprawiedliwość,
ludzie prawi zobaczą Jego oblicze (Ps 11, 3. 5. 7);

Wszyscy zadrżeli ze strachu,
gdyż Bóg jest z pokoleniem sprawiedliwym (Ps 14, 5);
Ja zaś w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze,
powstając ze snu, nasycę się Twoim widokiem (Ps 17, 15);
Pan nagradza moją sprawiedliwość,
odpłaca mi według czystości rąk moich. […]
Pan mnie nagradza za moją sprawiedliwość,
za czystość rąk moich w Jego oczach (Ps 18, 21. 35 = 2 Sm 22, 21. 25);
Niech zaniemówią wargi kłamliwe,
co zuchwale wygadują na sprawiedliwego
z pychą i ze wzgardą (Ps 31, 19);
Cieszcie się, sprawiedliwi, i weselcie w Panu.
wszyscy prawego serca wznoście radosne okrzyki (Ps 32, 11);
Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana,
prawym przystoi pieśń chwały (Ps 33, 1);
Oczy Pana [zwrócone są] ku sprawiedliwym,
a Jego uszy na ich wołanie. […]
Wiele nieszczęść [spada na] sprawiedliwego,
lecz ze wszystkich Pan go wybawia. […]
Zło sprowadza śmierć na przewrotnego,
wrogów sprawiedliwego spotka kara (Ps 34, 16. 20. 22);
Powierz Panu swoją drogę
i zaufaj Mu: On sam będzie działał
i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło,
a prawość twoja – jak południe. […]
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Przeciw sprawiedliwemu zło knuje występny
i zgrzyta na niego zębami. […]
Lepsza jest odrobina, którą ma sprawiedliwy,
niż wielkie bogactwo występnych,
bo ramiona występnych będą połamane,
a sprawiedliwych Pan podtrzymuje. […]
Występny pożycza, ale nie zwraca,
a sprawiedliwy lituje się i obdarza. […]
Byłem dzieckiem i jestem już starcem,
a nie widziałem sprawiedliwego w opuszczeniu
ani potomstwa jego, by o chleb żebrało. […]
Sprawiedliwi posiądą ziemię
i będą mieszkać na niej na zawsze.
Usta sprawiedliwego głoszą mądrość
i język jego mówi to, co słuszne. […]
Występny czatuje na sprawiedliwego
i usiłuje go zabić,
lecz Pan nie zostawi go w jego ręku
i nie pozwala skazać, gdy stanie przed sądem. […]
Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana;
On ich ucieczką w czasie utrapienia (Ps 37, 5n. 12. 16n. 21. 25. 29n. 32. 39).

Wyżej cytowany jest początek Psalmu jako jeden z przykładów trudności,
którą dla sprawiedliwych stanowiło doczesne powodzenie bezbożnych205.
Ujrzą sprawiedliwi i ulękną się,
a będą śmiali się z niego:
„Oto człowiek, który nie uczynił
Boga swoją twierdzą,
ale zaufał wielkim swym bogactwom,
a w siłę wzrósł przez swoje zbrodnie” (Ps 52, 8n);
205 Por. G. Ravasi, Il Libro dei Salmi, I, dz. cyt., s. 83–85, 173n, 236–239, 268, 337,
340, 576n, 592, 623–626, 680n, 683–689; M. Dahood, Psalms I, dz. cyt., s. 4n, 45, 69–71,
81n, 99n, 111, 115, 190n, 198, 207, 228–232; S. Łach, J. Łach, Księga Psalmów, dz. cyt.,
s. 105, 123, 133, 141, 153, 159m, 205, 208, 215, 226n; P. Zaremba, Optymizm moralny
w Pierwszej Księdze Psalmów, „Scripta Biblica et Orientalia” 1 (2009), s. 163–173.
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Przerzuć swą troskę na Pana,
a On cię podtrzyma;
nigdy nie dopuści,
by miał się zachwiać sprawiedliwy (Ps 55, 23);
Sprawiedliwy się cieszy, kiedy widzi karę,
myje swoje nogi we krwi niegodziwca (Ps 58, 11);
Sprawiedliwy weseli się w Panu,
do Niego się ucieka,
a wszyscy prawego serca [Nim] się chlubią (Ps 64, 11);
A sprawiedliwi cieszą się i weselą
przed Bogiem, i radością się rozkoszują (Ps 68, 4);
I obetnę wszystkie rogi niegodziwych,
a rogi sprawiedliwego się wzniosą (Ps 75, 11);
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,
rozrośnie się jak cedr na Libanie (Ps 92, 13);
Choć czyhają na życie sprawiedliwego,
chociaż potępiają krew niewinną,
na pewno Pan będzie mi obroną
i Bóg mój dla mnie – opoką schronienia (Ps 94, 21n);
Światło wschodzi dla sprawiedliwego
i radość dla ludzi prawego serca.
Sprawiedliwi, weselcie się w Panu
i wysławiajcie Jego święte imię! (Ps 97, 11n)206;
Szczęśliwi, którzy przestrzegają przykazań,
206 Por. G. Ravasi, Il Libro dei Salmi, II, dz. cyt., s. 75n, 122n, 184n, 298, 376n, 573,
936, 971n, 1020–1022; M. Dahood, Psalms II, dz. cyt., s. 16, 37–39, 63, 107, 135, 216,
338, 351, 362n; S. Łach, J. Łach, Księga Psalmów, dz. cyt., s. 279, 286, 293, 306, 316n,
343, 405, 412, 422.
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w każdym czasie czynią to, co sprawiedliwe (Ps 106, 3);
Z całego serca chcę chwalić Pana
w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu (Ps 111, 1);
Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu,
a sprawiedliwość jego trwać będzie zawsze.
Wschodzi w ciemnościach jako światło dla prawych,
łagodny, miłosierny, sprawiedliwy […]
Na pewno się nie zachwieje;
sprawiedliwy pozostanie w wiecznej pamięci. […]
Rozdaje – obdarza ubogich,
sprawiedliwość jego będzie trwała zawsze (Ps 112, 3n. 6. 9);

Wers 4. można zestawić z wyliczeniami Bożych przymiotów, w których
sprawiedliwość występuje obok łagodności i miłosierdzia, por. np. Pwt
18, 18; Tb 3, 2; 2 Mch 1, 24; Ps 116, 5; Syr 35, 23; Ba 5, 9: Mdr 12, 5n;
Oz 2, 21.
Okrzyki radości i wybawienia
w namiotach ludzi sprawiedliwych. […]
Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości,
chcę wejść i złożyć dzięki Panu (Ps 118, 15. 19);
Wykonuję prawo i sprawiedliwość;
nie wydawaj mnie moim ciemięzcom! (Ps 119, 121);
Bo nie zaciąży
berło bezbożnych
nad losem sprawiedliwych,
by sprawiedliwi nie wyciągali
rąk swoich ku nieprawości.
Panie, dobrze czyń dobrym
i ludziom prawego serca! (Ps 125, 3);
Niech się kapłani Twoi odzieją w sprawiedliwość,
a Twoi czciciele niech się radują! (Ps 132, 9);
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Tylko sprawiedliwi będą sławili Twe imię,
prawi zamieszkają przed Twoim obliczem (Ps 140, 14);
Niech sprawiedliwy mnie bije: to czyn miłości;
olejek występnego niech nigdy nie ozdabia mojej głowy! (Ps 141, 5);
Wyprowadź mnie z więzienia,
bym dziękował imieniu Twojemu.
Otoczą mnie sprawiedliwi,
gdy okażesz mi dobroć (Ps 142, 8);
Pan przywraca wzrok niewidomym,
Pan podnosi pochylonych,
Pan miłuje sprawiedliwych (Ps 146, 8)207.

Księga Przysłów zachęca, by słuchać nauczyciela mądrości i postępować
sprawiedliwie:
Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawo,
i rzetelność – każdą dobrą ścieżkę (Prz 2, 9);
Kroczę drogą prawości,
ścieżkami sprawiedliwości (Prz 8, 20 – nawoływanie Mądrości);
Bez pożytku złem nabyte bogactwa,
a prawość ocala od śmierci. […]
Wargi sprawiedliwego żywią wielu,
a głupcy umrą z braku rozsądku. […]
To, czego się boi grzesznik, nań spadnie,
a [Pan] spełni pragnienie sprawiedliwego.
Gdy wicher zawieje, nie ma grzesznika,
a podstawy sprawiedliwego są wieczne. […]
207 Por. G. Ravasi, Il Libro dei Salmi, III, dz. cyt., s. 176n, 310n, 327–330, 427n, 487,
572n, 679, 843, 851n, 858–860, 875n, 939n; M. Dahood, Psalms III, dz. cyt., s. 67, 122,
127–129, 158n, 186, 215n, 245n, 306n, 311n, 341n; S. Łach, J. Łach, Księga Psalmów,
dz. cyt., s. 454, 475, 477n, 496, 511, 525, 541n, 564–569, 580.
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Pan jest umocnieniem postępujących nienagannie,
a zgubą dla popełniających nieprawość.
Sprawiedliwy nie zachwieje się nigdy,
występni nie będą mieszkać na ziemi.
Owocem prawych ust jest mądrość,
język zaś przewrotnych będzie usunięty.
Wargi sprawiedliwego uznają to, co miłe [Bogu],
a usta bezbożnych – przewrotność (Prz 10, 2. 21. 24n. 29–32);
Prawych ocala ich sprawiedliwość,
pułapką wiarołomnych ich żądza. […]
Sprawiedliwy jest ocalony z udręki,
a jego miejsce zajmie bezbożny (Prz 11, 6. 8);
Sprawiedliwych zamiary to prawość,
zamysły występnych oszustwem. […]
Powaleni bezbożni i nie ma ich,
a dom sprawiedliwych stoi. […]
Bezbożny pożąda twierdzy grzeszników,
lecz sprawiedliwych korzeń owocuje. […]
Sprawiedliwy wypatruje dla siebie pożywienia,
droga bezbożnych ich mami (Prz 12, 5. 7. 12. 26);
Wesoło błyska światło prawych,
lecz gaśnie lampa występnych (Prz 13, 9);
Głupcy drwią z poczucia winy,
uczciwi mają w nich upodobanie […]
Przed dobrymi źli chylą czoło,
lecz uczciwi cieszą się upodobaniem (Prz 14, 9. 19);
Sprawiedliwość wywyższa naród,
a hańbą ludów ich grzech (Prz 14, 34);
Lepiej mieć mało z prawością
niż wielkie zyski z bezprawiem. […]
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Obrzydliwością u królów działanie bezbożne,
bo tron ich opiera się na prawości (hq"d"c.bi – ḇiṣeḏāqāh – na sprawiedliwości).
Prawe (qd,c, – ṣeḏeq – sprawiedliwe) usta są miłe królowi,
kocha on postępujących uczciwie (Prz 16, 8. 12n);
Dla prawego i kara grzywny niedobra,
bezprawiem jest chłostać szlachetnych (Prz 17, 26);
Prawy żyje w nieskazitelności,
błogosławione po nim są dzieci (Prz 20, 7);
Zapłatą za pokorę i bojaźń Pańską
jest bogactwo, chwała i życie (Prz 22, 4)208.

Kohelet przedstawia owoce własnego doświadczenia oraz tradycji
mądrościowej:
I dalej widziałem pod słońcem:
w miejscu sądu – niegodziwość,
w miejscu sprawiedliwości – nieprawość.
Powiedziałem sobie:
Zarówno sprawiedliwego, jak i bezbożnego
będzie sądził Bóg (Koh 3, 16n);
Gdy widzisz ucisk biednego
oraz pogwałcenie prawa i sprawiedliwości w kraju,
nie dziw się temu;
bo nad wysokim czuwa wyższy,
a jeszcze wyżsi nad oboma (Koh 5, 7);
Wszystko widziałem za marnych dni moich:
tu sprawiedliwy, który ginie przy swej sprawiedliwości,
208 Por. S. Potocki, Księga Przysłów, dz. cyt., s. 69, 97, 107n, 110–112, 119–123, 125,
130n, 134, 142n, 150, 162, 173; W. McKane, Proverbs, dz. cyt., s. 283, 350, 420, 422,
424–427, 447–451, 461n, 475n, 491–493, 499, 506n, 548, 570; R. B. Y. Scott, Proverbs.
Ecclesiastes, dz. cyt., s. 83n, 95, 111, 128.
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a tu złoczyńca, który przy złości swej długo żyje.
Nie bądź do przesady sprawiedliwy
i nie uważaj się za zbyt mądrego.
Dlaczego miałbyś sam sobie zgotować zgubę?
Nie bądź zbyt zły
i nie bądź głupcem.
Dlaczego miałbyś przed czasem umrzeć? […]
Bo nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego,
który by [zawsze] postępował dobrze,
a nigdy nie zgrzeszył (Koh 7, 15–17. 20).

Wers 16. można uważać za przestrogę przed skrupulatnym przestrzeganiem zewnętrznych przepisów, charakterystycznym dla faryzeuszy z czasów
Jezusa; por. Mt 23, 23–26.
Jest marność, która się dzieje na ziemi:
są sprawiedliwi, którym zdarza się to,
na co zasługują grzesznicy,
a są grzesznicy, którym zdarza się to,
na co zasługują sprawiedliwi (Koh 8, 14);
Bo to wszystko rozważyłem
i wszystko to zbadałem.
Dlatego że sprawiedliwi i mędrcy oraz ich czyny
są w ręku Boga –
zarówno miłość jak i nienawiść –
nie rozpozna człowiek tego wszystkiego, co przed oczyma jego się dzieje.
Wszystko jednakie dla wszystkich:
Ten sam los spotyka
tak sprawiedliwego, jak i złoczyńcę (Koh 9, 1n)209.

209 Por. M. Filipiak, Księga Koheleta, dz. cyt., s. 124n, 135, 150–153, 163n, 166–168;
A. Bonora, Księga Koheleta, dz. cyt., s. 73n, 101–104, 128–130, 146n, 152; C. L. Seow,
Ecclesiastes, dz. cyt., s. 166n, 202–204, 252–255, 258, 288, 297–299; G. Ravasi, Kohelet,
dz. cyt., s. 136–138, 176n, 210–215, 231n, 238–240; T. Brzegowy, Czy warto być uczciwym? Wskazania etyczne mędrca Koheleta, RBL 49 (1996), s. 221–230.

5. Wezwania… w księgach mądrościowych i poetyckich

119

Księga Mądrości pokazuje opiekę Bożą nad sprawiedliwymi w dziejach
Izraela, zwłaszcza w czasach Wyjścia:
A najdziwniejsze, w wodzie, która wszystko gasi,
ogień się wzmagał,
bo cała natura staje w obronie sprawiedliwych. […]
i potem, by się sprawiedliwi mogli pożywić,
zapomniał on nawet swojej własnej mocy (Mdr 16, 17. 23 – o egipskiej pladze
burzy z piorunami – Wj 9, 23n i zachowywaniu nietrwałej jak śnieg i lód manny – por.
Mdr 19, 21);
I lud Twój wyczekiwał
ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów (Mdr 18, 7);
Sprawiedliwy los pchał ich ku tej ostateczności
i przywiódł do zapomnienia o tym, co się stało,
by dopełnili kary, której brakowało plagom (Mdr 19, 4)210.

Konkretne wezwania do sprawiedliwego postępowania kieruje do czytelników Syracydes:
Nie odwlekaj nawrócenia do Pana
ani nie odkładaj z dnia na dzień,
nagle bowiem gniew Jego przyjdzie
i zginiesz w czasie odpłaty (w dawniejszych wydaniach BT: „wymiaru sprawiedliwości”).
Nie polegaj na bogactwach niesprawiedliwie nabytych,
nic ci bowiem nie pomogą w dniach klęski (Syr 5, 7n);
Mężowie sprawiedliwi niech będą twoimi współbiesiadnikami,
a w bojaźni Pańskiej niech będzie twoja radość! (Syr 9, 16);

210 Por. K. Romaniuk, Księga Mądrości, dz. cyt., s. 225–227, 235, 240, 243; B. Poniży, Księga Mądrości, dz. cyt., s. 442, 445, 473, 494, 500n; tenże, Reinterpretacja Wyjścia
Izraelitów z Egiptu w ujęciu Księgi Mądrości, dz. cyt., s. 17, 145; D. Winston, The Wisdom of Solomon, dz. cyt., s. 292, 324, 332; M. Gilbert, Mądrość Salomona, t. I, dz. cyt.,
s. 18; t. II, dz. cyt., s. 185n.
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Czy współżyć będzie wilk z jagnięciem?
Podobnie czy grzesznik z pobożnym (w dawniejszych wydaniach: „ze sprawiedliwym”) (Syr 13, 17);
Czym jest pożądanie eunucha, by dziewczynę pozbawić dziewictwa,
tym jest przeprowadzanie sprawiedliwością przemocą (Syr 20, 4);
Dwie rzeczy zasmucają moje serce,
a trzecia wzbudza we mnie gniew:
wojownik, któremu nędza odebrała siłę;
mężowie roztropni, odrzuceni jako nic nie znaczący;
człowiek, który od sprawiedliwości przechodzi do grzechu.
Pan pod miecz go przeznacza (Syr 26, 28);
Jeśli podążasz za tym, co sprawiedliwe, osiągniesz to
i przywdziejesz jak wspaniałą szatę (Syr 27, 8);
Ci, co się boją Pana, znajdą sprawiedliwość,
a ich słuszne działanie zabłyśnie jak światło (Syr 32, 16);
Dar ofiarny sprawiedliwego namaszcza ołtarz tłustością,
a przyjemny jego zapach unosi się przed Najwyższego.
Ofiara męża sprawiedliwego jest miła,
a pamiątka z niej nie pójdzie w zapomnienie […]
Modlitwa pokornego przeniknie obłoki
i nie dozna pociechy, zanim nie osiągnie celu.
Nie odstąpi, aż wejrzy Najwyższy
i ujmie się za sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok (Syr 35, 5n. 17n);
Jak dla sprawiedliwych drogi Jego są proste,
tak dla bezbożnych – sposobnością do upadku (Syr 39, 24);
Jak [sprawiedliwy] raduje się, gdy otwiera ręce,
tak przestępcy ulegną zagładzie do końca (Syr 40, 14);
[Nie wstydź się] upomnieć nierozumnego i głupiego
ani zgrzybiałego starca, gdy prowadzi spór z młodymi,

5. Wezwania… w księgach mądrościowych i poetyckich

121

a będziesz prawdziwie wychowany
i przez wszystkich żyjących będziesz uznany za sprawiedliwego (Syr 42, 8)211.

Podobną naukę przekazują teksty mówiące o bojaźni Bożej:
Bojaźń Boża – zaiste mądrością,
roztropnością zaś – unikanie zła (Hi 28, 28 – ostatnie słowa hymnu o mądrości)212.

Sprawiedliwy to ten, kto boi się Boga, grzesznik się Go nie boi i doznaje
klęski:
Służcie Panu z bojaźnią
i Jego stopy z drżeniem całujcie (Ps 2, 11n);
Ja zaś dzięki obfitej Twej łasce
wejdę do Twojego domu,
upadnę przed świętym przybytkiem Twoim,
przejęty Twoją bojaźnią (Ps 5, 8);
Przejmij ich, Panie, bojaźnią;
niech wiedzą poganie, że są tylko ludźmi (Ps 9, 21);
kto złoczyńcę uważa za godnego wzgardy,
a szanuje tych, co się boją Pana (Ps 15, 4 – wśród cech człowieka sprawiedliwego,
który jest godny stanąć przed Bogiem – jak brzmi tytuł Psalmu w Biblii Tysiąclecia);
bojaźń Pańska szczera, trwająca na wieki (Ps 19, 10);
Chwalcie Pana, wy, co się Go boicie,
sławcie Go, całe potomstwo Jakuba;
bójcie się Go, całe potomstwo Izraela. […]

211 Por. P. W. Skehan, A. A. Di Lella, The Wisdom of Ben Sira, dz. cyt., s. 182n, 220,
254, 300, 355n, 395, 397, 418–420, 460, 471, 482; O. Schilling, Das Buch Jesus Sirach,
dz. cyt., s. 91, 120.
212 Por. C. Jakubiec, Księga Hioba, dz. cyt., s. 184n; M. H. Pope, Job, dz. cyt., s. 206;
L. Alonso Schökel, J. L. Sicre Diaz, Giobbe, dz. cyt., s. 454; J. Lévêque, Job et son Dieu,
I, dz. cyt., s. 139; II, dz. cyt., s. 606, 646–648, 652, 677; G. Ravasi, Hiob, dz. cyt., s. 345n.
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Śluby me wypełnię wobec bojących się Jego (Ps 22, 24. 26);
Kim jest człowiek, co się boi Pana?
Takiemu On wskazuje, jaką drogę wybrać. […]
Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się Go boją,
i powierza im swoje przymierze (Ps 25, 12. 14);
Jakże jest wielka, o Panie, Twoja dobroć,
którą zachowujesz dla tych, co się boją Ciebie (Ps 31, 20);
Niech cała ziemia boi się Pana
i niech się Go lękają wszyscy mieszkańcy świata! […]
Oto oko Pana nad tymi, którzy się Go boją,
nad tymi, co ufają Jego łasce (Ps 33, 8. 18);
Anioł Pański zakłada obóz warowny
wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie. […]
Bójcie się Pana, święci Jego,
gdyż bogobojni nie doświadczają biedy. […]
Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie,
nauczę was bojaźni Pańskiej (Ps 34, 8. 10. 12 – w. 12 – przypis w BT: wezwanie
charakterystyczne dla nauczyciela mądrości w Izraelu – por. Prz 2, 1; 3, 1);
Nieprawość mówi do bezbożnika
w głębi jego serca;
bojaźni Boga nie ma przed jego oczyma (Ps 36, 2)213;
Usłyszy Bóg i poniży ich,
Ten, który zasiada na tronie od początku,
bo nie ma w nich opamiętania
i nie boją się Boga (Ps 55, 20);

213 Por. G. Ravasi, Il Libro dei Salmi, I, dz. cyt., s. 108–110, 142n, 224, 279n, 365n,
420n, 476n, 577, 604, 607, 612–622, 656n; M. Dahood, Psalms I, dz. cyt., s. 13n, 32n, 59,
84, 123n, 142, 157n, 191, 206, 218; S. Łach, J. Łach, Księga Psalmów, dz. cyt., s. 109,
116, 129, 143n, 164, 177, 188, 205, 211n, 215, 221.
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Postawiłeś znak dla tych, co boją się Ciebie,
by uciekali przed łukiem (Ps 60, 6);
Bo Ty, o Boże, wysłuchujesz mych ślubów
i wypełniasz życzenia tych, co się boją Twojego imienia (Ps 61, 6);
Ludzie zdjęci bojaźnią
sławią dzieło Boga
i rozważają Jego zrządzenia (Ps 64, 10);
Wszyscy, którzy się Boga boicie,
chodźcie i słuchajcie, chcę opowiedzieć,
co uczynił On mojej duszy! (Ps 66, 16);
Niechaj nam Bóg błogosławi
i niech się Go boją
wszystkie krańce ziemi! (Ps 67, 8);
Zaiste, bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją,
niech chwała <Jego> zamieszka w naszej ziemi (Ps 85, 10);
Naucz mnie, Panie, Twej drogi,
bym postępował według Twojej prawdy;
skłoń moje serce ku bojaźni przed Twoim imieniem! (Ps 86, 11);
Bóg w radzie świętych przejmuje bojaźnią,
wielki jest i straszny – ponad wszystkich wokół Niego (Ps 89, 8)214;
Narody będą się bały imienia Pańskiego,
i wszyscy królowie ziemi – Twej chwały (Ps 102, 16);
Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
tak trwała jest Jego łaska dla tych, co się Go boją. […]
214 Por. G. Ravasi, Il Libro dei Salmi, II, dz. cyt., s. 120n, 220n, 240n, 298, 342n, 357n,
770n, 785, 844n; M. Dahood, Psalms II, dz. cyt., s. 36n, 79, 86n, 107, 124, 129, 289, 295,
313; S. Łach, J. Łach, Księga Psalmów, dz. cyt., s. 286, 297, 299, 306, 312n, 379, 381, 393.
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Jak się lituje ojciec nad synami,
tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją (Ps 103, 11. 13);
Dał pokarm tym, którzy się Go boją,
pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu. […]
Bojaźń Pańska początkiem mądrości;
wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują (Ps 111, 5. 10);
Szczęśliwy mąż, który się boi Pana
i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach (Ps 112, 1);
Bojący się Pana pokładają ufność w Panu,
On ich pomocą i tarczą, […]
niech błogosławi bojącym się Pana,
zarówno małym, jak i wielkim! (Ps 115, 11. 13);
Niech mówią bojący się Pana:
„Jego łaska na wieki” (Ps 118, 4);
Spełnij wobec sługi Twego swoją obietnicę,
daną bojącym się Ciebie. […]
Jestem przyjacielem
wszystkich, którzy się boją Ciebie
i strzegą Twych postanowień. […]
Bojący się Ciebie, widząc mnie, się cieszą,
bo pokładam ufność w Twoim słowie. […]
Niech zwrócą się do mnie bojący się Ciebie
i ci, którzy uznają Twoje napomnienia. […]
Drży moje ciało z bojaźni przed Tobą
i lękam się Twoich wyroków (Ps 119, 38. 63. 74. 79. 120);
Szczęśliwy, kto boi się Pana
i kto chodzi Jego drogami. […]
Oto takie błogosławieństwo dla męża,
który boi się Pana (Ps 128, 1. 4);
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Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Ci służono z bojaźnią (Ps 130, 4);
wy, co boicie się Pana, błogosławcie Pana! (Ps 135, 20);
Spełnia [Pan] wolę tych, którzy się Go boją,
usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą (Ps 145, 19);
Podobają się Panu ci, którzy się Go boją,
którzy wyczekują Jego łaski (Ps 147, 11)215.

Właściwą postawę religijną wyrażają sentencje: „Bojaźń Pańska początkiem mądrości” (Ps 111,10; por. Syr 1, 14)216; „Podstawą wiedzy jest
bojaźń Pańska” (Prz 1, 7). Autor Księgi Przysłów przestrzega przed lekceważeniem wiedzy i bojaźni Pańskiej, zachęca do zdobywania mądrości
i pokazuje, na czym polega bojaźń Boża oraz jej następstwa:
Wtedy będą mnie prosić, a nie odpowiem:
będą mnie szukać, ale mnie nie znajdą.
Za to, że wiedzą wzgardzili
i znienawidzili bojaźń Pańską (Prz 1, 28n);
Jeśli [szukać] jej [mądrości] poczniesz jak srebra
i pragnąć jej będziesz jak skarbów –
to bojaźń Pańską zrozumiesz,
osiągniesz poznanie Boga (Prz 2, 4n);
Pana się Bój, zła unikaj (Prz 3, 7);

215 Por. G. Ravasi, Il Libro dei Salmi, III, dz. cyt., s. 45n, 71–73, 312–315, 327, 376n,
423n, 468, 472n, 475n, 487, 610–613, 643n, 723n, 927n, 954; M. Dahood, Psalms III, dz.
cyt., s. 17, 27n, 123, 125, 127, 178, 181n, 186, 227, 229, 235, 339, 347; S. Łach, J. Łach,
Księga Psalmów, dz. cyt., s. 435n, 439n, 476n, 487–489, 495, 508n, 511, 530, 534, 548,
578, 583.
216 Por. G. Ravasi, Il Libro dei Salmi, III, dz. cyt., s. 314n; M. Dahood, Psalms III, dz.
cyt., s. 125; S. Łach, J. Łach, Księga Psalmów, dz. cyt., s. 476; P. W. Skehan, A. A. Di Lella,
The Wisdom of Ben Sira, dz. cyt., s. 143–147; O. Schilling, Das Buch Jesus Sirach, dz. cyt., s. 9.
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Bojaźń Pańska to zła nienawidzić (Prz 8, 13);
Treścią mądrości jest bojaźń Pańska (Prz 9, 10);
Bojaźń Pańska dni pomnaża,
skrócone są lata bezbożnych.
Oczekiwanie prawych – to radość,
a nadzieja bezbożnych zaginie.
Pan jest umocnieniem postępujących nienagannie,
a zgubą dla popełniających nieprawość.
Sprawiedliwy nie zachwieje się nigdy,
występni nie będą mieszkać na ziemi.
Owocem prawych ust jest mądrość,
język zaś przewrotnych będzie usunięty.
Wargi sprawiedliwego uznają to, co miłe [Bogu],
a usta bezbożnych – przewrotność (Prz 10, 27–32);
Kto chodzi w wierności, boi się Pana,
człowiek dróg przewrotnych Nim gardzi. […]
Bojaźń Pańska jest źródłem życia,
pozwala uniknąć sideł śmierci (Prz 14, 2. 27);
Lepiej mieć mało z bojaźnią Pańską
niż z niepokojem wielkie bogactwo. […]
Bojaźń Pańska jest karną mądrością,
pokora poprzedza szacunek (Prz 15, 16. 33);
Miłość i wierność gładzą grzechy,
a bojaźń Pańska od zła odwraca (Prz 16, 6);
Bojaźń Pańska prowadzi do życia,
śpi się spokojnie, zło nie zagraża (Prz 19, 23);
Zapłatą za pokorę i bojaźń Pańską
jest bogactwo, chwała i życie (Prz 22, 4);
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Niech twe serce nie zazdrości grzesznikom,
cały dzień [trwa] w bojaźni Pańskiej (Prz 23, 17);
Szczęśliwy mąż, który stale żywi bojaźń;
kto serce czyni upartym, wpadnie w nieszczęście.
Lwem ryczącym, zgłodniałym niedźwiedziem
jest bezbożny, gdy włada swym ludem (Prz 28, 14n);
Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno:
chwalić należy niewiastę, co boi się Pana (Prz 31, 30)217.

Kohelet uczy o bojaźni Pańskiej:
A Bóg tak działa, by się [Go] ludzie bali (Koh 3, 14);
Bo z wielości snów i marności mnożą się słowa.
Boga się przeto bój! (Koh 5, 6);
Kto się boi Boga,
uniknie tego wszystkiego (Koh 7, 18 – wcześniej podane są następstwa nieroztropnego postępowania);
Chociaż ja również i to poznałem,
że szczęści się tym, którzy Boga się boją,
dlatego że się Go boją.
Nie szczęści się zaś złoczyńcy
i podobny do cienia, nie przedłuża on swych dni,

217 Por. S. Potocki, Księga Przysłów, dz. cyt., s. 61, 66–69, 73, 96n, 103n, 111n, 129,
133, 137, 140n, 160, 173, 183, 211n, 238; W. McKane, Proverbs, dz. cyt., s. 264n, 292n,
348, 368, 387, 423–427, 474, 486n, 498, 534, 622, 629, 670; R. B. Y. Scott, Proverbs.
Ecclesiastes, dz. cyt., s. 36n, 43, 76, 102n, 128, 187; J. Kułaczkowski, Znaczenie „bojaźni Jahwe” w formacji mądrościowej człowieka w ujęciu Księgi Przysłów, „Zeszyty
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 45 (2002) nr 3–4 (179–180), s. 3–19;
W. Popielewski, Od sztuki życia do bojaźni Pańskiej. Pojęcie mądrości w Księdze Przysłów, [w:] „Żyjemy dla Pana” (Rz 14, 8). Studia ofiarowane S. Prof. Ewie J. Jezierskiej
OSU, dz. cyt., s. 319–329.
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dlatego że nie ma w nim bojaźni
wobec Boga (Koh 8, 12n);
Koniec mowy. Wszystkiego tego wysłuchawszy:
Boga się bój
i przykazań Jego przestrzegaj,
bo cały w tym człowiek (Koh 12, 13)218.

Wiele o bojaźni Bożej pisze również Syracydes, przekazując naukę
podobną do zawartej w Księdze Przysłów:
Bojaźń Pańska – to chwała i chluba,
wesele i korona radosnego uniesienia.
Bojaźń Pańska cieszy serce,
daje wesele, radość i długie życie. […]
Pełnią mądrości jest bojaźń Pana. […]
Koroną mądrości – bojaźń Pańska, która sprawia,
że kwitnie pokój i czerstwe zdrowie. […]
Korzeniem mądrości jest bojaźń Pańska,
a jej gałęziami długie życie. […]
Albowiem mądrość i wychowanie to bojaźń Pana,
a w wierności i łagodności ma On upodobanie.
Nie odwracaj się od bojaźni Pana
i nie przystępuj do Niego z sercem chwiejnym. […]
Nie wywyższaj siebie, abyś nie upadł
i nie sprowadził hańby na swoją duszę.
Pan odkryje wszystkie twe tajemnice
i pośród zgromadzenia cię poniży,
dlatego że nie doszedłeś do bojaźni Pańskiej,
a serce twe pełne jest zdrady (Syr 1, 11–13. 16. 18. 20. 27n. 30);
Którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania,
218 Por. M. Filipiak, Księga Koheleta, dz. cyt., s. 122n, 134, 151n, 162n, 195n; A. Bonora, Księga Koheleta, dz. cyt., s. 71n, 99n, 129, 146, 188; C. L. Seow, Ecclesiastes, dz.
cyt., s. 164n, 197, 255n, 287n, 390n, 394; G. Ravasi, Kohelet, dz. cyt., s. 130n, 171, 213,
230n, 313n.
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nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli.
Którzy boicie się Pana, zawierzcie Mu,
a nie przepadnie wasza zapłata.
Którzy boicie się Pana, spodziewajcie się dobra,
wiecznego wesela i zmiłowania!
Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie:
kto zaufał Panu, a został zawstydzony?
Albo kto trwał w bojaźni Pańskiej, a został opuszczony?
Albo kto wzywał Go, a On nim wzgardził? […]
Którzy się Pana boją, od Jego słów się nie odwrócą,
a miłujący Go dróg Jego będą przestrzegali.
Którzy się Pana boją, będą szukać Jego upodobania,
a miłujący Go w Prawie znajdą nasycenie.
Którzy się Pana boją, przygotują swe serca,
a przed obliczem Jego uniżą swe dusze (Syr 2, 7–10. 15–17);
Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia;
znajdą go bogobojni.
Bogobojny dobrze pokieruje swoją przyjaźnią,
bo jaki jest on, taki i jego przyjaciel (Syr 6, 16n);
Bój się Pana i oddawaj cześć kapłanowi (Syr 7, 31);
Mężowie sprawiedliwi niech będą twoimi współbiesiadnikami,
a w bojaźni Pańskiej niech będzie twoja radość! (Syr 9, 16);
Jakie pokolenie jest godne czci? Bojący się Pana. […]
Jakie pokolenie jest godne pogardy? Przekraczający przykazania.
Wśród braci godzien czci jest ich zwierzchnik,
a w oczach Pana – ci, którzy się Go boją. […]
Czy to bogaty, czy godzien sławy, czy biedny –
chlubą ich bojaźń Pana.
Nie jest słuszną rzeczą odmawiać czci ubogiemu, ale mądremu,
i nie godzi się szanować człowieka grzesznego.
Zwierzchnik, sędzia, władca są poważani,
ale żaden z nich nie jest większy od tego, który się boi Pana (Syr 10, 19n. 22–24);
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Dar Pana zapewniony bogobojnym,
a Jego wola zawsze się ziści. […]
Błogosławieństwo Pana nagrodą bogobojnych
i prędko On sprawi, że zakwitnie Jego błogosławieństwo (Syr 11, 17. 22);
Czyń dobrze bogobojnemu, a otrzymasz nagrodę,
a jeśli nie od niego, to od Najwyższego. […]
Dawaj bogobojnemu,
a nie wspomagaj grzesznika (Syr 12, 2. 4);
Ten, który się Pana boi, będzie tak czynił,
a kto trzyma się Prawa, posiądzie mądrość. […]
Pan nienawidzi wszystkiego, co wstrętne,
i nie lubią tego ci, którzy się Go boją. […]
Oczy Jego patrzą na tych, co się Go boją –
On sam poznaje każdy czyn człowieka (Syr 15, 1. 13. 19);
I chociażby [synowie] byli liczni, nie chełp się nimi,
jeśli bojaźni Pańskiej nie mają (Syr 16, 2);
Nie ucieknie grzesznik z rzeczą skradzioną
ani cierpliwość bogobojnego nie dozna zawodu (Syr 16, 13);
Cała mądrość – to bojaźń Pańska,
a w całej mądrości jest wypełnianie czynem Prawa. […]
Lepszy mniej zdolny, ale bogobojny,
niż bardzo mądry, co przekracza Prawo (Syr 19, 20. 24)219;
Kto nienawidzi upomnienia, idzie śladem grzesznika,
ale kto Pana się boi, w sercu się nawróci. […]
Kto zachowuje Prawo, opanowuje swe myślenie,
uwieńczeniem zaś bojaźni Pańskiej jest mądrość (Syr 21, 6. 11);
219 Por. P. W. Skehan, A. A. Di Lella, The Wisdom of Ben Sira, dz. cyt., s. 142–147,
151n, 189, 207, 219n, 224n, 230n, 239n, 246n, 264, 271–274, 299; O. Schilling, Das Buch
Jesus Sirach, dz. cyt., s. 9–11, 21n, 40, 50, 55, 75, 88; J. Turkiel, Bojaźń Boża w Syr 1–2,
„Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 6 (2001), s. 163–173.
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Bywa taki sposób mówienia, który do śmierci można przyrównać,
oby nie znaleziono go w dziedzictwie Jakuba!
To wszystko dalekie jest od bogobojnych,
niech się nie pogrążają w wątpliwościach! (Syr 23, 12);
A następne pokolenie pozna,
że nie ma nic lepszego nad bojaźń Pana
i nic słodszego nad wypełnianie Jego przykazań (Syr 23, 27);
Jakże wielki jest ten, kto znalazł mądrość,
ale nikt nie jest większy od tego, kto się boi Pana.
Bojaźń Pańska wszystko przewyższa,
kto ją posiadł, do kogo będzie przyrównany? (Syr 25, 10n);
Dobra żona – to dobra część dziedzictwa,
przypadnie w udziale tym, którzy się boją Pana (Syr 26, 3);
Jeśli się ktoś bojaźni Pańskiej pilnie nie uchwyci,
wnet jego dom stanie się ruiną (Syr 27, 3);
Mowa bogobojnego jest zawsze mądrością,
głupi zaś zmienia się jak księżyc. […]
W sidła dali się schwytać zadowoleni z upadku bogobojnych,
i zżera ich boleść jeszcze przed śmiercią (Syr 27, 11. 29);
Nie opanuje on [zły język] bogobojnych
i nie będą się palili w płomieniu (Syr 28, 22);
Kto się boi Pana, przyjmie pouczenie,
a którzy od wczesnego rana Go szukają, znajdą [Jego] łaskę. […]
Ci, którzy się boją Pana, znajdą sprawiedliwość,
a ich słuszne działanie zabłyśnie jak światło (Syr 32, 14. 16);
Nie spadnie zło na bojącego się Pana,
ale nawet w doświadczeniu będzie wybawiony. […]
Jak obok zła – dobro,
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a obok śmierci – życie,
tak obok bogobojnego – grzesznik (Syr 33, 1. 14);
Duch bojących się Pana żyć będzie,
albowiem ich nadzieja jest w Tym, który ich zbawia.
Kto się boi Pana, niczego lękać się nie będzie
ani obawiać, albowiem On sam jest jego nadzieją.
Szczęśliwa dusza tego, który się boi Pana.
Kogoż się on trzyma i któż jest jego podporą?
Oczy Pana nad tymi, którzy Go miłują –
tarcza potężna i silne oparcie,
ochrona przed gorącym wichrem i osłona przed żarem południa,
zabezpieczenie przed potknięciem się i pomoc w upadku.
Podnosi On duszę i oświeca oczy,
daje zdrowie, życie i błogosławieństwo (Syr 34, 13–17);
Zmiłuj się nad nami, Władco, Boże wszechmocny, i spojrzyj,
ześlij bojaźń przed Tobą na wszystkie narody (Syr 36, 1);
Rzeczy pierwszej potrzeby dla życia człowieka to:
woda, ogień, żelazo i sól,
mąka pszenna, mleko i miód,
krew winogron, oliwa i odzienie:
wszystko to służy bogobojnym ku dobremu,
grzesznikom zaś obróci się na nieszczęście (Syr 39, 26n);
Bogactwo i siła podnoszą na duchu,
a bardziej niż jedno i drugie – bojaźń Pańska.
Przy bojaźni Pańskiej nie ma niedostatku,
a [żyjąc] w niej, nie trzeba szukać pomocy.
Bojaźń Pańska jest jak raj błogosławieństwa,
a lepiej go osłania niż wszelka sława (Syr 40, 26n);
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Pan bowiem uczynił wszystko,
a bogobojnym dał mądrość (Syr 43, 33)220.

Przytoczone wypowiedzi natchnionych autorów pokazują różne strony
sprawiedliwego postępowania i przestrzegają przed lekceważeniem Bożych
wymagań wzywających do praktykowania sprawiedliwości. Przygotowują
one naukę Nowego Testamentu o postępowaniu ludzi złączonych z Bogiem,
usprawiedliwionych przez ofiarę Jego Wcielonego Syna.

220 Por. P. W. Skehan, A. A. Di Lella, The Wisdom of Ben Sira, dz. cyt., s. 312n, 323,
326, 342, 349, 355–357, 363, 366, 397–401, 409n, 420n, 460, 472n, 496; O. Schilling,
Das Buch Jesus Sirach, dz. cyt., s. 103, 137, 142n, 148, 164.

Nowy Testament

1. Chrystus, Syn Sprawiedliwego Boga,
w najwyższym stopniu sprawiedliwy
Na początku części opracowania poświęconej danym Nowego Testamentu
przytoczymy i krótko omówimy teksty wskazujące na sprawiedliwość Boga
oraz pokazujące Chrystusa Sprawiedliwego jako człowieka i Wcielonego
Syna Bożego. Natomiast w ostatnim rozdziale tej części rozważymy zapowiedzi przyszłego sądu, jaki przeprowadzi On – sprawiedliwy Sędzia
czasów ostatecznych, kiedy przyjdzie na końcu obecnego porządku świata.
Te zapowiedzi mogą być sygnalizowane w związku ze sprawiedliwością
Boga i Chrystusa oraz wymaganiami stawianymi ludziom.
Natchnieni autorzy Nowego Testamentu przejmują ze Starego Testamentu
określanie Boga jako sprawiedliwego.
W Kazaniu na Górze Jezus uczy, by nie troszczyć się zbytnio o sprawy
doczesne, lecz na pierwszym miejscu stawiać Królestwo Boże: „Starajcie
się naprzód o królestwo <Boga> i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko
będzie wam dodane” (Mt 6, 33). Z królestwem Boga nierozdzielnie wiąże
się sprawiedliwość zarówno Władcy, jak też wszystkich, którzy należą
do Jego królestwa. Boża sprawiedliwość objawia się przez nauczanie
i samą Osobę Jezusa. Nie oznacza to, że należy lekceważyć troski o sprawy doczesne, obowiązki swego stanu, lecz trzeba na nie patrzeć z Bożej
perspektywy, przypisywać im takie znacznie, jakie mają w perspektywie
więzi z Bogiem teraz i w wieczności1.
W Modlitwie arcykapłańskiej Jezus zwraca się do Ojca jako do
Sprawiedliwego:
1 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, Wstęp – przekład z oryginału
– komentarz, PŚNT III–1, Poznań–Warszawa 1979, s. 154n; A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1–13. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, NKB.
NT I, 1, Święty Paweł [Częstochowa 2005], s. 297n; J. Gnilka, Das Matthäusevangelium,
1. Teil, HTKNT I, 1, Freiburg–Basel–Wien 1986, s. 250n; D. J. Harrington, The Gospel
of Matthew, SPS 1, Collegeville, Minnesota 1991, s. 102; H. D. Betz, The Sermon on the
Mount. A Commentary on the Sermon on the Mount including the Sermon on the Plain
(Matthew 5:3–7:27 and Luke 6:20–49), red. A. Yarbro Collins, Hermeneia, Minneapolis
1995, s. 481–484.
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„Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem,
i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał” (J 17, 25)2. O sprawiedliwości mówi
też w związku z misją Ducha Parakleta: „On zaś, gdy przyjdzie, przekona
świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu – bo nie wierzą
we Mnie; o sprawiedliwości zaś – bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie;
wreszcie o sądzie – bo władca tego świata został osądzony” (J 16, 8–11).
W tym wypadku sprawiedliwość to dokonanie zbawczego dzieła Chrystusa, wypełnienie woli Ojca przez ofiarę zbawiającą świat. Duch Święty
umożliwia jej zrozumienie i daje siłę do głoszenia zbawczej prawdy3.
W Pierwszym Liście św. Jana sprawiedliwy w najwyższym znaczeniu
tego słowa jest Bóg oraz Jezus:
Jeżeli wyznajemy nasze grzechy,
[Bóg] jako wierny i sprawiedliwy
odpuści je nam
i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy,
2 Por. R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, 3. Teil, HTKNT IV, 3, Freiburg–
Basel–Wien 19762, s. 224; L. Stachowiak, Ewangelia według św. Jana. Wstęp – przekład
z oryginału – komentarz, PŚNT IV, Poznań–Warszawa 1975, s. 348; H. van den Bussche,
Jean. Commentaire de l’Évangile spirituel, [Bruges] 1967, s. 461; R. E. Brown, The Gospel according to John XIII–XXI. Introduction, Translation, and Notes, AB 29A, Garden
City, New York 1970, s. 772n – autor zwraca uwagę na paralelę między tytułem „Ojcze
sprawiedliwy” i „Ojcze Święty” z w. 11, który tłumaczy jako „Najświętszy”; S. Mędala,
Ewangelia według świętego Jana. Rozdziały 13–21. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, NKB.NT IV, 2, [Częstochowa] 2010, s. 164; F. Gryglewicz, Modlitwa arcykapłańska, [w:] Egzegeza Ewangelii św. Jana. Kluczowe teksty i tematy teologiczne, red
F. Gryglewicz, Lublin 19922, s. 113–146, zwłaszcza 125n.
3 Por. R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, 3. Teil, dz. cyt., s. 146–150;
L. Stachowiak, Ewangelia według św. Jana, dz. cyt., s. 332n; H. van den Bussche, Jean, dz.
cyt., s. 436–439; R. E. Brown, The Gospel according to John XIII–XXI, dz. cyt., s. 705n,
711–714; S. Mędala, Ewangelia według świętego Jana. Rozdziały 13–21, dz. cyt., s. 134;
A. Jankowski, Duch Święty dokonawcą zbawienia. Nowy Testament o posłannictwie
eschatologicznym Ducha Świętego, Myśl Teologiczna, 41, Kraków 2003, s. 106–108;
B. Kl’uska, Uczeń ikoną Chrystusa. Studium egzegetyczno-teologiczne Mowy pożegnalnej
J 13, 31–16, 33, Studia Biblica Lublinensia III, Lublin 2007, s. 309–316; D. Adamczyk, Biblijny traktat o grzechu, Szczecin 2012, s. 483–490 oraz T. M. Dąbek, Gdy Duch Paraklet
przyjdzie, „przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie” (J 16, 8), RBL 59
(2006), s. 5–14, zwłaszcza 13.
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czynimy Go kłamcą
i nie ma w nas Jego nauki.
Dzieci moje, piszę wam to dlatego,
żebyście nie grzeszyli.
Jeśliby nawet kto zgrzeszył,
mamy Rzecznika u Ojca –
Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.
On bowiem jest ofiarą przebłagalną
za nasze grzechy,
i nie tylko za nasze,
lecz również za grzechy całego świata (1 J 1, 9 – 2, 2)4.

Sprawiedliwego Boga wielbią aniołowie i święci w Apokalipsie:
A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego,
i pieśń Baranka:
„Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu,
Panie, Boże wszechwładny!
Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi,
o Królu narodów!
Któż by się nie bał, o Panie, i nie uczcił Twojego imienia?
Bo Ty sam jesteś Święty,
bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą,
bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki” (Ap 15, 3n);
I usłyszałem anioła wód, mówiącego:
„Ty jesteś sprawiedliwy,
Który jesteś, Który byłeś,
o Święty,
że tak osądziłeś.
Ponieważ wylali krew świętych i proroków,

4 Por. F. Gryglewicz, Listy katolickie. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz,
PŚNT XI, Poznań 1959, s. 356–361; R. Schnackenburg, Die Johannesbriefe, HTKNT
XIII, 3, Freiburg–Basel–Wien 19653, s. 85–93; R. E. Brown, The Epistles of John. A New
Translation with Introduction and Commentary, AB 30, Garden City, New York 1983,
s. 207–224, 231–246; G. Strecker, The Johannine Letters. A Commentary on 1, 2 and
3 John, transl. L. M. Maloney, ed. H. Attridge, Hermeneia, Minneapolis 1996, s. 31–40.
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krew również pić im kazałeś.
Warci są tego!
I usłyszałem, jak mówił ołtarz:
„Tak, Panie, Boże wszechwładny,
prawdziwe są Twoje wyroki i sprawiedliwe” (Ap 16, 5–7);
Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego,
bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe
bo osądził Wielką Nierządnicę,
co znieprawiała nierządem swym ziemię,
i zażądał od niej poniesienia kary
za krew swoich sług (Ap 19, 1n)5.

O sprawiedliwości Boga jako Sędziego oraz inicjatora dzieła przebłagania, odpuszczającego grzechy na mocy ofiary Chrystusa, pisze św. Paweł
w Liście do Rzymian:
Bóg przecież musi okazać się prawdomównym, każdy zaś człowiek kłamliwym
zgodnie z tym, co napisane:
„Abyś się okazał sprawiedliwy w słowach Twoich
i odniósł zwycięstwo, kiedy Cię sądzą”.
Lecz jeśli nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czy
Bóg jest niesprawiedliwy, gdy okazuje zagniewanie? – wyrażam się po ludzku (Rz 3, 4n);
Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża [dostępna] dzięki wierze
w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: Wszyscy
bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo,
z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg

5 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, PŚNT XII, Poznań 1959, s. 232, 235n, 256; W. J. Harrington, Revelation, SPS 16,
Collegeville, Minnesota 1993, s. 159n, 163n, 185–188; M. Wojciechowski, Apokalipsa
świętego Jana. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, NKB.NT XX, Święty Paweł
[Częstochowa 2012], s. 311n, 316n, 347n; J. M. Ford, Revelation. Introduction, Translation and Commentary, AB 38, Garden City, New York 1975, s. 253–257, 261n, 271n,
309, 315n.
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narzędziem przebłagania dzięki wierze mocą Jego krwi. Chciał przez to wykazać, że
sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej – za dni cierpliwości
Bożej – wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego
sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego,
który żyje dzięki wierze w Jezusa (Rz 3, 21–26).

Służba Bogu to służba sprawiedliwości:
Nie oddawajcie też członków waszych jako broni nieprawości na służbę grzechowi,
ale oddajcie się na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia, i członki
wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu (Rz 6, 13)6.

Ofiara Chrystusa, w której wziął na siebie odpowiedzialność za nasze
grzechy oraz ich skutki, umożliwiła nam stanie się sprawiedliwymi wobec
Boga:
On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim
sprawiedliwością Bożą (2 Kor 5, 21);
A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze
pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki, według tego, co jest napisane:
Rozproszył, dał ubogim,
sprawiedliwość Jego trwa na wieki (2 Kor 9, 8n)7;
6 Por. K. Romaniuk, List do Rzymian. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz,
PŚNT VI, 1, Poznań–Warszawa 1978, s. 111n, 118–120, 149; H. Schlier, Der Römerbrief,
HTKNT VI, Freiburg–Basel–Wien 1977, s. 93–96, 109–115, 202–204; B. Byrne, Romans, SPS 6, Collegeville, Minnesota 1996, s. 109–114, 126–129, 132–135, 194. 198;
C. K. Barrett, A Commentary on the Epistle to the Romans, Black’s New Testament Commentaries, London 1971, s. 63n, 77–82, 128; J. A. Fitzmyer, Romans. A New Translation
with Introduction and Commentary, AB 33, New York–London–Toronto–Sydney–Auckland
1993, s. 327–329, 348–354, 446n; R. Baulès, L’Évangile puissance de Dieu. Commentaire de
l’épître aux Romains, LD 53, Paris 1968, s. 108n, 133n, 184n; D. Adamczyk, Biblijny traktat
o grzechu, dz. cyt., s. 556–560.
7 Por. C. K. Barrett, The Second Epistle to the Corinthians, Harper’s New Testament
Commentaries, New York–Evanston–San Francisco–London 1973, s. 179–181, 236–238;
E. Dąbrowski, Listy do Koryntian. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, PŚNT VII,
Poznań 1965, s. 429n, 450; K. Prümm, Diakonia Pneumatos. Der Zweite Korintherbrief
als Zugang zur apostolischen Botschaft, I, Rom–Freiburg–Wien 1967, s. 346–360, 539n;
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I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania
Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za
śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim – nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną dzięki wierze
w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze (Flp 3, 8n)8.

Natchniony autor Listu do Hebrajczyków stosuje do Chrystusa mesjański psalm zapowiadający sprawiedliwego władcę, który będzie rządził
w imieniu Boga:
Do Syna zaś:
Tron Twój, Boże, na wieki wieków,
berło sprawiedliwości berłem królestwa Twego.
Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość,
dlatego namaścił Cię, Boże, Bóg Twój
olejkiem radości bardziej niż równych Ci losem (Hbr 1, 8n; cyt. Ps 45, 7n)9.

Święty Jakub uczy, że brak panowania nad gniewem i nad językiem
sprzeciwia się Bożej sprawiedliwości, czyli postępowaniu wynikającemu z wiary, stosowaniu Bożych przykazań, zasad miłości bliźniego
V. P. Furnish, II Corinthians. A New Translation with Introduction and Commentary, AB
32A, Garden City, New York 1985, s. 339–341, 441n.
8 Por. A. Jankowski, Listy więzienne świętego Pawła. Do Filipian – Do Kolosan – Do
Filemona – Do Efezjan. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, PŚNT VIII, Poznań
1962, s. 146–150; J. Flis, List do Filipian. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz,
NKB.NT XI, Święty Paweł [Częstochowa 2011], s. 361–367; J. Gnilka, Der Philipperbrief, HTKNT X, 3, Freiburg–Basel–Wien 1968, s. 192–195; G. F. Hawthorne, Philippians, WBC 43, Waco, Texas 1983, s. 136–142.
9 Por. G. W. Buchanan, To the Hebrews, AB 36, Garden City, New York 19832/7, s. 20n;
S. Łach, List do Hebrajczyków. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy,
PŚNT X, Poznań 1959, s. 133n; F. D. Bruce, The Epistle to Hebrews. The English Text
with Introduction, Exposition and Notes, The New International Commentary on the New
Testament, Grand Rapids, Michigan 1978, s. 18–21; P. Ellingworth, The Epistle to the Hebrews. Commentary on the Greek Text, New International Greek Testament Commentary,
Grand Rapids, Michigan 1993, s. 122–125; H. W. Attridge, The Epistle to the Hebrews.
A Commentary on the Epistle to the Hebrews, Hermeneia, Philadelphia 1989, s. 71–77;
R. Bogacz, Misja Chrystusa w świetle hapax legomenów, List do Hebrajczyków 2, Kraków
2006, s. 84n.
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i przekonaniu, że kiedyś trzeba będzie odpowiedzieć za swe czyny przed
sprawiedliwym Bogiem:
Wiedzcie, bracia moi umiłowani: każdy człowiek winien być chętny do słuchania,
nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Gniew bowiem męża nie wypełnia sprawiedliwości Bożej (Jk 1, 19n)10.

Drugi List św. Piotra rozpoczyna się przypomnieniem sprawiedliwości
(równoznacznej z miłością) Boga i Chrystusa jako źródła wiary autora
i adresatów:
Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, otrzymali wiarę równie godną
czci jak i nasza (2 P 1, 1)11.

Wielokrotnie sprawiedliwość Boża jest podkreślana w związku z przyszłym sądem. Tu zwracamy uwagę na ten Boży przymiot, natomiast
w ostatnim rozdziale skupimy się na potrzebie przygotowania się na Sąd
Boży przez pełnienie sprawiedliwości – czynów stanowiących wyraz wiary
i wdzięczności za wszystko, co od Boga otrzymujemy.
Św. Paweł kończy mowę na Areopagu w Atenach słowami:

10 Por. J. Kozyra, List świętego Jakuba. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz,
NKB.NT XVI, Święty Paweł [Częstochowa 2011], s. 105n; F. Mussner, Die Jakobusbrief,
HTKNT XIII, 1, Freiburg–Basel–Wien 19753, s. 99–101; F. Gryglewicz, Listy katolickie.
Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, dz. cyt., s. 69n; L. T. Johnson, The Letter of
James. A New Translation with Introduction and Commentary, AB 37A, New York–London–Toronto–Sydney–Auckland 1995, s. 198–200; B. Reicke, The Epistles of James, Peter and Jude. Introduction, Translation and Notes, AB 37, Garden City, New York 19802/9,
s. 19–21; M. Dibelius, James. A Commentary on the Epistle of James, rev. H. Greeven,
transl. M. A. Williams, Hermeneia, Philadelphia 19812, s. 109–112; R. P. Martin, James,
WBC 48, Waco, Texas 1988, s. 46–48.
11 Por. K. H. Schelkle, Die Petrusbiefe, Der Judasbrief, HTKNT XIII, 2, Freiburg–
Basel–Wien 1961, s. 184n; F. Gryglewicz, Listy katolickie, dz. cyt., s. 269n; J. H. Neyrey, 2 Peter, Jude. A New Translation with Introduction and Commentary, AB 37C, New
York–London–Toronto–Sydney–Auckland 1993, s. 146–148; B. Reicke, The Epistles of
James, Peter and Jude, dz. cyt., s. 150n; R. J. Bauckham, Jude, 2 Peter, WBC 50, Milton
Keynes, England 1986, s. 166–169.
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Nie biorąc pod uwagę czasów nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego że wyznaczył dzień, kiedy to sprawiedliwie będzie
sądzić świat przez Człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec
wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych (Dz 17, 30n).

Sąd Boży nastąpi bez wątpienia. Dokona go w Jego imieniu Chrystus
– Odkupiciel. Wymierzy sprawiedliwość zależnie od tego, czy ludzie
nawrócą się zgodnie z Jego nauką12.
Do Rzymian pisze św. Paweł, że ludzka sprawiedliwość wykonywana
przez doczesnych władców jest narzędziem Bożej sprawiedliwości, wzywając do właściwego postępowania. Doczesna kara może być zapowiedzią
kary wiecznej, którą wymierzy Bóg:
Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno [ludzka władza] nosi miecz.
Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzania sprawiedliwej kary temu, który czyni
źle (Rz 13, 4)13.

Tesaloniczan uczy, że doczesne prześladowania przygotowują ich na
sąd Boży, są sposobnością do okazania wierności i pełnego uczestnictwa
w Bożym królestwie:
My sami chlubimy się wami w Kościołach Bożych z powodu waszej cierpliwości
i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie. Są one

12 Por. E. Dąbrowski, Dzieje Apostolskie. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz,
PŚNT V, Poznań 1961, s. 380; L. T. Johnson, The Acts of the Apostles, SPS 5, Collegeville, Minnesota 1992, s. 317; G. Schneider, Die Apostelgeschichte, 2. Teil, Kommentar
zu Kap. 9, 1–28, 31, HTKNT V, 2, Freiburg–Basel–Wien 1982, s. 243; J. Munck, The
Acts of the Apostles. Introduction, Translation and Notes, AB 31, Garden City, New York
1967, s. 171, 173; J. Dupont, Études sur les Actes des Apôtres, LD 45, Paris 1967, s. 450n;
tenże, Nouvelles études sur les Actes des Apôtres, LD 118, Paris 1984, s. 392, 404–406;
A. Jankowski, Kerygmat w Kościele apostolskim. Nowotestamentowa teologia głoszenia
słowa Bożego, Częstochowa 1989, s. 85.
13 Por. K. Romaniuk, List do Rzymian, dz. cyt., s. 252; H. Schlier, Der Römerbrief,
dz. cyt., s. 389–391; C. K. Barrett, A Commentary on the Epistle to the Romans, dz. cyt.,
s. 246n; B. Byrne, Romans, dz. cyt., s. 391; J. A. Fitzmyer, Romans, dz. cyt., s. 668n;
R. Baulès, L’Évangile puissance de Dieu, dz. cyt., s. 273n.
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zapowiedzią sprawiedliwego sądu Boga; celem jego jest uznanie was za godnych
królestwa Bożego, dla którego też cierpicie (2 Tes 1, 4n)14.

Drugi List do Tymoteusza wyraża przekonanie Apostoła, że dobrze
przygotował się na spotkanie z Bogiem. Jego gorliwa praca przygotowała
mu na wieczność wieniec sprawiedliwości:
Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu
odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali
pojawienie się Jego (2 Tm 4, 8).

Pan może oznaczać zarówno Boga, jak też Chrystusa, Sędziego czasów
ostatecznych15.
Św. Piotr mówi o Jezusie podczas Męki, kiedy to Jezus zdał się na Bożą
sprawiedliwość i nie chciał karać prześladowców, lecz poniósł ciężar naszych grzechów, byśmy mogli żyć dla sprawiedliwości:
On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale zdawał się na Tego, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali
być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości – [Krwią] Jego ran zostaliście
uzdrowieni (1 P 2, 22–24)16.

14 Por. J. Stępień, Listy do Tesaloniczan i Pasterskie. Wstęp – przekład z oryginału
– komentarz, PŚNT IX, Poznań–Warszawa 1979, s. 210–213; M. Bednarz, 1–2 List do Tesaloniczan. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, NKB.NT XIII, Święty Paweł [Częstochowa 2007], s. 457–461, 463–467; E. J. Richard, First and Second Thessalonians,
SPS 11, Collegeville, Minnesota 1995, s. 303–305, 316–318.
15 Por. J. Stępień, Listy do Tesaloniczan i Pasterskie, dz. cyt., s. 445n; L. Oberlinner, Die Pastoralbriefe. Zweiter Timotheusbrief, HTKNT XI, 2/2, Freiburg–Basel–Wien
1995, s. 163n; M. Dibelius, H. Conzelmann, A Commentary on the Pastoral Epistles,
transl. Ph. Buttolph, A. Yarbro, Hermeneia, Philadelphia 1984, s. 121.
16 Por. E. G. Selwyn, The First Epistle of St. Peter. The Greek Text with Introduction,
Notes and Essays, London 1946, s. 178–181; S. Hałas, Pierwszy List św. Piotra. Wstęp
– przekład z oryginału – komentarz, NKB.NT XVII, Święty Paweł, [Częstochowa 2007],
s. 205–212; K. H. Schelkle, Die Petrusbiefe, Der Judasbrief, dz. cyt., s. 82–86; F. Gryglewicz, Listy katolickie, dz. cyt., s. 208–211; B. Reicke, The Epistles of James, Peter and
Jude, dz. cyt., s. 99.
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Jezus nazwany jest „Sprawiedliwym” przez żonę Piłata i samego Piłata:
A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: „Nie
miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się
z Jego powodu” (Mt 27, 19). Sprawiedliwy dla pogan to ktoś, kto postępuje godnie,
nienagannie, nie ciąży na nim żadna wina, natomiast dla Żydów była to jedna z cech
i jeden z tytułów oczekiwanego Mesjasza (por. Iz 9, 6; 11, 4n; 16, 5; Jr 23, 5n; 33, 15);
Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej narasta, wziął wodę i umył
ręce wobec tłumu, mówiąc: „Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza
rzecz” (Mt 27, 24; por. Łk 23, 4: Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: „Nie
znajduję żadnej winy w tym człowieku”).

„Sprawiedliwym” nazwał Jezusa po Jego śmierci również setnik
kierujący ukrzyżowaniem: „Na widok tego, co się działo, setnik oddał
chwałę Bogu, mówiąc: «Istotnie, człowiek ten był sprawiedliwy»” (Łk
23, 47; por. Mk 15, 39: „Setnik zaś, który stał naprzeciw Niego, widząc,
że w ten sposób wyzionął ducha, rzekł: «Istotnie, ten człowiek był Synem
Bożym»”; podobnie Mt 27, 54. Według tej wersji te słowa wypowiadają
setnik i jego ludzie, odczuwając trzęsienie ziemi i widząc nadzwyczajne
znaki. Zastosowane w równoległych przekazach synoptycznych określenia:
„Sprawiedliwy” i „Syn Boży” tworzą swego rodzaju paralelizm. Świadkowie, nie rozumiejąc prawdziwego synostwa Bożego Chrystusa, uważali
Go przede wszystkim za człowieka bardzo szlachetnego i bliskiego Bogu
– wyznali prawdę o Jego związku z Bogiem)17.
17 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 347n, 355; A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 14–28. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, NKB.NT I, 2, Święty Paweł [Częstochowa 2008], s. 633n, 638n, 679;
J. Gnilka, Das Matthäusevangelium, 2. Teil, HTKNT I, 2, Freiburg–Basel–Wien 1988,
s. 456, 458, 478; D. J. Harrington, The Gospel of Matthew, dz. cyt., s. 389, 391n, 401, 403;
H. Langkammer, Ewangelia według św. Marka. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz,
PŚNT III, 2, Poznań–Warszawa 1977, s. 351; R. Pesch, Das Markusevangelium, 2. Teil, HTKNT II, 2; Freiburg–Basel–Wien 1977, s. 499n; C. S. Mann, Mark, AB 27, Garden City,
New York 1986, s. 654; F. Gryglewicz, Ewangelia według św. Łukasza. Wstęp – przekład
z oryginału – komentarz, PŚNT III, 3, Poznań–Warszawa 1974, s. 342, 351; L. T. Johnson,
The Gospel of Luke, SPS 3, Collegeville, Minnesota 1991, s. 365, 382, 384; J. A. Fitzmyer,
The Gospel according to Luke X–XXIV, AB 28A, New York–London–Toronto–Sydney–

1. Chrystus, Syn Sprawiedliwego Boga, w najwyższym stopniu sprawiedliwy

147

W Dziejach Apostolskich „Sprawiedliwy” jest jednym z tytułów Jezusa
w mowie św. Piotra do Izraelitów w świątyni po uzdrowieniu chromego
od urodzenia:
Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy
(Dz 3, 14).

Św. Paweł, wspominając przeżycie pod Damaszkiem, przytacza słowa,
jakie wypowiedział do niego Ananiasz przed udzieleniem chrztu, w których
nazywa Jezusa „Sprawiedliwym”:
Niejaki Ananiasz, człowiek przestrzegający wiernie Prawa, o którym wszyscy tamtejsi Żydzi wydawali dobre świadectwo, przyszedł, przystąpił do mnie i powiedział:
„Szawle, bracie, przejrzyj!”. W tejże chwili spojrzałem na niego, on zaś powiedział:
„Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał Sprawiedliwego,
i Jego własny głos usłyszał. Bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co
widziałeś i słyszałeś. Dlaczego teraz zwlekasz? Wstań, przyjmij chrzest i obmyj się
z twoich grzechów, wzywając Jego imienia!” (Dz 22, 12–16)18.

W Liście do Rzymian Apostoł Narodów uczy:
A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający,
tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające
życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Natomiast
Prawo weszło, niestety, po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło. Gdzie jednak
wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył swoje

Auckland 1985, s. 1476, 1520; F. Mickiewicz, Ewangelia według świętego Łukasza. Rozdziały 12–24. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, NKB.NT III, 2, Święty Paweł
[Częstochowa 2012], s. 510, 556n.
18 Por. E. Dąbrowski, Dzieje Apostolskie, dz. cyt., s. 254, 425n; L. T. Johnson, The
Acts of the Apostles, dz. cyt., s. 67n, 389n; G. Schneider, Die Apostelgeschichte, 1. Teil,
Einleitung. Kommentar zu Kap. 1, 1 – 8, 40, HTKNT V, 1, Freiburg–Basel–Wien 1980,
s. 318–320; 2. Teil, dz. cyt., s. 322; J. Munck, The Acts of the Apostles, dz. cyt., s. 29, 217n;
A. Jankowski, Kerygmat w Kościele apostolskim, dz. cyt., s. 87; M. Wojciechowski, Jezus
jako Święty w pismach Nowego Testamentu, RSB 2, Warszawa 1996, s. 125–132.
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królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie poprzez sprawiedliwość, wiodącą
do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego (Rz 5, 18–21)19.

Św. Jakub, piętnując grzechy bogaczy, mówi: „Potępiliście i zabiliście
sprawiedliwego, nie stawia wam oporu” (Jk 5, 6). „Sprawiedliwym” jest
przede wszystkim prześladowany człowiek, ale tekst wyraźnie nawiązuje
do prześladowanego „Sprawiedliwego” Chrystusa, do Jego Męki oraz
obecności w cierpiących chrześcijanach (por. Dz 9, 4n) i wszystkich uciskanych (por. Mt 25, 31–46)20.
W Pierwszym Liście do Koryntian św. Paweł określa misję zbawczą
Jezusa słowami: „przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie,
który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem,
i odkupieniem” (1 Kor 1, 30). Jezus to Mądrość i Sprawiedliwość Boża21.
O sprawiedliwości, niewinności Jezusa świadczy także Jego zachowanie
podczas chrztu, którego udzielał w Jordanie św. Jan Chrzciciel: podczas
gdy przyjmujący ten znak nawrócenia wyznawali grzechy, Jezus nie miał
niczego do wyznania i natychmiast wyszedł z wody:
Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy (Mt 3, 6;
por. Mk 1, 5); A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast (euvqu,j) wyszedł z wody
(Mt 3, 16)22.
19 Por. K. Romaniuk, List do Rzymian, dz. cyt., s. 141–143; H. Schlier, Der Römerbrief,
dz. cyt., s. 173–178; C. K. Barrett, A Commentary on the Epistle to the Romans, dz. cyt.,
s. 115–119; B. Byrne, Romans, dz. cyt., s. 180–182, 185–187; J. A. Fitzmyer, Romans, dz.
cyt., s. 420–423; R. Baulès, L’Évangile puissance de Dieu, dz. cyt., s. 176–180.
20 Por. J. Kozyra, List świętego Jakuba, dz. cyt., s. 248–250; F. Mussner, Die Jakobusbrief, dz. cyt., s. 198n; F. Gryglewicz, Listy katolickie, dz. cyt., s. 126n; L. T. Johnson,
The Letter of James, dz. cyt., s. 304n; B. Reicke, The Epistles of James, Peter and Jude,
dz. cyt., s. 51n; M. Dibelius, James, dz. cyt., s. 239n; R. P. Martin, James, dz. cyt., s. 181n.
21 Por. M. Rosik, Pierwszy List do Koryntian. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, NKB.NT VII, Święty Paweł [Częstochowa 2009], s. 137; C. K. Barrett, A Commentary on the First Epistle to the Corinthians, Black’s New Testament Commentaries,
London 19732, s. 59–61; E. Dąbrowski, Listy do Koryntian, dz. cyt., s. 157; W. F. Orr, J. A.
Walther, I Corinthians. A New Translation, Introduction with a Study of the Life of Paul,
Notes, and Commentary, AB 32, Garden City, New York 1976, s. 156, 161.
22 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 104, 110–112; A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1–13, dz. cyt., s. 137, 152n (autor
uważa: „sugestia, że Mateusz chce powiedzieć, iż Jezus nie pozostawał w wodzie dla
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W polemice z przeciwnikami Jezus mógł powiedzieć: „Kto z was udowodni Mi grzech?” (J 8, 46)23.
List do Hebrajczyków podkreśla z jednej strony solidarność z ludźmi
Jezusa – Wcielonego Syna Bożego, który przyjął naturę ludzką z wszelkimi
jej ograniczeniami, z drugiej całkowitą wolność od grzechu:
Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym
słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie [jak my] – z
wyjątkiem grzechu (Hbr 4, 15)24.

Hymn w Pierwszym Liście do Tymoteusza mówi o usprawiedliwieniu,
czyli uznaniu za Sprawiedliwego Jezusa, skazanego na śmierć przez ludzwyznania grzechów, nie ma żadnego uzasadnienia”, niemniej jego pogląd wydaje się co
najmniej dyskusyjny – poza określeniem następstwa czasowego wizji otwartych niebios
po chrzcie Jezusa euvqu,j może również oznaczać, że Jezus w odróżnieniu od pozostałych
Izraelitów przyjmujących chrzest nie pozostawał dłużej w wodzie, bo nie potrzebował
wyznawać grzechów. Stosunkowo niewielu komentatorów zwraca wprost uwagę na ten
wyraz, a wydaje się on istotnym dodatkiem do określania momentu teofanii u pozostałych
Synoptyków: Mk 1, 10: „w chwili, gdy wychodził z wody” oraz Łk 2, 21: „A gdy się
modlił”. W Mt 3, 16 byłoby to nie tylko określenie czasu nadzwyczajnego zjawiska, ale
pokazanie różnicy między zachowaniem się po chrzcie Jezusa i pozostałych Izraelitów);
M.-J. Lagrange, Évangile selon Saint Matthieu, Études Bibliques, Paris 19487, s. 54n;
J. Gnilka, Das Matthäusevangelium, 1. Teil, dz. cyt., s. 68, 78n; D. J. Harrington, The
Gospel of Matthew, dz. cyt., s. 52–55, 62–65; A. Malina, Chrzest Jezusa w czterech Ewangeliach. Studium narracji i teologii, Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, 34, Katowice 2007, s. 117; H. Langkammer, Ewangelia według
św. Marka, dz. cyt., s. 81; A. Malina, Ewangelia według świętego Marka. Rozdziały 1, 1 – 8,
26. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, NKB.NT II, 1, Święty Paweł [Częstochowa
2013], s. 79n; R. Pesch, Das Markusevangelium, 1. Teil, HTKNT II, 1; Freiburg–Basel–
Wien 19772, s. 80; C. S. Mann, Mark, dz. cyt., s. 196.
23 Por. R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, 2. Teil, HTKNT IV, 2, Freiburg–
Basel–Wien 19772, s. 290n; L. Stachowiak, Ewangelia według św. Jana, dz. cyt., s. 247;
H. van den Bussche, Jean, dz. cyt., s. 315; R. E. Brown, The Gospel according to John I–
XII, Introduction, Translation, and Notes, AB 29A, Garden City, New York 1966, s. 358;
S. Mędala, Ewangelia według świętego Jana. Rozdziały 1–12. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, NKB.NT IV, 1, [Częstochowa] 2010, s. 706.
24 Por. G. W. Buchanan, To the Hebrews, dz. cyt., s. 81n; S. Łach, List do Hebrajczyków,
dz. cyt., s. 164; F. D. Bruce, The Epistle to Hebrews, dz. cyt., s. 85n; P. Ellingworth, The
Epistle to the Hebrews, dz. cyt., s. 268n; H. W. Attridge, The Epistle to the Hebrews, dz.
cyt., s. 140n; R. Bogacz, Misja Chrystusa w świetle hapax legomenów, dz. cyt., s. 184.
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ki trybunał. Dokonało się to przez zmartwychwstanie jako dzieło Ducha
Świętego:
Ten, który objawił się w ciele,
usprawiedliwiony został w Duchu,
ukazał się aniołom,
ogłoszony został poganom,
znalazł wiarę w świecie,
wzięty został w chwale (1 Tm 3, 16)25.

Do rozważań o najdoskonalszej sprawiedliwości Boga i Chrystusa można
jeszcze dodać stwierdzenie, że sprawiedliwość jest owocem światłości, czyli
Bożego działania w człowieku: „Owocem bowiem światłości jest wszelka
prawość (avgaqwsu,nh| – dosł. «dobroć») i sprawiedliwość (dikaiosu,nh|),
i prawda (avlhqei,a|)” (Ef 5, 9)26.
Zastosowano obok siebie terminy bliskoznaczne, które w pewnym
sensie prowadzą do ostatniego z nich – prawdy. Jest to prawda życia, nie
teoretyczna abstrakcja. Można uważać to zdanie za analogię do nauki
św. Pawła o owocu (owocach) Ducha w Liście do Galatów (jako różnych
przejawach miłości), między którymi jest też sprawiedliwość: „Owocem
zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć,
wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5, 22n)27.
25 Por. J. Stępień, Listy do Tesaloniczan i Pasterskie, dz. cyt., s. 347–349; L. Oberlinner, Die Pastoralbriefe. Erster Timotheusbrief, HTKNT XI, 2/1, Freiburg–Basel–Wien
1994, s. 160–171; M. Dibelius, H. Conzelmann, A Commentary on the Pastoral Epistles,
dz. cyt., s. 61–63; H. Langkammer, Hymny chrystologiczne Nowego Testamentu. Najstarszy obraz Chrystusa, AL 3, Katowice 1976, s. 115–127; A. Jankowski, Duch Święty
dokonawcą zbawienia, dz. cyt., s. 63–66.
26 Por. A. Jankowski, Listy więzienne świętego Pawła, dz. cyt., s. 472n; J. Gnilka, Der
Epheserbrief, HTKNT X, 2, Freiburg–Basel–Wien 19772, s. 253n; M. Barth, Ephesians
4–6. Translation and Commentary on Chapters 4–6, AB 34A, Garden City, New York
1974, s. 567n; R. Mazur, La retorica della Lettera agli Efesini, Milano–Jerusalem 2010,
s. 284–287; H. Witczyk, Jezus wobec dobra i zła, [w:] Diligis me? Pasce. Księga jubileuszowa dedykowana Biskupowi Sandomierskiemu Wacławowi Józefowi Świerzawskiemu
na pięćdziesięciolecie święceń kapłańskich 1949–1999, red. S. Czerwik, M. Mierzwa, t. I,
Sandomierz 1999, s. 276–296, zwłaszcza 284n.
27 Por. E. Szymanek, List do Galatów. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz,
PŚNT VI, 2, Poznań–Warszawa 1978, s. 111n; F. Mussner, Der Galaterbrief, HTKNT
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2. Sprawiedliwi Nowego Testamentu
Natchnieni autorzy Nowego Testamentu, zarówno określając osoby,
które były blisko Jezusa podczas Jego ziemskiego życia i działalności,
jak i przypominając wybitne postacie Starego Testamentu oraz ludzi
związanych z działaniem młodego Kościoła, niekiedy zwracają uwagę na
ich sprawiedliwość.
Św. Mateusz pisze o św. Józefie: „Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem
sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić
Ją potajemnie” (Mt 1, 19). Sprawiedliwość Józefa to zarówno wypełnianie prawa Bożego, życie według religii Pierwszego Przymierza, jak też
troska o drugą osobę – Maryję, której nie chciał narazić na zniesławienie,
gotów sam uchodzić za człowieka lekkomyślnego, który współżył z Narzeczoną, zanim wprowadził Ją do swego domu, a potem oddalił w stanie
błogosławionym28.
Św. Łukasz mówi o rodzicach św. Jana Chrzciciela:
Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli
sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań
i przepisów Pańskich (Łk 1, 5n)29.
IX, Freiburg–Basel–Wien 19773, s. 384–390; F. J. Matera, Galatians, SPS 9, Collegeville,
Minnesota 1992, s. 202–205, 208–211; H. Langkammer, List do Galatów. Tłumaczenie,
wstęp i komentarz, Biblia Lubelska, Lublin 1999, s. 94n.
28 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 77n; A. Paciorek,
Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1–13, dz. cyt., s. 92n; J. Gnilka, Das
Matthäusevangelium, 1. Teil, dz. cyt., s. 68, 78n; D. J. Harrington, The Gospel of Matthew,
dz. cyt., s. 17n; R. Laurentin, Les Evangiles de l’Enfance du Christ. Vérité du Noël au–
delà des mythes, [Paris] 1982, s. 319–321; J. Łach, Dziecię się nam narodziło. W kręgu
teologii Ewangelii dziecięctwa Jezusa, Częstochowa 2001, s. 34–39; P. Włodyga, Józef,
mąż sprawiedliwy, [w:] Diligis me? Pasce. Księga jubileuszowa dedykowana Biskupowi
Sandomierskiemu Wacławowi Józefowi Świerzawskiemu na pięćdziesięciolecie święceń kapłańskich 1949–1999, dz. cyt., s. 297–309; M. Wolniewicz, Święty Józef w Ewangelii, AK
71 (1978), t. 109, z. 1 (414), s. 18–31, zwłaszcza 26–29; J. Szymański, Cnota wierności
i sprawiedliwości w życiu św. Józefa, AK 100 (2008) t. 152, z. 3 (598), s. 525–533.
29 Por. F. Gryglewicz, Ewangelia według św. Łukasza, dz. cyt., s. 84; L. T. Johnson,
The Gospel of Luke, dz. cyt., s. 32; J. A. Fitzmyer, The Gospel according to Luke I–IX, AB
28, New York–London–Toronto–Sydney–Auckland 1981, s. 322n; H. Schürmann, Das Lu-
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Podczas ofiarowania Jezusa w świątyni rozpoznał Go jako Mesjasza
świątobliwy starzec Symneon:
A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy
i pobożny (di,kaioj kai. euvlabe.j), wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza
Pańskiego. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni (Łk 2, 25–27).

Boża obietnica, że świątobliwy starzec dożyje narodzenia i zobaczy
oczekiwanego Mesjasza, była nagrodą za jego sprawiedliwość i pobożność30.
Wyjaśniając przypowieść o dwóch synach, Jezus mówi o św. Janie
Chrzcicielu: „Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście
mu nie uwierzyli” (Mt 21, 32). Droga sprawiedliwości, zgodność myślenia
i postępowania człowieka z wolą i zamiarem Boga to sposób życia, jakiego
domaga się Bóg31.
Wobec samego Jana, który uważał się za niegodnego, by udzielić Mu
chrztu, Jezus nazwał swój chrzest w Jordanie wypełnieniem tego, co
sprawiedliwe:
Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest.
Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychokasevangelium, 1. Teil, HTKNT III, 1, Freiburg–Basel–Wien 1969, s. 30n; F. Mickiewicz,
Ewangelia według świętego Łukasza. Rozdziały 1–11. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, NKB.NT III, 1, Święty Paweł [Częstochowa 2011], s. 94n; L. Sabourin, The Gospel according to St. Luke, Bombay 1984, s. 52; R. Laurentin, Les Evangiles de l’Enfance
du Christ, dz. cyt., s. 178; J. Łach, Dziecię się nam narodziło, dz. cyt., s. 107n.
30 Por. F. Gryglewicz, Ewangelia według św. Łukasza, dz. cyt., s. 84; L. T. Johnson,
The Gospel of Luke, dz. cyt., s. 32; J. A. Fitzmyer, The Gospel according to Luke I–IX, dz.
cyt., s. 322n; H. Schürmann, Das Lukasevangelium, 1. Teil, dz. cyt., s. 30n; F. Mickiewicz,
Ewangelia według świętego Łukasza. Rozdziały 1–11, dz. cyt., s. 94n; L. Sabourin, The
Gospel according to St. Luke, dz. cyt., s. 52; R. Laurentin, Les Evangiles de l’Enfance du
Christ, dz. cyt., s. 246; J. Łach, Dziecię się nam narodziło, dz. cyt., s. 171n; S. G. Wilson,
Luke and the Law, Society for the New Testament Studies, Monograph Series 50, Cambridge–London– New York– New Rochelle– Melbourne– Sydney 1983, s. 20n.
31 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 291n; A. Paciorek,
Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 14–28, dz. cyt., s. 338; J. Gnilka, Das
Matthäusevangelium, 2. Teil, dz. cyt., s. 222; D. J. Harrington, The Gospel of Matthew, dz.
cyt., s. 301; A. Jankowski, Królestwo Boże w przypowieściach, Kraków 20085, s. 146n.
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dzisz do mnie?” Jezus mu odpowiedział: „Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić
wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił (Mt 3, 13–15).

Wypełnianie sprawiedliwości to postępowanie zgodne z wolą Bożą, powinność człowieka, który jest w stanie odczytać Jego zamiary na podstawie
szczególnych Bożych natchnień, ogólnie dostępnych przekazów Bożego
Objawienia oraz dojrzałej oceny konkretnej sytuacji32.
Św. Marek pisze o Poprzedniku Chrystusa:
Herod bowiem czuł lęk przed Janem, widząc, że jest mężem prawym i świętym
(di,kaion kai. a[gion), i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój,
a jednak chętnie go słuchał (Mk 6, 20).

Pierwszy z bliskoznacznych terminów zastał w Biblii Tysiąclecia oddany przez „prawy”, choć zwykle jest tłumaczony jako „sprawiedliwy”,
natomiast drugi jeszcze wzmacnia pierwsze określenie. Obydwa wyrażają
opinię Heroda o św. Janie Chrzcicielu. Choć go szanował, ostatecznie kazał
go ściąć33. Można widzieć pewną analogię do współczesnych ludzi, którzy
z jednej strony mówią o szacunku dla najwyższych wartości i osób, które
je reprezentują, z drugiej w swoim życiu często je lekceważą i prześladują
obrońców tych wartości.
Św. Łukasz, pisząc o pogrzebie Jezusa, tak określa Józefa z Arymatei:

32 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 108–110; A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1–13, dz. cyt., s. 150–152; J. Gnilka,
Das Matthäusevangelium, 1. Teil, dz. cyt., s. 76n; D. J. Harrington, The Gospel of Matthew, dz. cyt., 62–65; W. F. Albright, C. S. Mann, Matthew. Introduction, Translation and
Notes, AB 26, Garden City, New York 1978, s. 31n; L. Sabourin, The Gospel according to
St. Matthew, I, Bombay 1982, s. 271–273; A. Malina, Chrzest Jezusa w czterech Ewangeliach. dz. cyt., s. 112–115; G. R. Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, Grand
Rapids, Michigan 1986, s. 53n; R. Bartnicki, Chrzest Jezusa w Jordanie w perspektywie
historiozbawczej (Mk 1,9–11; Mt 3,13–17; Łk 3,21–22, J 1,29–34), [w:] Verbum caro
factum est. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Tomasza Jelonka w 70. rocznicę
urodzin, red. R. Bogacz, W. Chrostowski, Warszawa 2007, s. 99–109, zwłaszcza 101n.
33 Por. H. Langkammer, Ewangelia według św. Marka, dz. cyt., s. 178; A. Malina, Ewangelia według świętego Marka. Rozdziały 1, 1 – 8, 26, dz. cyt., s. 387n; R. Pesch, Das Markusevangelium, 1. Teil, dz. cyt., s. 341; C. S. Mann, Mark, dz. cyt., s. 296n.
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A był tam człowiek dobry i sprawiedliwy (avgaqo.j kai. di,kaioj), imieniem Józef,
członek Rady. Nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie. Pochodził z miasta żydowskiego, Arymatei, i oczekiwał królestwa Bożego. On to udał się do Piłata i poprosił
o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale,
w którym nikt jeszcze nie był pochowany (Łk 23, 50–53)34.

Pierwszym poganinem wprost powołanym do młodego Kościoła był
rzymski oficer Korneliusz:
Setnik Korneliusz, człowiek sprawiedliwy i bogobojny (di,kaioj kai. fobou,menoj to.n qeo,n),
o czym zaświadczyć może cała ludność żydowska, otrzymał polecenie od anioła świętego,
aby cię wezwał do swego domu i wysłuchał tego, co mu powiesz (Dz 10, 22 – wcześniej
określony jako „pobożny i „bojący się Boga”: euvsebh.j kai. fobou,menoj to.n qeo,n – w. 2)35.

Przeciwieństwo sprawiedliwego postępowania w postawie Szymona
czarnoksiężnika z Samarii piętnuje św. Piotr: „Nie masz żadnego udziału
w tym dziele, bo serce twoje nie jest prawe wobec Boga” (Dz 8, 21). Brak mu
prawego serca wobec Boga (kardi,a sou/ ouvk e;stin euvqei/a e;nanti tou/ qeou/)36.
Spośród postaci Starego Testamentu jako wzory dla uczniów Jezusa
i Apostołów natchnieni autorzy wymieniają sprawiedliwych Abrahama,
Noego i Lota.
Św. Paweł pisze do Rzymian i do Galatów:

34 Por. F. Gryglewicz, Ewangelia według św. Łukasza, dz. cyt., s. 353n; F. Mickiewicz,
Ewangelia według świętego Łukasza. Rozdziały 12–24, dz. cyt., s. 561–564; L. T. Johnson, The Gospel of Luke, dz. cyt., s. 383, 385; J. A. Fitzmyer, The Gospel according to Luke
X–XXIV, dz. cyt., s. 1526–1529; L. Sabourin, The Gospel according to St. Luke, dz. cyt.,
s. 392n (autor zwraca uwagę, że Józef z Arymatei jest określony podobnie jak Symeon
i Anna w Łk 2, 25. 28).
35 Por. E. Dąbrowski, Dzieje Apostolskie, dz. cyt., s. 308n; L. T. Johnson, The Acts of
the Apostles, dz. cyt., s. 182, 185–188; G. Schneider, Die Apostelgeschichte, 2. Teil, dz.
cyt., s. 65, 70n; J. Munck, The Acts of the Apostles, dz. cyt., s. 93, 96; J. Dupont, Études sur
les Actes des Apôtres, dz. cyt., s. 409–412.
36 Por. E. Dąbrowski, Dzieje Apostolskie, dz. cyt., s. 294; L. T. Johnson, The Acts of
the Apostles, dz. cyt., s. 149, 152n; G. Schneider, Die Apostelgeschichte, 1. Teil, dz. cyt.,
s. 493–495; J. Munck, The Acts of the Apostles, dz. cyt., s. 75n; J. Dupont, Études sur les
Actes des Apôtres, dz. cyt., s. 439, 462.
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Bo cóż mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to policzone za
sprawiedliwość […]. Przeto czy błogosławieństwo to dotyczy obrzezanych, czy też
i nieobrzezanych? Czytamy przecież, że Abrahamowi została poczytana wiara za
sprawiedliwość […]. Dlatego też policzono mu to za sprawiedliwość (Rz 4, 3. 9. 22)37;
Czy Ten, który udziela wam Ducha i działa cuda wśród was, [czyni to] dzięki uczynkom wymaganym przez Prawo, czy też z powodu posłuszeństwa wierze? W taki sam
sposób Abraham uwierzył Bogu, i to mu policzono za sprawiedliwość. Zrozumiejcie
zatem, że ci, którzy polegają na wierze, ci są synami Abrahama. I stąd Pismo widząc,
że w przyszłości Bóg dzięki wierze będzie dawał poganom usprawiedliwienie, już
Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę: W tobie będą błogosławione wszystkie
narody. I dlatego ci, którzy żyją dzięki wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie
wraz z Abrahamem, który dał posłuch wierze (Ga 3, 5–9)38.

Podkreśla wiarę Patriarchy, całkowite zaufanie Bogu, przeciwstawiając
ją przekonaniu współczesnych mu zwolenników zmuszania nawróconych
na chrześcijaństwo pogan do przyjmowania praktyk judaizmu. Sprawiedliwym wobec Boga jest ten, kto przyjmuje zbawcze dzieło Chrystusa,
wierzy w jego skuteczność i nie wraca do praktyk, które były tylko przygotowaniem przyszłej, wspaniałej rzeczywistości.
Z kolei św. Jakub, pisząc do wiernych, którym brakowało płynących
z wiary czynów miłości bliźniego, podkreśla znaczenie czynów Abrahama
jako wyrazu jego wiary:

37 Por. K. Romaniuk, List do Rzymian, dz. cyt., s. 124n, 129; H. Schlier, Der Römerbrief, dz. cyt., s. 123n, 126n, 135; C. K. Barrett, A Commentary on the Epistle to the Romans,
dz. cyt., s. 87n, 90, 98; B. Byrne, Romans, dz. cyt., s. 140n, 161; J. A. Fitzmyer, Romans,
dz. cyt., s. 378–382, 388; R. Baulès, L’Évangile puissance de Dieu, dz. cyt., s. 143–150;
D. Adamczyk, Biblijny traktat o grzechu, dz. cyt., s. 561–564.
38 Por. E. Szymanek, List do Galatów, dz. cyt., s. 70–72; F. Mussner, Der Galaterbrief, dz. cyt., s. 210–223; F. J. Matera, Galatians, dz. cyt., s. 113–125; H. Langkammer,
List do Galatów, dz. cyt., s. 52–55; P. Briks, Sprawiedliwość czy miłosierdzie Boga?, [w:]
Miłość wytrwa do końca. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Stanisława Pisarka
w 50. rocznicę święceń kapłańskich i 75. rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, Warszawa 2004, s. 82–95; R. Pindel, Wierzący z Abrahamem. Analiza struktury literackiej Ga
3, 6–9, [w:] „Żyjemy dla Pana” (Rz 14, 8). Studia ofiarowane S. Prof. Ewie J. Jezierskiej
OSU, red. W. Chrostowski, RSB 23, Warszawa 2006, s. 305–318.
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I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył przeto Abraham Bogu i policzono
mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek
dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej tylko wiary. Podobnie
też nierządnica Rachab, która przyjęła wysłanników i inną drogą odprawiła ich, czy nie
dostąpiła usprawiedliwienia na podstawie swoich uczynków? Tak jak ciało bez ducha
jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków (Jk 2, 23–26)39.

W Drugim Liście św. Piotra sprawiedliwi Noe i Lot są przykładem tego,
że dobre życie chroni od powszechnych katastrof, w których giną inni,
nieprawi, grzeszni ludzie:
jeżeli staremu światu nie odpuścił, ale – jako ósmego – Noego, który głosił sprawiedliwość, ustrzegł, gdy zesłał potop na świat bezbożnych (2 P 2, 5);
ale wyrwał sprawiedliwego Lota, który uginał się pod ciężarem rozpustnego postępowania ludzi nieliczących się z Bożym prawem – ten sprawiedliwy bowiem, mieszkając
wśród nich, z dnia na dzień duszę swą sprawiedliwą miał udręczoną przeciwnymi Prawu
czynami, które widział i o których słyszał (2 P 2, 7n)40.

Natchniony autor Listu do Hebrajczyków wymienia bardziej ogólnie
ludzi wiernych Bogu w dziejach Izraela:
I cóż jeszcze mam powiedzieć? Nie starczyłoby mi bowiem czasu na opowiadanie
o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach, którzy dzięki wierze zdobyli królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, otrzymali obietnice,
zamknęli paszcze lwom, przygasili żar ognia, uniknęli ostrzy miecza i wyleczyli się
z niemocy, stali się bohaterami w walce i do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie szyki.
Dzięki dokonanym przez nich wskrzeszeniom niewiasty otrzymały swoich zmarłych.
39 Por. J. Kozyra, List świętego Jakuba, dz. cyt., s. 168–176; F. Mussner, Die Jakobusbrief, dz. cyt., s. 143–157; F. Gryglewicz, Listy katolickie, dz. cyt., s. 93–96; L. T.
Johnson, The Letter of James, dz. cyt., s. 243–252; B. Reicke, The Epistles of James, Peter
and Jude, dz. cyt., s. 34n; M. Dibelius, James, dz. cyt., s. 163–180; R. P. Martin, James,
dz. cyt., s. 93–101.
40 Por. K. H. Schelkle, Die Petrusbiefe, Der Judasbrief, dz. cyt., s. 207–209; F. Gryglewicz, Listy katolickie, dz. cyt., s. 288n; J. H. Neyrey, 2 Peter, Jude, dz. cyt., s. 201–204;
B. Reicke, The Epistles of James, Peter and Jude, dz. cyt., s. 164n; R. J. Bauckham, Jude,
2 Peter, dz. cyt., s. 249–253.
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Jedni ponieśli katusze, nie przyjąwszy uwolnienia, aby otrzymać lepsze zmartwychwstanie. Inni zaś doznali zelżywości i biczowania, a nadto kajdan i więzienia. Kamienowano ich, przerzynano piłą, <kuszono>, przebijano mieczem; tułali się w skórach
owczych, kozich, w nędzy, w utrapieniu, w ucisku – świat nie był ich wart – i błąkali
się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A ci wszyscy, choć ze
względu na swą wiarę stali się godni pochwały, nie otrzymali przyrzeczonej obietnicy,
gdyż Bóg, który nam lepszy los zgotował, nie chciał, aby oni osiągnęli doskonałość
bez nas (Hbr 11, 32–40)41.

Niewinnie zamordowany przez brata Abel jest przykładem sprawiedliwości mimo poniesionej śmierci:
Dzięki wierze Abel złożył Bogu cenniejszą niż Kain ofiarę, za co otrzymał świadectwo, iż jest sprawiedliwy. Bóg bowiem zaświadczył o jego darach, toteż choć umarł,
przez nią jeszcze przemawia (Hbr 11, 4)42.

Jezus w mowie przeciw uczonym w Piśmie i faryzeuszom stwierdza,
że na odrzucających Jego naukę przywódców i uczonych Izraela spadnie
odpowiedzialność za niewinną krew sprawiedliwych przelaną od śmierci
Abla do kapłana zamordowanego w świątyni. Szereg sprawiedliwych
obejmuje nie tylko żyjących i zabitych pomiędzy pierwszym i ostatnim
imieniem, lecz wszystkich wiernych Bogu, których spotkały prześladowania, i jest zapowiedzią męczeństwa posłańców Chrystusa, jakie dokonuje
się nieprzerwanie do naszych czasów:

41 Por. G. W. Buchanan, To the Hebrews, dz. cyt., s. 200–207; S. Łach, List do Hebrajczyków, dz. cyt., s. 263–268; F. D. Bruce, The Epistle to Hebrews, dz. cyt., s. 330–344;
P. Ellingworth, The Epistle to the Hebrews, dz. cyt., s. 622–636; H. W. Attridge, The
Epistle to the Hebrews, dz. cyt., s. 346–352; R. Bogacz, Misja Chrystusa w świetle hapax
legomenów, dz. cyt., s. 556–561.
42 Por. G. W. Buchanan, To the Hebrews, dz. cyt., s. 184n; S. Łach, List do Hebrajczyków, dz. cyt., s. 252; F. D. Bruce, The Epistle to Hebrews, dz. cyt., s. 283–286; P. Ellingworth, The Epistle to the Hebrews, dz. cyt., s. 571–573; H. W. Attridge, The Epistle to
the Hebrews, dz. cyt., s. 316n; R. Bogacz, Misja Chrystusa w świetle hapax legomenów, dz.
cyt., s. 546n.
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Tak spadnie na was cała krew niewinna, przelana na ziemi, począwszy od krwi Abla
sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zamordowaliście
między przybytkiem a ołtarzem (Mt 23, 35).

Abel jest wymieniony jako pierwszy sprawiedliwy niewinnie zamordowany. Ostatni Zachariasz to zapewne syn Jojady (por. 2 Krn 24, 20–22)43.
Mistrz piętnuje swych przeciwników czczących pamięć wiernych
przodków, lecz nie naśladujących ich postępowania: „Biada wam, uczeni
w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo budujecie groby prorokom i zdobicie
grobowce sprawiedliwych” (Mt 23, 29)44. Nie uznaje za prawdziwe ich
przekonania o własnej sprawiedliwości polegającej na przestrzeganiu
wielu zewnętrznych praktyk, lecz bez praktykowania prawdziwej miłości
bliźniego:
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej
strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu
ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta.
Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów
pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich
i wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz
wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości (Mt 23, 25–28)45.

Podobnie przemawia do przeciwników po przypowieści o nieuczciwym
zarządcy i pouczeniu o dobrym użytku z pieniądza:
43 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 308; A. Paciorek,
Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 14–28, dz. cyt., s. 427n; J. Gnilka, Das
Matthäusevangelium, 2. Teil, dz. cyt., s. 300–302; D. J. Harrington, The Gospel of Matthew, dz. cyt., s. 328; W. F. Albright, C. S. Mann, Matthew, dz. cyt., s. 282.
44 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 307n; A. Paciorek,
Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 14–28, dz. cyt., s. 421n; J. Gnilka, Das
Matthäusevangelium, 2. Teil, dz. cyt., s. 291; L. Sabourin, The Gospel according to St.
Matthew, II, Bombay 1983, s. 800–802.
45 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 307; A. Paciorek,
Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 14–28, dz. cyt., s. 413–420; J. Gnilka, Das
Matthäusevangelium, 2. Teil, dz. cyt., s. 289–291; D. J. Harrington, The Gospel of Matthew,
dz. cyt., s. 326n; L. Sabourin, The Gospel according to St. Matthew, II, dz. cyt., s. 800.
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Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z Niego.
Powiedział więc do nich: „To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale
Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością
jest w oczach Bożych” (Łk 16, 14n).

W samym zakończeniu przypowieści, która w ostatnim wydaniu Biblii
Tysiąclecia nosi tytuł Obrotny rządca, mogą budzić wątpliwości słowa:
„Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie
tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż
synowie światłości” (Łk 16, 8). Nie jest to pochwałą nieuczciwości, lecz
umiejętności wyjścia z trudnego położenia. Zmiana dokumentów długu
mogła być dokonana nie na szkodę właściciela, lecz stanowiła zmniejszenie
długu o prowizję przysługującą rządcy jako pośrednikowi46.
Św. Łukasz wprowadza do przypowieści o faryzeuszu i celniku słowami:
„Opowiedział też niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi,
a innymi gardzili, tę przypowieść” (Łk 18, 9)47. Bardzo ważne jest uznanie
własnej grzeszności i potrzeby nawrócenia. Św. Marek jako pierwsze Jezusa
słowa na początku Jego publicznej działalności podaje: „Czas się wypełnił
i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!”
(Mk 1, 15; por. Mt 4, 17). Nawrócenie ma być pierwszym etapem na
drodze do Bożego królestwa, a postępowanie nawróconych świadectwem
prawdziwości ich wewnętrznej przemiany48.

46 Por. F. Gryglewicz, Ewangelia według św. Łukasza, dz. cyt., s. 266, 268n; F. Mickiewicz, Ewangelia według świętego Łukasza. Rozdziały 12–24, dz. cyt., s. 182–184, 190–
192; L. T. Johnson, The Gospel of Luke, dz. cyt., s. 244n, 249n; J. A. Fitzmyer, The Gospel
according to Luke X–XXIV, dz. cyt., s. 1101n, 1107n, 1112n; L. Sabourin, The Gospel according to St. Luke, dz. cyt., s. 294n–296; A. Jankowski, Królestwo Boże w przypowieściach,
dz. cyt., s. 90–92, 169–175.
47 Por. F. Gryglewicz, Ewangelia według św. Łukasza, dz. cyt., s. 281; F. Mickiewicz,
Ewangelia według świętego Łukasza. Rozdziały 12–24, dz. cyt., s. 261; L. T. Johnson, The
Gospel of Luke, dz. cyt., s. 271; J. A. Fitzmyer, The Gospel according to Luke X–XXIV, dz.
cyt., s. 1185n; L. Sabourin, The Gospel according to St. Luke, dz. cyt., s. 315; A. Jankowski, Królestwo Boże w przypowieściach, dz. cyt., s. 90–92; S. G. Wilson, Luke and the
Law, dz. cyt., s. 25, 56.
48 Por. H. Langkammer, Ewangelia według św. Marka, dz. cyt., s. 92–94; A. Malina,
Ewangelia według świętego Marka. Rozdziały 1, 1 – 8, 26, dz. cyt., s. 115–119; R. Pesch, Das
Markusevangelium, 1. Teil, dz. cyt., s. 101–108; C. S. Mann, Mark, dz. cyt., s. 205–207
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Sam Chrystus przyszedł wzywać (powołać – nie w znaczeniu wezwania
w ogóle do swej łaski, ale do przemiany życia) nie ludzi sprawiedliwych,
ale grzeszników. Powiedział to w związku z powołaniem Lewiego – Mateusza i zgorszeniem faryzeuszów po uczcie w jego domu z udziałem
ludzi uważanych powszechnie za grzeszników. Mistrz uznaje grzesznika
za chorego, który potrzebuje lekarza: „Nie potrzebują lekarza zdrowi,
lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy:
«Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary». Bo nie przyszedłem, aby powołać
sprawiedliwych, ale grzeszników” (Mt 9, 12n; por. Mk 2, 17; Łk 5, 31n.
Ten Ewangelista dodaje: „do nawrócenia”: „Nie przyszedłem powołać do
nawrócenia się (eἰj meta,noian) sprawiedliwych, lecz grzeszników”49. Miejsce w zdaniu przeczenia „nie” i po polsku, i po grecku może sugerować,
że Jezus w ogóle nie przyszedł albo też że nie interesuje się szczególnie
ludźmi sprawiedliwymi. Chyba lepiej oddawałby sens szyk wyrazów:
„Przyszedłem powołać do [nawrócenia się (eἰj meta,noian)] nie sprawiedliwych, lecz grzeszników”.
Przez przypowieść o pasterzu szukającym zagubionej owcy Jezus uczy, że
Bóg bardziej się raduje z nawrócenia grzesznika niż z dobrego postępowania
sprawiedliwych. Jest to wschodni sposób wyrażania się: to, że Bóg bardziej
się cieszy z nawrócenia grzesznika nie oznacza, że lekceważy żyjących
sprawiedliwie, lecz że zależy Mu na każdym zagubionym i pragnie jego
wewnętrznej przemiany prowadzącej do prawdziwego, dobrego życia (Łk
15, 7)50. Na Wschodzie lubią mówić w sposób, który jako przeciwieństwo
podaje to, co jest innym aspektem tej samej sprawy.
oraz T. M. Dąbek, „Nawracajcie się!” Metanoia w Nowym Testamencie, AL 18, Katowice
1996, s. 136n.
49 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 176n; A. Paciorek,
Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1–13, dz. cyt., s. 376; J. Gnilka, Das
Matthäusevangelium, 1. Teil, dz. cyt., s. 332n; L. Sabourin, The Gospel according to St.
Matthew, II, dz. cyt., s. 485n; F. Gryglewicz, Ewangelia według św. Łukasza, dz. cyt.,
s. 147; F. Mickiewicz, Ewangelia według świętego Łukasza. Rozdziały 1–11, dz. cyt.,
s. 305n; H. Schürmann, Das Lukasevangelium, 1. Teil, dz. cyt., s. 391–393; L. T. Johnson,
The Gospel of Luke, dz. cyt., s. 97; J. A. Fitzmyer, The Gospel according to Luke I–IX, dz.
cyt., s. 592; L. Sabourin, The Gospel according to St. Luke, dz. cyt., s. 154.
50 Por. F. Gryglewicz, Ewangelia według św. Łukasza, dz. cyt., s. 261; F. Mickiewicz,
Ewangelia według świętego Łukasza. Rozdziały 12–24, dz. cyt., s. 153n; L. T. Johnson, The
Gospel of Luke, dz. cyt., s. 236; J. A. Fitzmyer, The Gospel according to Luke X–XXIV, dz.
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W Kazaniu na Górze Jezus zobowiązuje uczniów do praktykowania
miłości także wobec nieprzyjaciół, ponieważ Bóg troszczy się o wszystkich
– sprawiedliwych i grzeszników:
A Ja wam powiadam:
Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują,
abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że
słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych
i niesprawiedliwych (Mt 5, 44n; por. Łk 6, 35n: „Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza
nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla
niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”)51.

Kończąc wyjaśnienie przypowieści o chwaście, zapowiada wspaniałą
nagrodę dla sprawiedliwych: „Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce
w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!” (Mt 13, 43)52.
Sprawiedliwość to wierność Jego nauce, całkowite oddanie się Bogu
i prawdziwa miłość bliźniego. Ona będzie podstawą oceny każdego na
Bożym Sądzie Ostatecznym, kiedy nastąpi rozłączenie sprawiedliwych
cyt., s. 1077n; L. Sabourin, The Gospel according to St. Luke, dz. cyt., s. 288–291; A. Jankowski, Królestwo Boże w przypowieściach, dz. cyt., s. 128.
51 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 142; A. Paciorek,
Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1–13, dz. cyt., s. 250–252; J. Gnilka, Das
Matthäusevangelium, 1. Teil, dz. cyt., s. 191–194; L. Sabourin, The Gospel according to
St. Matthew, I, Bombay 1983, s. 379–381; H. D. Betz, The Sermon on the Mount, dz. cyt.,
s. 309–318, 604–614; F. Gryglewicz, Ewangelia według św. Łukasza, dz. cyt., s. 159n;
F. Mickiewicz, Ewangelia według świętego Łukasza. Rozdziały 1–11, dz. cyt., s. 351–356;
H. Schürmann, Das Lukasevangelium, 1. Teil, dz. cyt., s. 354–360; L. T. Johnson, The
Gospel of Luke, dz. cyt., s. 109, 113; J. A. Fitzmyer, The Gospel according to Luke I–IX, dz.
cyt., s. 640n; L. Sabourin, The Gospel according to St. Luke, dz. cyt., s. 169–171; J. Łach,
Wezwani do naśladowania Boga, [w:] Verbo Domini servire. Opuscula Ioanni Cantio
Pytel septuagenario dedicata, red. F. Lenort, T. Siuda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Teologiczny, Opuscula Dedicata, 2, Poznań 2000, s. 129–136,
zwłaszcza 129.
52 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 225; A. Paciorek,
Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1–13, dz. cyt., s. 556; J. Gnilka, Das
Matthäusevangelium, 1. Teil, dz. cyt., s. 502n; D. J. Harrington, The Gospel of Matthew,
dz. cyt., s. 206; L. Sabourin, The Gospel according to St. Matthew, II, dz. cyt., s. 605n.
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i nieprawych. Najpierw określeni są oni jako owce i kozły (Mt 25, 32n),
dopiero potem są odpowiednio nazwani sprawiedliwymi (25, 37 – di,kaioi)
lub określeni ogólnie: „ci po lewej stronie” (oi` evx euvwnu,mwn – w. 41):
„Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym
i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? […] I pójdą ci
na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego” (Mt 25, 37. 46)53.
Trzeba praktykować miłość bez liczenia na ludzką wdzięczność. Do
faryzeusza, który zaprosił Go na posiłek, Jezus powiedział, że należy
wzywać do swego stołu nie tylko bogatych przyjaciół, którzy mogą się
odwdzięczyć, i nie tylko z nimi dzielić się swym dobrami, ale należy
dzielić się także z ubogimi, którzy nie mogą podczas swego ziemskiego
życia wyrazić swej wdzięczności: „A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie
mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych” (Łk 14, 14)54.
Przytoczone teksty pokazują zarówno konkretne przykłady sprawiedliwych
ludzi, jak też ogólne określenia ludzi sprawiedliwych, których poznaje się
przez to, że praktykują jednoznaczne przejawy sprawiedliwości, którymi
są różne formy miłości Boga i bliźniego.
3. Wezwania do sprawiedliwości i potępianie
nieprawości w Ewangeliach
W błogosławieństwach rozpoczynających Kazanie na Górze Jezus pochwalił pragnienie sprawiedliwości oraz obiecał królestwo niebieskie tym,
którzy są dla niej prześladowani: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną
sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” (Mt 5, 6); „Błogosławieni,

53 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 323n; A. Paciorek,
Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 14–28, dz. cyt., s. 515–518; J. Gnilka,
Das Matthäusevangelium, 2. Teil, dz. cyt., s. 373–377; D. J. Harrington, The Gospel of
Matthew, dz. cyt., s. 356–360; L. Sabourin, The Gospel according to St. Matthew, II, dz.
cyt., s. 841–847.
54 Por. F. Gryglewicz, Ewangelia według św. Łukasza, dz. cyt., s. 256; F. Mickiewicz,
Ewangelia według świętego Łukasza. Rozdziały 12–24, dz. cyt., s. 126n; L. T. Johnson, The
Gospel of Luke, dz. cyt., s. 225; J. A. Fitzmyer, The Gospel according to Luke X–XXIV, dz.
cyt., s. 1048; L. Sabourin, The Gospel according to St. Luke, dz. cyt., s. 280n.
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którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich
należy królestwo niebieskie” (Mt 5, 10).
Pierwsze z przytoczonych błogosławieństw dotyczy zarówno cierpiących, których nie bierze w obronę ludzki wymiar sprawiedliwości, jak też
wszystkich, którzy dążą do jej zaprowadzenia i praktykują ją w swoim
postępowaniu. Ostatnie obejmuje niesprawiedliwie traktowanych na ziemi55.
Sprawiedliwość uczniów Jezusa musi być większa niż sprawiedliwość
uczonych w Piśmie i faryzeuszy:
Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów,
nie wejdziecie do królestwa niebieskiego (Mt 5, 20)56.

Antytezy Kazania na Górze pokazują wyższy poziom moralny niż
oparty na zewnętrznych przepisach. Człowiek jest odpowiedzialny nie
tylko za popełnione czyny, ale także za wewnętrzne postawy – to, co jest
w jego sercu.
Kazanie na Górze (Mt 5, 1 – 7, 29; por. Łk 6, 20–49) bywa nazywane
konstytucją Królestwa Bożego, które głosił i zaprowadził Chrystus. W naszych rozważaniach zwracamy uwagę głównie na wypowiedzi, w których
występuje słownictwo związane ze sprawiedliwością, dlatego nie będziemy
55 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 126–128; A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1–13, dz. cyt., s. 197n, 202; J. Gnilka, Das Matthäusevangelium, 1. Teil, dz. cyt., s. 123n, 127; D. J. Harrington, The Gospel
of Matthew, dz. cyt., s. 79n; L. Sabourin, The Gospel according to St. Matthew, I, dz. cyt.,
s. 347n, 351–353; H. D. Betz, The Sermon on the Mount, dz. cyt., s. 129–132; 142–146;
J. Drozd, Błogosławieństwa ewangelijne, AL XV, Katowice 1990, s. 50n, 145–162; J. Dupont, Les béatitudes, t. I, Le problème littéraire – Les deuxs versions du Sermon sur la
montagne et des Béatitudes, Nouvelle Edition Entièrement Refounde, Études Bibliques,
Paris 1958, s. 223–250; t. II, La Bonne Nouvelle, Paris 1969, s. 351–368, 380n; t. III, Les
Évangélistes, Paris 1973, s. 213–384; A. Paciorek, „Błogosławieni…”. Etyczne wymogi
Ośmiu błogosławieństw (Mt 5, 3–12), RT 51 (2004) z. 1, s. 57–76, zwłaszcza 65–67, 71n;
M. Wróbel, Błogosławieństwo prześladowanych (Mt 5, 10), RT 52 (2005) z. 1, s. 55–65.
56 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 132n; A. Paciorek,
Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1–13, dz. cyt., s. 216n; J. Gnilka, Das
Matthäusevangelium, 1. Teil, dz. cyt., s. 146n; D. J. Harrington, The Gospel of Matthew,
dz. cyt., s. 81–84; L. Sabourin, The Gospel according to St. Matthew, I, dz. cyt., s. 365n;
H. D. Betz, The Sermon on the Mount, dz. cyt., s. 189–198; R. Schnackenburg, Nauka
moralna Nowego Testamentu, tłum. F. Dylewski, Warszawa 1983, s. 61–68.
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dokładnie omawiali tego wspaniałego tekstu. Zwrócimy uwagę na podstawowe różnice między dotychczasowym pojmowaniem Bożego Prawa
przez pobożnych Żydów, zwłaszcza związanych z kręgami faryzejskimi.
Jezus uczy, jak praktykowanie sprawiedliwości ma przewyższać zewnętrzną
postawę faryzeuszów chlubiących się z wypełniania wielu szczegółowych
przepisów i równocześnie być doskonałym wypełnieniem tego Prawa,
o którym powiedział, że nie zginie najmniejszy z elementów jego zapisu,
aż się wszystko wypełni (por. Mt 5, 18).
Piąte przykazanie to nie tylko zakaz morderstwa, ale także wypowiadania obelżywych słów do bliźnich i wezwanie do szybkiego pogodzenia
się z przeciwnikiem (Mt 5, 21–26). Szóste łamie nie tylko dopuszczający
się czynu cudzołóstwa, ale patrzący pożądliwie na kobietę oraz odpowiedzialny za oddalenie żony. Bardzo ważne jest odsuwanie wszystkiego, co
stanowi okazję do grzechu i powiększa pokusy (Mt 5, 27–32). Ósme to nie
tylko zakaz fałszywej przysięgi, lecz wezwanie, by postępować zawsze
z prostotą, unikać wszelkich przysiąg i szczerze, z prostotą się wypowiadać
(Mt 5, 33–37)57. Nie trzeba szukać odwetu, należy za to chętnie pomagać
i pożyczać (Mt 5, 38–42; por. Łk 6, 29n), miłować nieprzyjaciół (Mt 5,
43–48; por. Łk 6, 27n. 31–36), wystrzegać się szukania ludzkich pochwał
przy wykonywaniu dobrych czynów (Mt 6, 1), dyskretnie dawać jałmużnę
(Mt 6, 2–4) i praktykować post (Mt 6, 16–18), modlić się skromnie, w niewielu słowach i wyrażać swą postawę czci wobec Boga przez gotowość
przebaczenia bliźniemu (Mt 6, 5–15), stawiać na pierwszym miejscu
szukanie Królestwa Bożego, nie przeceniać problemów materialnych, lecz
ufać w ojcowską Opatrzność Boga, który troszczy się o całe stworzenie
(Mt 6, 19–34), unikać surowych sądów (Mt 7, 1–6; por. Łk 6, 27n. 41n),
wytrwale się modlić (Mt 7, 7–11), stosować wobec bliźnich złotą zasadę:
„Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im
czyńcie. Albowiem to jest [istota] Prawa i Proroków” (Mt 7, 12; por. Łk
6, 31), stawiać sobie wysokie wymagania, czyli wchodzić przez ciasną
bramę i postępować wąską drogą (Mt 7, 13n), roztropnie oceniać głoszone nauki, oceniając ich wartość na podstawie postępowania ich głosicieli
(Mt 7, 15–20; por. Łk 6, 43–45), nie poprzestawać tylko na zewnętrznym
57 S. Czyż, Zakaz przysięgania czy nakaz prawdomówności (Mt 5, 33–37), [w:] Miłość jest z Boga. Wokół zagadnień biblijno-moralnych. Studium ofiarowane ks. prof. dr.
hab. Janowi Łachowi, red. M. Wojciechowski, Warszawa 1997, s. 103–110.

3. Wezwania do sprawiedliwości i potępianie nieprawości w Ewangeliach

165

uczestnictwie w słuchaniu Bożych nauk, lecz wprowadzać je w swoje życie
(Mt 7, 21–27; por. Łk 6, 46–49)58.
Ponieważ sprawiedliwość w potocznym rozumieniu kojarzy się z wymiarem kary i zadośćuczynieniem za krzywdy, zwrócimy uwagę na dwa
wezwania z Kazania na Górze: by nie szukać odwetu oraz do powściągliwości w sądach:
Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb!”. A Ja wam powiadam: Nie
stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.
Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza
cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie
odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie (Mt 5, 38–42).

Gotowość do nadstawienia drugiego policzka ma znaczenie symboliczne. Nie oznacza to, że zawsze należy pozwalać na lekceważenie swojej
godności. Nie warto się przeciwstawiać brutalnej przemocy, nie trzeba
szukać odwetu, ale spokojnie przyjmować przykrości i życzliwie myśleć
o prześladowcach, być gotowym do pojednania. Tekst może nawiązywać
do postawy Sługi Pańskiego (Iz 50, 6; por. Mt 26, 67)59. Sam Jezus nie
nadstawił drugiego podczas procesu przed Sanhedrynem, lecz spytał po58 Wśród bogatej literatury na temat Kazania na Górze podanej np. w A. Paciorek,
Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1–13, dz. cyt., s. 187 oraz wśród opracowań jego poszczególnych części chyba najobszerniejszym opracowaniem w języku
polskim jest studium Jana Łacha, por. J. Łach, Konstytucja Królestwa Bożego (Mt 5–7;
Łk 6, 20–49), [w:] Ksiądz Rektor Jan Łach – kapłan i biblista, red. R. Bartnicki, Warszawa 2004, s. 69–435; z obcojęzycznych H. D. Betz, The Sermon on the Mount, dz. cyt.,
s. 189–198. W związku z antytezami zob. H. Ordon, „Powiedziano przodkom..., a Ja
wam powiadam” (Mt 5, 21–48). Antytezy Kazania na górze, RT 51 (2004) z. 1, 79–92;
R. Zawadzki, Antytezy Kazania na Górze (Mt 5, 21–48) we współczesnej egzegezie, CT 67
(1998) nr 1, s. 23–68 oraz J. Łach, Konstytucja Królestwa Bożego (Mt 5–7; Łk 6, 20–49),
dz. cyt., s. 185–253; M. Borda, Kazanie na Górze (Mt 5–7) proklamacją Prawa Nowego
Ludu Bożego, [w:] „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36), red.
T. M. Dąbek, Kraków 2002, s. 45–74, zwłaszcza 63–74; R. Schnackenburg, Nauka moralna Nowego Testamentu, dz. cyt., s. 52–75; R. Estrada, La giustizia in Mateo: presenza del
Regno, „Rivista Biblica Italiana” 59 (2011), s. 374–403, zwłaszcza 377–403.
59 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 139–141; A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1–13, dz. cyt., s. 243–245; J. Gnilka,
Das Matthäusevangelium, 1. Teil, dz. cyt., s. 178–187; D. J. Harrington, The Gospel of
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liczkującego sługę: „Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego.
A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?” (J 18, 23). Nie jest to obrona, lecz
wezwanie bijącego do zastanowienia się nad własnym postępowaniem60.
Również św. Paweł wygłosił przekleństwo wobec arcykapłana, który kazał
go policzkować – zapowiedź surowego Bożego wyroku (Dz 23, 2–5)61.
Uczeń Jezusa pragnący postępować sprawiedliwie powinien być powściągliwy w sądach – surowiej podchodzić do własnych uchybień niż
do błędów innych:
Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą;
i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego
brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu:
„Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka [tkwi] w twoim oku?” Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę
z oka twego brata (Mt 7, 1–5).

Jest to wezwanie do życzliwości, łagodności, empatii, zdolności do
zrozumienia sytuacji drugiego człowieka, a nie brak rozróżniania między
dobrem a złem. Trzeba właściwie oceniać, piętnować zło, ale nie odrzucać
błądzącego człowieka, lecz pomagać mu, by zrozumiał swój błąd i podjął
trud nawrócenia62.
W Ewangelii św. Jana Jezus mówi do przeciwników zarzucających Mu,
że uzdrawia w szabat: „Nie sądźcie z zewnętrznych pozorów, lecz wydajcie
Matthew, dz. cyt., s. 88n, 92; L. Sabourin, The Gospel according to St. Matthew, I, dz. cyt.,
s. 376–378; H. D. Betz, The Sermon on the Mount, dz. cyt., s. 277–293.
60 Por. R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, 3. Teil, dz. cyt., s. 271; L. Stachowiak, Ewangelia według św. Jana, dz. cyt., s. 538; H. van den Bussche, Jean, dz. cyt.,
s. 488n; R. E. Brown, The Gospel according to John XIII–XXI, dz. cyt., s. 827; S. Mędala,
Ewangelia według świętego Jana. Rozdziały 13–21, dz. cyt., s. 200.
61 Por. E. Dąbrowski, Dzieje Apostolskie, dz. cyt., s. 429n; L. T. Johnson, The Acts of
the Apostles, dz. cyt., s. 396n, 400n; G. Schneider, Die Apostelgeschichte, 2. Teil, dz. cyt.,
s. 331n; J. Munck, The Acts of the Apostles, dz. cyt., s. 222n.
62 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 155n; A. Paciorek,
Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1–13, dz. cyt., s. 302–305; J. Gnilka,
Das Matthäusevangelium, 1. Teil, dz. cyt., s. 255–258; D. J. Harrington, The Gospel of
Matthew, dz. cyt., s. 103n; L. Sabourin, The Gospel according to St. Matthew, I, dz. cyt.,
s. 425n; H. D. Betz, The Sermon on the Mount, dz. cyt., s. 489–493; J. Łach, Konstytucja
Królestwa Bożego (Mt 5–7; Łk 6, 20–49), dz. cyt., s. 361–363.
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wyrok sprawiedliwy” (J 7, 24). Jest to zarówno odpowiedź na niesprawiedliwy zarzut, jak też ogólna zasada, wypełnienie tego, co o sprawiedliwości
w sądach mówiły natchnione księgi Pierwszego Przymierza i do czego
zmierza wszelka ludzka sprawiedliwość, której wymiar jest powierzany
ludziom prawym i uczciwym63.
Do uczonych w Piśmie i faryzeuszów, którzy przyprowadzili do Niego
kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, powiedział: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem” (J 8, 7). Przeciwnicy byli na
tyle uczciwi, że się wycofali64. Dziś często ludzie, których postępowanie
pozostawia bardzo wiele do życzenia, są bardzo skorzy do potępiania
innych. A przecież każde oskarżenie powinno być dokładnie zbadane,
a wyrok powinien odpowiadać ciężarowi winy i położeniu winnego oraz
być okazją do zadośćuczynienia i poprawy.
Przypowieść o nielitościwym współsłudze wymownie pokazuje, jak
wiele nam Bóg przebaczył, a jak często my nie chcemy darować niewielkich uchybień naszym bliźnim:
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze
swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu
winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać.
Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi swą cierpliwość, a wszystko
ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy
sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów.
Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed
nim i prosił go: „Okaż mi swą cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz
poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co
się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.
Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały
63 Por. R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, 2. Teil, dz. cyt., s. 201n; L. Stachowiak, Ewangelia według św. Jana, dz. cyt., s. 228; R. E. Brown, The Gospel according
to John I–XII, dz. cyt., s. 313; S. Mędala, Ewangelia według świętego Jana. Rozdziały
1–12, dz. cyt., s. 644.
64 Por. R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, 2. Teil, dz. cyt., s. 229n; L. Stachowiak, Ewangelia według św. Jana, dz. cyt., s. 334, 338; R. E. Brown, The Gospel according to John I–XII, dz. cyt., s. 358; S. Mędala, Ewangelia według świętego Jana.
Rozdziały 1–12, dz. cyt., s. 669–671.
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ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad
swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego
kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec
mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu (Mt 18, 23–35).

Trzeba być gotowym do przebaczania, co nie znaczy, żeby zawsze
pozwalać się wykorzystywać, ale należy pamiętać, że i my nie zawsze
oddawaliśmy każdemu to, co mu się od nas należało, i że Bóg darował
nam nieskończenie więcej, niż my jesteśmy w stanie darować jakiemukolwiek człowiekowi65. Jezus wzywa do stałej troski o Królestwo Boga
i Jego sprawiedliwość:
Starajcie się naprzód o królestwo <Boga> i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko
będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie
martwić się będzie. Dosyć ma dzień [każdy] swojej biedy (Mt 6, 33n)66.

Sprawy doczesne mają wartość względną. Nie należy ich zaniedbywać,
ale też nie można stawiać na pierwszym miejscu.
Jezus zwraca uwagę na owoc nauki, jaki wydają słuchacze w swoim
życiu i postępowaniu. Nie przyzna się do tych, którzy słuchali Jego nauki,
nawet gdy dokonywali wielkich rzeczy w Jego imię, lecz dopuszczali się
nieprawości:
Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz
ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu:

65 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 268n; A. Paciorek,
Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 14–28, dz. cyt., s. 236–240; J. Gnilka,
Das Matthäusevangelium, 2. Teil, dz. cyt., s. 145–149; D. J. Harrington, The Gospel of
Matthew, dz. cyt., s. 269–272; L. Sabourin, The Gospel according to St. Matthew, II, Bombay 1983, s. 726n; A. Jankowski, Królestwo Boże w przypowieściach, dz. cyt., s. 185–192.
66 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 154n; A. Paciorek,
Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1–13, dz. cyt., s. 297n; J. Gnilka, Das
Matthäusevangelium, 1. Teil, dz. cyt., s. 250–253; D. J. Harrington, The Gospel of Matthew, dz. cyt., s. 102, 104; L. Sabourin, The Gospel according to St. Matthew, I, dz. cyt.,
s. 423n; H. D. Betz, The Sermon on the Mount, dz. cyt., s. 481–486; J. Łach, Konstytucja
Królestwa Bożego (Mt 5–7; Łk 6, 20–49), dz. cyt., s. 356–360; R. Schnackenburg, Nauka
moralna Nowego Testamentu, dz. cyt., s. 69.
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„Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych
duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?”
Wtedy oświadczę im: „Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości” (Mt 7, 21–23)67.

Faryzeuszom, przypisującym Mu wyrzucenie złego ducha dzięki mocy
demonicznej, pokazuje, że popełniają grzech przeciw Duchowi Świętemu:
Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą ludziom odpuszczone,
ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie słowo
przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciwko
Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym.
Albo uznajcie, że drzewo jest dobre, a wtedy i jego owoc jest dobry, albo uznajcie, że
drzewo jest złe, a wtedy i owoc jego jest zły; bo po owocu poznaje się drzewo. Plemię
żmijowe! Jakże wy możecie mówić dobrze, skoro źli jesteście? Przecież z obfitości serca
usta mówią. Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, a zły człowiek
ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego
słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów
twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony (Mt 12,
31–37; por. Mk 3, 28–30; Łk 12, 10; 6, 44n).

Owocem wypływającym z ludzkiego serca są czyny i słowa człowieka.
Za każde trzeba będzie zdać sprawę przed Bożym sądem. Jezus pokazał
wspaniałe czyny, dokonane mocą Bożą, wskazujące na najgłębsze źródło
Jego działania, natomiast Jego przeciwnicy przez bluźniercze słowa pokazują stan swego wnętrza. To samo odnosi się do wszystkich ludzi, którzy
powinni czuwać nad tym, co mówią, szczególnie jeśli są to wypowiedzi
skierowane przeciw innym osobom68.
67 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 160n; A. Paciorek,
Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1–13, dz. cyt., s. 324–326; J. Gnilka,
Das Matthäusevangelium, 1. Teil, dz. cyt., s. 276–278; D. J. Harrington, The Gospel of
Matthew, dz. cyt., s. 108n; L. Sabourin, The Gospel according to St. Matthew, I, dz. cyt.,
s. 435n; H. D. Betz, The Sermon on the Mount, dz. cyt., s. 546–556; J. Łach, Konstytucja
Królestwa Bożego (Mt 5–7; Łk 6, 20–49), dz. cyt., s. 386–388.
68 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 209n; A. Paciorek,
Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1–13, dz. cyt., s. 506–508; J. Gnilka,
Das Matthäusevangelium, 1. Teil, dz. cyt., s. 459–462; D. J. Harrington, The Gospel of
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Wezwanie do powściągliwości w sądach Jezus potwierdza własnym
przykładem. Gdy ktoś chciał Go skłonić, by polecił jego bratu, żeby podzielił się z nim spadkiem, odpowiedział: „Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?” (Łk 12, 14). Może się wydawać, że
powinien rozeznać sprawę i zająć stanowisko, ale On w ogóle nie chciał
się wypowiadać, lecz podkreślił, że trzeba przede wszystkim troszczyć
się o sprawy duchowe, co zobrazował przypowieścią o głupim bogaczu
zamierzającym po dobrych zbiorach zbudować większe spichlerze, przekonanym, że ma zabezpieczoną przyszłość na wiele lat, który niespodziewanie umarł w nocy (Łk 12, 16–21)69. Sprawiedliwość w takim ujęciu to
troska o sprawy Boże, wypełnienie Jego woli. Jezus daje także przykład,
że w wiele spraw w ogóle człowiek nie powinien się angażować. Dziś
często osoby, które osiągnęły sukces w jakiejś dziedzinie, są pytane o zdania w sprawach, na których zupełnie się nie znają. Jednak zabierają głos
i wielu przyjmuje ich słowa, i uznaje ich za autorytety. Widzimy to często
w środkach masowego przekazu, a przecież człowiek uczciwy powinien
znać granice swych kompetencji.
W Ewangelii św. Jana mówi:
Wy osądzacie według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo (8, 15);
A jeżeli ktoś słyszy słowa moje, ale ich nie zachowuje, to Ja go nie potępię. Nie
przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić. Kto Mną gardzi
i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które wygłosiłem, ono to
będzie go sądzić w dniu ostatecznym (J 12, 47n).

Od tego, jak człowiek podchodzi do Bożego słowa, zależy jego wieczny
los, w ten sposób słowo Jezusa staje się sędzią człowieka – zależnie od tego,
czy je przyjmie i wprowadzi w życie, zostanie przejęty do Jego królestwa;
Matthew, dz. cyt., s. 108–111; L. Sabourin, The Gospel according to St. Matthew, II, dz.
cyt., s. 574–577.
69 Por. F. Gryglewicz, Ewangelia według św. Łukasza, dz. cyt., s. 237n; F. Mickiewicz,
Ewangelia według świętego Łukasza. Rozdziały 12–24, dz. cyt., s. 41–45; L. T. Johnson,
The Gospel of Luke, dz. cyt., s. 198–202; J. A. Fitzmyer, The Gospel according to Luke X–
XXIV, dz. cyt., s. 968–975; L. Sabourin, The Gospel according to St. Luke, dz. cyt., s. 258n;
A. Jankowski, Królestwo Boże w przypowieściach, dz. cyt., s. 96–102.
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jeśli je odrzuci, sam stawia się poza jego zasięgiem. Greckie słowo „sądzić”
(kri,nein) oznacza najpierw rozdzielać i w niektórych tekstach (np. w J 12,
47) jest tłumaczone jako „potępić”. Ten rozdział dokonuje sam człowiek
przez swój wolny wybór przyjęcia lub odrzucenia Bożego słowa70.
Ważnym pouczeniem, w którym wprost nie występują terminy związane ze sprawiedliwością, ale odpowiada ono jej klasycznym określeniom,
jest odpowiedź Jezusa na pytanie, czy trzeba płacić podatek Cezarowi:
„Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy
do Boga” (Mt 22, 21; por. Mk 12, 17; Łk 20, 25). Przeciwnicy chcieli
postawić Go w kłopotliwej sytuacji: jeśliby stwierdził jednoznacznie, że
należy płacić, uznano by, że lekceważy obietnice dane Izraelowi i uznaje
za normalne podleganie obcej przemocy; jeśliby powiedział, że nie należy
płacić, oskarżono by Go przed Rzymianami. Jezus polecił pokazać monetę
czynszową i spytał, czyj wizerunek i napis jest na niej umieszczony. Gdy
stwierdzono, że Cezara, wypowiedział przytoczone wyżej słowa, dodając
do konkretnej rady przypomnienie, że należy przede wszystkim oddawać
Bogu to, co jest Jego, czyli wszystko. W obu wypadkach stwierdza, że
trzeba uszanować prawo ludzkie i Boskie. Jeśli ktoś postarał się o monetę
czynszową, powinien oddać należność temu, komu ona przysługuje. Ziemska
władza ma prawo wymagać od obywateli świadczeń na swoje utrzymanie
i funkcjonowanie. Jest ona przedstawicielstwem Boga, który wszystko
stworzył i wszystkim rządzi71. Jest potrzebna do utrzymania porządku,
ale ci, którzy ją sprawują, muszą postępować zgodnie z Bożym prawem:
70 Por. R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, 2. Teil, dz. cyt., s. 245, 527n;
L. Stachowiak, Ewangelia według św. Jana, dz. cyt., s. 239, 297; R. E. Brown, The Gospel
according to John I–XII, dz. cyt., s. 340n, 345, 489–492; S. Mędala, Ewangelia według
świętego Jana. Rozdziały 1–12, dz. cyt., s. 682, 827–829; H. van den Bussche, Jean, dz. cyt.,
s. 304, 364; K. Ziaja, Znacznie semantyczne grupy słów kri,nw – kri,sij, „Scriptura Sacra”
10 (2006), s. 75–92.
71 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 296n; A. Paciorek,
Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 14–28, dz. cyt., s. 262–265; J. Gnilka,
Das Matthäusevangelium, 2. Teil, dz. cyt., s. 245–250; D. J. Harrington, The Gospel of
Matthew, dz. cyt., s. 309–311; H. Langkammer, Ewangelia według św. Marka, dz. cyt.,
s. 276–278; R. Pesch, Das Markusevangelium, 2. Teil, dz. cyt., s. 224–229; C. S. Mann,
Mark, dz. cyt., s. 468–472; F. Gryglewicz, Ewangelia według św. Łukasza, dz. cyt.,
s. 303–305; F. Mickiewicz, Ewangelia według świętego Łukasza. Rozdziały 12–24, dz.
cyt., s. 354–362; M. Wojciechowski, Biblia o państwie, Kraków 2008, s. 134–137.
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albo wprost wyrażonym, albo odczytywanym w głosie sumienia72, i kiedyś
będą musieli odpowiedzieć przed Bogiem za swoje rozporządzenia i czyny.
Podobnie jak przy analizie nauki Starego Testamentu do tekstów
o sprawiedliwości dodaliśmy wypowiedzi o bojaźni Bożej, zwrócimy też
uwagę na odpowiednie fragmenty natchnionych pism Nowego Testamentu
dotyczące bojaźni Bożej.
W Ewangeliach postawa bojaźni Bożej tylko raz odpowiada sprawiedliwości w pieśni Maryi Magnificat: „miłosierdzie Jego z pokoleń na
pokolenia dla tych, co się Go boją (toi/j foboume,noij auvto,n)” (Łk 1, 50)73.
W innych wypadkach, podobnie jak w Starym Testamencie, Bóg lub
Jego wysłannik wzywają ludzi, by się nie lękali74. Bojaźń jest też reakcją
na wielkie dzieła Boże, jak w Łk 1, 65 – strach (fo,boj) padł na sąsiadów
Zachariasza i Elżbiety po urodzeniu się św. Jana Chrzciciela i gdy Zachariasz odzyskał mowę; po uzdrowieniu paralityka (Łk 5, 26); po spotkaniu
72 Zgodnie z Rz 2, 14n: „idąc za naturą, czynią to, co Prawo nakazuje, chociaż Prawa
nie mają, sami dla siebie są Prawem. Wykazują oni, że treść Prawa wypisana jest w ich
sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, a mianowicie ich myśli na
przemian ich oskarżające lub uniewinniające”; por. K. Romaniuk, List do Rzymian, dz.
cyt., s. 104n; H. Schlier, Der Römerbrief, dz. cyt., s. 77–80; C. K. Barrett, A Commentary
on the Epistle to the Romans, dz. cyt., s. 51–53; B. Byrne, Romans, dz. cyt., s. 92–94; J. A.
Fitzmyer, Romans, dz. cyt., s. 309–311.
73 Por. F. Gryglewicz, Ewangelia według św. Łukasza, dz. cyt., s. 94n; H. Schürmann,
Das Lukasevangelium, 1. Teil, dz. cyt., s. 75; F. Mickiewicz, Ewangelia według świętego
Łukasza. Rozdziały 1–11, dz. cyt., s. 135; L. T. Johnson, The Gospel of Luke, dz. cyt., s. 43n;
J. A. Fitzmyer, The Gospel according to Luke I–IX, dz. cyt., s. 360, 368; L. Sabourin, The
Gospel according to St. Luke, dz. cyt., s. 72n; J. Łach, Dziecię się nam narodziło, dz. cyt.,
s. 150; U. Grzymska, Elementy paschalnej radości w Magnificat, Studium egzegetyczno-teologiczne, Kraków–Radom 1998, s. 57.
74 Mt 1, 20 – do św. Józefa, by nie bał się wziąć Maryi jako małżonki; Mt 10, 26. 28. 31
– nie bać się prześladowania (por. Łk 12, 4n.7. 32 – z obietnicą królestwa Ojca); Mt 14,
27 – do uczniów, by nie bali się, widząc Jezusa chodzącego po wodzie (por. Mk 6, 50;
J 6, 20); Mt 17, 7 – do uczniów po Przemienieniu; Mt 28, 5. 10 – do niewiast po zmartwychwstaniu (słowa anioła – por. Mk 16, 6 i Jezusa); Mk 5, 36 – do Jaira po otrzymaniu
wieści o śmierci córki, z wezwaniem do wiary (por. Łk 8, 50); Łk 1, 13. 30 – słowa anioła
do Zachariasza i Maryi; Łk 2, 10 – (mh. fobei/sqe) słowa anioła do pasterzy; Łk 5, 10 – do
Piotra po cudownym połowie ryb; J 12, 15 – cyt. za 9, 9 – w związku z wjazdem Jezusa
do Jerozolimy na osiołku – do Córy Syjonu – Izraela; J 14, 27 – do uczniów, by się nie
lękali – z darem pokoju oraz Dz 18, 9 – do Pawła w Koryncie powiedział Pan w nocy, by
się nie bał; Dz 27, 24 – do Pawła na morzu.
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z aniołem przy pustym grobie niewiasty oddaliły się od grobu z bojaźnią
i wielką radością (Mt 28, 8); bojaźń ogarnęła świadków pod wpływem
cudów, jakich Apostołowie dokonywali po Zesłaniu Ducha Świętego
(Dz 2, 43)75. Taka bojaźń to reakcja zarówno naturalna, jak też religijna
– szacunek dla mocy Bożej, która działa w sposób przewyższający ludzkie
myślenie i oczekiwanie.
Natomiast przeciwieństwo Bożej bojaźni, lekceważenie drugiego, zwłaszcza słabszego człowieka w przekonaniu, że nie spotka za to żadna kara, to
cecha niesprawiedliwego sędziego z przypowieści przekazanej w Ewangelii
św. Łukasza (Łk 18, 2. 4). Również Dobry Łotr mówi do lekceważącego
Jezusa towarzysza: „Ty nawet Boga się nie boisz (ouvde. fobh|/ su. to.n qeo,n)”
(Łk 23, 40)76.
Jeśli chodzi o przyzwoitość rozumianą jako zachowanie odpowiadające
normalnemu postępowaniu, by nie dawać podstaw do krytyki, oskarżeń
o lekceważenie zwyczajów wskazujących na szacunek dla społeczności,
do której się należy, oraz do jej religijnego charakteru, można wspomnieć
o podatku na świątynię (Mt 17, 24–27) oraz zwyczajach żydowskich, jakie
zachowywał Jezus, np. nosząc frędzle przy płaszczu (Mt 9, 20; 14, 36;
Mk 6, 56; Łk 8, 44; zgodnie z Lb 15, 39n i Pwt 22, 13), choć krytykował
faryzeuszy za to, że je wydłużają (Mt 23, 5)77. Jezus zachowywał religijne
75 Por. E. Dąbrowski, Dzieje Apostolskie, dz. cyt., s. 249; L. T. Johnson, The Acts of
the Apostles, dz. cyt., s. 58; G. Schneider, Die Apostelgeschichte, 1. Teil, dz. cyt., s. 287.
76 Por. F. Gryglewicz, Ewangelia według św. Łukasza, dz. cyt., s. 289, 349; F. Mickiewicz, Ewangelia według świętego Łukasza. Rozdziały 12–24, dz. cyt., s. 253–255, 545n;
L. T. Johnson, The Gospel of Luke, dz. cyt., s. 269, 378; J. A. Fitzmyer, The Gospel according
to Luke X–XXIV, dz. cyt., s. 1178n, 1508n; L. Sabourin, The Gospel according to St. Luke,
dz. cyt., s. 314, 389; A. Jankowski, Królestwo Boże w przypowieściach, dz. cyt., s. 207.
77 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 260–262, 303;
A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1–13, dz. cyt., s. 385; tenże, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 14–28, dz. cyt., s. 196–200, 393;
J. Gnilka, Das Matthäusevangelium, 1. Teil, dz. cyt., s. 341; tenże, Das Matthäusevangelium, 2. Teil, dz. cyt., s. 115–118, 274n; D. J. Harrington, The Gospel of Matthew, dz. cyt.,
s. 131, 225, 261–263, 321; L. Sabourin, The Gospel according to St. Matthew, II, dz. cyt.,
s. 712–714, 495, 651, 793; H. L. Strack, P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament
aus Talmud und Midrasch, I, München 19562, s. 520, 914; IV, s. 277–292; Z. Żywica, Jezus
wobec Tory i judaizmu w Ewangelii Mateusza, [w:] Miłość wytrwa do końca. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Stanisława Pisarka w 50. rocznicę święceń kapłańskich
i 75. rocznicę urodzin, dz. cyt., s. 439–454, zwłaszcza 440.
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zwyczaje swojego narodu, uczestniczył w modlitwach w synagogach (por.
np. Mt 4, 23; 9, 35; 12, 9; 13, 54; Mk 1, 21. 39; 3, 1; 6, 2; Łk 4, 15n. 44;
6, 6; 13, 10; J 6, 59, 18, 20), pielgrzymował na święta (por. np. Mt 20, 18;
21, 1. 10; Mk 10, 32n; 11, 1. 11; Łk 9, 51. 53; 18, 31; 19, 28; J 4, 45; 7,
2. 8. 10. 14. 27; 11, 56)78.
Przykładem postępowania zgodnego ze zwyczajami może być przybycie
Maryi z „braćmi” – kuzynami Jezusa, którzy chcieli na Niego wpłynąć, tak
by Jego działalność nie budziła zastrzeżeń. Ona sama raczej nie usiłowała
podejmować takich prób, lecz zgodnie z przyjętymi zwyczajami najprawdopodobniej po śmierci męża, św. Józefa, gdy w pobliżu nie byłoby Syna,
podporządkowała się męskim krewnym (Mt 12, 46–50; Mk 3, 31–35; Łk
8, 19–21)79.
Ale Jezus wielokrotnie z ważnych powodów odchodził od tego, co
wydawało się godne i przyzwoite – pozostał w Świątyni Jerozolimskiej
podczas rodzinnej pielgrzymki (Łk 2, 41–50)80, kontaktował się z ludźmi
78 Obrazowo przedstawia to np. Brat Efraim, Jezus Żyd praktykujący, Kraków 1994;
tenże, Józef, ojciec na nowe tysiąclecie, Kraków 1998. Jednak na podstawie tych książek można by sądzić, że Jezus i Józef zachowywali dokładnie wszystkie zwyczaje znane
z późniejszych źródeł judaistycznych, których autor nie podaje przy omawianiu konkretnych kolejnych elementów życia prawowiernego Izraelity. W tym obrazie nieco na dalszy
plan schodzi znana z Ewangelii otwartość Jezusa i wolność od wszelkich zewnętrznych
form, które w swoim czasie mogły być wyrazem autentycznej religijności, ale rozumiane
tylko literalnie, mogą zamykać przed przyjęciem nowej treści, do której miały prowadzić.
Dojrzałe rozważania na temat Jezusa wobec tradycji Izraela, którą przyjął i twórczo rozwinął, przedstawia w swojej książce Xavier Léon-Dufour, por. tenże, Agir selon l’Évangile,
Parole de Dieu, Paris 2002, s. 53–83; por. też A. Tronina, Prawo i sądownictwo, [w:] Życie
społeczne w Biblii, red. G. Witaszek, Lublin 1997, s. 133–147, zwłaszcza 146.
79 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 213; A. Paciorek,
Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1–13, dz. cyt., s. 518; J. Gnilka, Das
Matthäusevangelium, 1. Teil, dz. cyt., s. 471; D. J. Harrington, The Gospel of Matthew,
dz. cyt., s. 181; L. Sabourin, The Gospel according to St. Matthew, II, dz. cyt., s. 582n;
H. Langkammer, Ewangelia według św. Marka, dz. cyt., s. 135; A. Malina, Ewangelia
według świętego Marka. Rozdziały 1, 1 – 8, 26, dz. cyt., s. 259–264; R. Pesch, Das Markusevangelium, 1. Teil, dz. cyt., s. 222; C. S. Mann, Mark, dz. cyt., s. 258n; F. Gryglewicz,
Ewangelia według św. Łukasza, dz. cyt., s. 179n; F. Mickiewicz, Ewangelia według świętego Łukasza. Rozdziały 1–11, dz. cyt., s. 429–431; H. Schürmann, Das Lukasevangelium,
1. Teil, dz. cyt., s. 470–472; L. T. Johnson, The Gospel of Luke, dz. cyt., s. 133, 135.
80 Por. F. Gryglewicz, Ewangelia według św. Łukasza, dz. cyt., s. 113–115; tenże,
Dwunastoletni Jezus (Łk 2, 41–52), [w:] Studium Scripturae anima theologiae. Prace
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uważanymi za publicznych grzeszników, spożywał z nimi posiłki (Mt 9,
9–13 par.; Łk 15, 1n; 19, 1–10)81, pozwalał się dotykać kobiecie uważanej
za jawnogrzesznicę (Łk 7, 36–50)82, uzdrawiał w szabat (Mt 12, 9–14
par.; Łk 13, 10–17; 14, 1–6; J 5, 1–13; 9, 1–12 – czyniąc błoto ze śliny
– w. 6. 14) i wydawał uzdrowionym polecenia, by nieśli swe nosze (J 5,
8–12) lub obmywali się, narażając się na zarzuty przeciwników, głównie
faryzeuszy (por. np. J 5, 16. 18; 7, 22n; 9, 16. 24)83. Pozwalał uczniom
w szabat posilać się roztartymi w rękach kłosami zerwanymi ze zboża,
wśród którego przechodzili (Mt 12, 1–8 par.)84; jeść nieumytymi rękami
ofiarowane Księdzu Profesorowi Stanisławowi Grzybkowi, red. J. Chmiel, T. Matras,
Kraków 1990, s. 80–93; F. Mickiewicz, Ewangelia według świętego Łukasza. Rozdziały
1–11, dz. cyt., s. 198–205; H. Schürmann, Das Lukasevangelium, I, dz. cyt., s. 134–140;
J. Nolland, Luke 1–9:20, dz. cyt., s. 128–135; L. T. Johnson, The Gospel of Luke, dz. cyt.,
s. 58–62; S. Fausti, Wspólnota czyta Ewangelię według św. Łukasza, tłum. K. Kozak,
Seria Komentarzy i Pomocy Biblijnych, Święty Paweł [Częstochowa 2006], s. 84–87;
R. Laurentin, Les Evangiles de l’Enfance du Christ, dz. cyt., s. 256–265; J. Łach, Dziecię
się nam narodziło, dz. cyt., s. 179–181; T. Jelonek, Małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym, Kraków 2007, s. 196n.
81 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 175–177; A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1–13, dz. cyt., s. 374–378; J. Gnilka,
Das Matthäusevangelium, 1. Teil, dz. cyt., s. 332–334; W. Rakocy, Obraz i funkcja faryzeuszy w Dziele Łukaszowym (Łk–Dz). Studium literacko-teologiczne, Lublin 2000, s. 111n;
D. J. Harrington, The Gospel of Matthew, dz. cyt., s. 126–128; M. Mikołajczak, Zacheusz,
Syn Abrahama w spotkaniu z Synem Człowieczym w Jerycho (Łk 19, 1–10), „Studia Gnesnensia” 16 (2002), s. 31–42.
82 Por. W. Rakocy, Obraz i funkcja faryzeuszy w Dziele Łukaszowym (Łk–Dz), dz. cyt.,
s. 35–40, 111–115; R. Meynet, Język przypowieści biblijnych, tłum. A. Wałęcki, Myśl
Teologiczna, 51, Kraków 2005, s. 177–179; K. Ziaja, Dialog Jezusa z faryzeuszem Szymonem (Łk 7, 40–43). Analiza syntaktyczna, „Scriptura Sacra” 12 (2008), s. 105–115;
A. Banaszek, Rozwój opowiadania Jezus i grzesznica (Łk 7, 36–50), [w:] Miłość wytrwa do
końca. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Stanisława Pisarka w 50. rocznicę święceń
kapłańskich i 75. rocznicę urodzin, dz. cyt., s. 51–70.
83 Por. R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, 2. Teil, dz. cyt., s. 126, 128n,
188n, 314, 317n; L. Stachowiak, Ewangelia według św. Jana, dz. cyt., s. 195n, 227n, 254–
257; H. van den Bussche, Jean, dz. cyt., s. 223–225, 288–290, 322–325; R. E. Brown, The
Gospel according to John I–XII, dz. cyt., s. 213–218, 312n, 317, 373n, 379n; S. Mędala,
Ewangelia według świętego Jana. Rozdziały 1–12, dz. cyt., s. 514–516, 644, 724n, 727;
W. Rakocy, Obraz i funkcja faryzeuszy w Dziele Łukaszowym (Łk–Dz), dz. cyt., s. 48–52.
84 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 203–205; A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1–13, dz. cyt., s. 488–492; J. Gnilka,
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(Mt 15, 1–9; Mk 7, 1–13), inaczej niż faryzeusze i uczeni w Piśmie nauczał,
na czym polega prawdziwa czystość (Mt 15, 10–20; Mk 7, 14–23)85, nie
polecał częstych postów (Mt 9, 14–17 par.)86.
Jednak w mowie o zburzeniu Jerozolimy i końcu świata polecił: „módlcie się, aby wasza ucieczka nie wypadła w szabat” (Mt 24, 20), co może
wskazywać na obawę przed kryzysem sumienia we wspólnotach wywodzących się z Żydów87. Ocena tego, co w danej sytuacji jest przyzwoite,
może być względna. Ważne jest dążenie do tego, by wypełnić wolę Bożą
i uszanować każdego człowieka.
Przytoczone teksty pokazują, jak Jezus wzywał do praktykowania sprawiedliwości – przede wszystkim czynem, w poczuciu odpowiedzialności
przed Bożym sądem, o którym naukę rozważymy w ostatnim rozdziale pracy.

Das Matthäusevangelium, 1. Teil, dz. cyt., s. 443–447; D. J. Harrington, The Gospel of
Matthew, dz. cyt., s. 171–179; W. Rakocy, Obraz i funkcja faryzeuszy w Dziele Łukaszowym (Łk–Dz), dz. cyt., s. 45–48.
85 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 237–240; A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 14–28, dz. cyt., s. 70–81; J. Gnilka, Das Matthäusevangelium, 2. Teil, dz. cyt., s. 18–27; D. J. Harrington, The Gospel of
Matthew, dz. cyt., s. 229–234; L. Sabourin, The Gospel according to St. Matthew, II, dz.
cyt., s. 652–657; H. Langkammer, Ewangelia według św. Marka, dz. cyt., s. 190–194;
A. Malina, Ewangelia według świętego Marka. Rozdziały 1, 1 – 8, 26, dz. cyt., s. 428–432;
R. Pesch, Das Markusevangelium, 1. Teil, dz. cyt., s. 369–384; C. S. Mann, Mark, dz. cyt.,
s. 311–318.
86 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 177n; A. Paciorek,
Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1–13, dz. cyt., s. 378–381; J. Gnilka, Das
Matthäusevangelium, 1. Teil, dz. cyt., s. 335–339; D. J. Harrington, The Gospel of Matthew, dz. cyt., s. 125–130; W. Rakocy, Obraz i funkcja faryzeuszy w Dziele Łukaszowym
(Łk–Dz), dz. cyt., s. 40–44.
87 Por. A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 14–28, dz. cyt.,
s. 457; J. Gnilka, Das Matthäusevangelium, 2. Teil, dz. cyt., s. 323n; D. J. Harrington,
The Gospel of Matthew, dz. cyt., s. 337; H. L. Strack, P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen
Testament aus Talmud und Midrasch, I, dz. cyt., s. 952n.
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4. Wezwania do sprawiedliwości i potępianie
nieprawości w tekstach apostolskich
Można powiedzieć, że nauka św. Pawła o sprawiedliwości i usprawiedliwieniu jest komentarzem do wcześniejszych słów Jezusa „Jeśli wasza
sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów,
nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 5, 20). Sprawiedliwość Jego
uczniów musi być inna, większa niż sprawiedliwość ówczesnych autorytetów religijnych i moralnych w Izraelu. Nie można uważać, że wypełnianie
szczegółowych przepisów, zwłaszcza zwyczajów rozwiniętych w Izraelu
po powrocie z niewoli babilońskiej, opartych na zewnętrznej interpretacji
Prawa Mojżeszowego, stanowi rzeczywiste wypełnienie woli Bożej i jedyny
możliwy wyraz wierności wobec Niego.
Apostoł Narodów uczy: „Nie ci bowiem, którzy przysłuchują się czytaniu
Prawa, są sprawiedliwi wobec Boga, ale ci, którzy Prawo wypełniają, będą
usprawiedliwieni” (Rz 2, 13). Nie wystarczy sama znajomość Prawa, trzeba
je wypełniać zgodnie z jego duchem, prawdziwym celem i znaczeniem,
które ukazał Chrystus. On przypomniał, że szczegółowe postanowienia
pokazują, w jaki sposób praktykować najwyższe Prawo miłości88.
Dalej św. Paweł uczy:
Dzięki uczynkom wymaganym przez Prawo żaden człowiek nie może dostąpić
usprawiedliwienia w Jego oczach. Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość
grzechu. Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża [dostępna] dzięki wierze
w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: Wszyscy
bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo,
z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg
narzędziem przebłagania dzięki wierze mocą Jego krwi. Chciał przez to wykazać, że
sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej – za dni cierpliwości
Bożej – wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego

88 Por. K. Romaniuk, List do Rzymian, dz. cyt., s. 103; H. Schlier, Der Römerbrief, dz.
cyt., s. 77; C. K. Barrett, A Commentary on the Epistle to the Romans, dz. cyt., s. 49–51;
B. Byrne, Romans, dz. cyt., s. 92; J. A. Fitzmyer, Romans, dz. cyt., s. 308n.
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sprawiedliwość, i [aby pokazać], że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego,
który żyje dzięki wierze w Jezusa.
Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona. Przez jakie prawo? Czy
przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga
usprawiedliwienie na podstawie wiary, niezależnie od pełnienia uczynków wymaganych
przez Prawo. Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Na
pewno również i pogan. Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwi obrzezanego
przez wiarę, a nieobrzezanego – dzięki wierze. Czy więc przez wiarę obalamy Prawo?
Żadną miarą! Tylko Prawo właściwie ustawiamy (Rz 3, 20–31).

Bóg, jedyny Sprawiedliwy, uznaje za sprawiedliwych ludzi nie na
podstawie wypełniania szczegółowych przepisów, lecz dzięki ich wierze
w zbawcze dzieło Chrystusa potwierdzanej całym życiem89.
Sprawiedliwość Boża, czyli Jego dzieło oraz zasady dobrego postępowania, objawia się przez Ewangelię, Dobrą Nowinę o Jezusie, a także
postawę życia, sposób postępowania tych, którzy w Niego wierzą:
Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla
każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się
sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane:
a sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierze (Rz 1, 16n)90.

Sądy Boże są w najwyższym stopniu sprawiedliwe, Jego ocena właściwie
określa postępowanie rozumnych stworzeń:
Bóg przecież musi okazać się prawdomównym, każdy zaś człowiek kłamliwym
zgodnie z tym, co napisane: „Abyś się okazał sprawiedliwy w słowach Twoich
89 Por. K. Romaniuk, List do Rzymian, dz. cyt., s. 115–122; H. Schlier, Der Römerbrief,
dz. cyt., s. 100–118; K. Barrett, A Commentary on the Epistle to the Romans, dz. cyt., s. 70–
84; B. Byrne, Romans, dz. cyt., s. 120–140; J. A. Fitzmyer, Romans, dz. cyt., s. 337–368;
R. Baulès, L’Évangile puissance de Dieu, dz. cyt., s. 113–161.
90 Por. K. Romaniuk, List do Rzymian, dz. cyt., s. 86–89; H. Schlier, Der Römerbrief,
dz. cyt., s. 42–46; K. Barrett, A Commentary on the Epistle to the Romans, dz. cyt., s. 27–
31; B. Byrne, Romans, dz. cyt., s. 56–61; J. A. Fitzmyer, Romans, dz. cyt., s. 255–265;
R. Baulès, L’Évangile puissance de Dieu, dz. cyt., s. 61–75; S. Witkowski, Rz 1, 16–17 jako
główna teza Listu do Rzymian, RBL 59 (2006), s. 97–104; T. Jelonek, Teologia biblijna,
Kraków 2011, s. 376–379.
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i odniósł zwycięstwo, kiedy Cię sądzą”. Lecz jeśli nasza nieprawość uwydatnia
sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy, gdy okazuje
zagniewanie? – wyrażam się po ludzku. Żadną miarą! Bo w takim razie jakże Bóg
sądzić będzie ten świat? (Rz 3, 4–6)91.

Przykładem sprawiedliwości płynącej z wiary jest patriarcha Abraham,
którego Bóg uznał za sprawiedliwego nie na podstawie uczynków płynących z Prawa, zwłaszcza obrzezania, lecz na podstawie przyjęcia Bożego
słowa i pełnienia Jego woli:
Zapytajmy więc, co <zyskał> Abraham, praojciec nasz według ciała? Jeżeli bowiem
Abraham został usprawiedliwiony dzięki uczynkom, ma powód do chlubienia się,
ale nie przed Bogiem. Bo cóż mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to
policzone za sprawiedliwość. Otóż temu, który pracuje, liczy się zapłatę nie tytułem
łaski, lecz należności. Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w Tego, co
usprawiedliwia grzesznika, wiarę jego liczy się za tytuł do usprawiedliwienia, zgodnie
z pochwałą, jaką Dawid wypowiada o człowieku, którego Bóg usprawiedliwia niezależnie od uczynków: „Błogosławieni ci, których nieprawości zostały odpuszczone
i których grzechy zostały zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan nie liczy grzechu”.
Przeto, czy błogosławieństwo to dotyczy obrzezanych, czy też i nieobrzezanych?
Czytamy przecież, że Abrahamowi została poczytana wiara za sprawiedliwość. W jakich
okolicznościach została poczytana: czy gdy był obrzezany, czy przed obrzezaniem?
Otóż nie po obrzezaniu, ale gdy był nieobrzezany. I otrzymał znak obrzezania jako
pieczęć usprawiedliwienia osiągniętego dzięki wierze, którą miał wtedy, gdy jeszcze
nie był obrzezany. I tak stał się ojcem wszystkich tych, którzy nie mając obrzezania,
wierzą, by również im poczytano to za tytuł do usprawiedliwienia, a także ojcem tych
obrzezanych, którzy nie tylko na obrzezaniu się opierają, ale nadto kroczą śladami tej
wiary, jaką ojciec nasz Abraham miał przed obrzezaniem.
Albowiem nie od [wypełniania] Prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od sprawiedliwości [uzyskanej przez] wiarę […]. On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem
91 Por. K. Romaniuk, List do Rzymian, dz. cyt., s. 111n; H. Schlier, Der Römerbrief,
dz. cyt., s. 93–96; K. Barrett, A Commentary on the Epistle to the Romans, dz. cyt., s. 63n;
B. Byrne, Romans, dz. cyt., s. 109n, 112–114; J. A. Fitzmyer, Romans, dz. cyt., s. 327–329;
R. Baulès, L’Évangile puissance de Dieu, dz. cyt., s. 107–109; S. Wronka, La vittoria di Dio
e dell’uomo in Paolo. Studio esegetico-teologico su nika,w, Cracovia 2002, s. 93–122.
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wielu narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane: takie będzie twoje potomstwo.
I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest już obumarłe – miał już
prawie sto lat – i że obumarłe jest łono Sary. I nie okazał wahania ani niedowierzania
co do obietnicy Bożej, ale się umocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był
przekonany, że mocen jest On również wypełnić, co obiecał. Dlatego też policzono mu
to za sprawiedliwość (Rz 4, 1–13. 18–22).

Cytowaliśmy już fragmenty tego tekstu w związku z Abrahamem jako
człowiekiem sprawiedliwym. Teraz trzeba podkreślić, na czym polegała ta
sprawiedliwość: Nie tyle na czynach rozumianych jako powód do zasługi
przez przeciwników św. Pawła, ile na całkowitym zaufaniu Bożej obietnicy92.
Usprawiedliwienie, czyli uznanie ludzi za sprawiedliwych w oczach
Bożych, dokonuje się dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa: „On
to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego
usprawiedliwienia” (Rz 4, 25).
Odpowiedzią człowieka ma być zachowywanie pokoju z Bogiem, czyli
pełnienie Jego woli:
Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem
przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary
dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie
tylko [tym], lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość,
a wytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cnota – nadzieję. A nadzieja
zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha
Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy <jeszcze> byli bezsilni. A [nawet] za człowieka
sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż
może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś
okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli
jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem
będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym
92 Por. K. Romaniuk, List do Rzymian, dz. cyt., s. 122–129; H. Schlier, Der Römerbrief,
dz. cyt., s. 121–129, 133–135; K. Barrett, A Commentary on the Epistle to the Romans, dz.
cyt., s. 86–94, 97n; B. Byrne, Romans, dz. cyt., s. 144–162; J. A. Fitzmyer, Romans, dz.
cyt., s. 369–392; R. Baulès, L’Évangile puissance de Dieu, dz. cyt., s. 141–161.
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bardziej, będąc już pojednanymi, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko
to – ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez
którego teraz uzyskaliśmy pojednanie (Rz 5, 1–11);
I nie tak samo ma się rzecz z tym darem, jak ze [skutkiem grzechu spowodowanym
przez] jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów. Jeżeli bowiem przez
przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, to o ileż bardziej
ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu
z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa.
A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie
dające życie.
Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Natomiast
Prawo weszło, niestety, po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło. Gdzie
jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, aby jak grzech zaznaczył
swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiła swe królowanie poprzez sprawiedliwość,
wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego (Rz 5, 16–21)93.

Świadomość otrzymanej na mocy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa łaski usprawiedliwienia ma prowadzić do zerwania z grzechem
i świadomej służby Bogu:
Nie oddawajcie też członków waszych jako broni nieprawości na służbę grzechowi,
ale oddajcie się na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia, i członki
wasze oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu. Albowiem grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie jesteście poddani Prawu, lecz łasce.
Jaki stąd wniosek? Czy mamy dalej grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy już poddani
Prawu, lecz łasce? Żadną miarą! Czyż nie wiecie, że jeśli wydajecie samych siebie

93 Por. K. Romaniuk, List do Rzymian, dz. cyt., s. 129–136, 140–143; H. Schlier, Der
Römerbrief, dz. cyt., s. 135, 139–157, 169–178; K. Romaniuk, Soteriologia św. Pawła,
Warszawa 1983, s. 103–106, 150–164; K. Barrett, A Commentary on the Epistle to the
Romans, dz. cyt., s. 99–109, 114–119; B. Byrne, Romans, dz. cyt., s. 146–151, 161n,
164–171, 179–187; J. A. Fitzmyer, Romans, dz. cyt., s. 389n, 394–402, 419–423; R. Baulès,
L’Évangile puissance de Dieu, dz. cyt., s. 157–180.
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jako niewolników na posłuszeństwo, jesteście niewolnikami tego, komu jesteście posłuszni: bądź [niewolnikami] grzechu, [co wiedzie] do śmierci, bądź posłuszeństwa,
[co wiedzie] do sprawiedliwości? Dzięki jednak niech będą Bogu za to, że gdy byliście
niewolnikami grzechu, daliście z serca posłuch nakazom tego nauczania, któremu
was poddano, a uwolnieni od grzechu oddaliście się w niewolę sprawiedliwości. Ze
względu na przyrodzoną waszą słabość posługuję się porównaniem wziętym z ludzkich stosunków: jak oddawaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości,
pogrążając się w nieprawość, tak teraz wydajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości, dla uświęcenia.
Kiedy bowiem byliście niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Jakiż jednak pożytek mieliście wówczas z tych czynów, których się teraz
wstydzicie? Przecież końcem ich jest śmierć. Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu
i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego – życie
wieczne. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana – to życie
wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym (Rz 6, 13–23)94.

Boże wybranie, na które ludzie odpowiadają, włączając się całymi sobą
w zbawcze dzieło, prowadzi do ufności: „Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia?”
(Rz 8, 33).
Święty Paweł ubolewa z powodu niewiary rodaków i wielbi Boga
za łaskę usprawiedliwienia, jakiej dostąpili poganie, przyjmujący wiarę
w Chrystusa. Przeciwstawia sprawiedliwość pochodzącą z pełnienia czynów Prawa Starego Testamentu, która nie wystarczy, by Bóg kogoś uznał
za sprawiedliwego, sprawiedliwości z wiary:
Cóż więc powiemy? To, że poganie, nie zabiegając o usprawiedliwienie, osiągnęli
usprawiedliwienie, mianowicie usprawiedliwienie dzięki wierze, a Izrael, który zabiegał
o Prawo usprawiedliwiające, do celu Prawa nie doszedł. Dlaczego? Ponieważ [zabiegał
o usprawiedliwienie] nie dzięki wierze, lecz – jakby to było możliwe – dzięki uczynkom.

94 Por. K. Romaniuk, List do Rzymian, dz. cyt., s. 149–153; H. Schlier, Der Römerbrief, dz. cyt., s. 202–213; K. Barrett, A Commentary on the Epistle to the Romans, dz. cyt.,
s. 128–134; B. Byrne, Romans, dz. cyt., s. 194n, 198–207; J. A. Fitzmyer, Romans, dz. cyt.,
s. 444–453; R. Baulès, L’Évangile puissance de Dieu, dz. cyt., s. 181–187; H. Langkammer,
Etyka Nowego Testamentu, Wrocław 1985, s. 100n.
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Potknęli się o kamień obrazy, jak jest napisane: „Oto kładę na Syjonie kamień obrazy
i skałę potknięcia się, a kto wierzy w niego, nie będzie zawstydzony” (Rz 9, 30–33).
Albowiem nie chcąc uznać, że usprawiedliwienie pochodzi od Boga, i uporczywie
trzymając się własnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali się usprawiedliwieniu
pochodzącemu od Boga.
A przecież kresem Prawa jest Chrystus, który przynosi usprawiedliwienie każdemu,
kto wierzy. Albowiem o sprawiedliwości, jaką daje Prawo, pisze Mojżesz: Kto je wypełni,
osiągnie przez nie życie. Sprawiedliwość zaś osiągana dzięki wierze tak powiada: Nie
mów w sercu swoim: Któż zdoła wstąpić do nieba? – oczywiście po to, by Chrystusa
stamtąd sprowadzić na ziemię, albo: Któż zstąpi do Otchłani? – oczywiście po to, by
Chrystusa wyprowadzić spośród umarłych. Ale cóż mówi: Słowo to jest blisko ciebie,
na twoich ustach i w sercu twoim. A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc
ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg
Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi
do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia (Rz 10, 3–10)95.

Co prawda „prawo samo jest bezsprzecznie święte; święte, sprawiedliwe
i dobre jest też przykazanie” (Rz 7, 12), ale przesłanka do chlubienia się
z uczynków pełnionych na jego podstawie została uchylona przez prawo
„prawo wiary” (Rz 3, 27). Jego właściwym wypełnieniem jest miłość:
Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij,
nie pożądaj, i wszystkie inne – streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego
jak siebie samego! Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym
wypełnieniem Prawa (Rz 13, 8–10)96.
95 Por. K. Romaniuk, List do Rzymian, dz. cyt., s. 90n, 211–219; H. Schlier, Der
Römerbrief, dz. cyt., s. 277, 306–308, 310–314; K. Barrett, A Commentary on the Epistle
to the Romans, dz. cyt., s. 172n, 192–194, 196–202; B. Byrne, Romans, dz. cyt., s. 276,
279n, 308–322; J. A. Fitzmyer, Romans, dz. cyt., s. 532n, 576–581, 584–592; R. Baulès,
L’Évangile puissance de Dieu, dz. cyt., s. 216–219, 228–238; A. Napiórkowski, Reforma
i rozwój Kościoła. Duch Boży i instytucja, Myśl Teologiczna, 71, Kraków 2012, s. 209;
S. Wronka, La vittoria di Dio e dell’uomo in Paolo, dz. cyt., s. 255–257.
96 Por. K. Romaniuk, List do Rzymian, dz. cyt., s. 159, 121, 254–256; H. Schlier, Der
Römerbrief, dz. cyt., s. 226n, 115n, 394–396; K. Barrett, A Commentary on the Epistle to the
Romans, dz. cyt., s. 144n, 82, 249–251; B. Byrne, Romans, dz. cyt., s. 223, 139, 393–397;
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Dar usprawiedliwienia zobowiązuje do sprawiedliwego postępowania,
unikania sporów, zwłaszcza wytaczania procesów współwyznawcom przed
sądami pogańskiego państwa:
Czy odważy się ktoś z was, gdy zdarzy się nieporozumienie z drugim, szukać
sprawiedliwości u niesprawiedliwych zamiast u świętych? Czyż nie wiecie, że święci
będą sędziami tego świata? A jeśli świat będzie przez was sądzony, to czy nie jesteście
godni wyrokować w tak błahych sprawach? Czyż nie wiecie, że będziemy sądzili także
aniołów? O ileż przeto więcej sprawy doczesne! Wy zaś, gdy macie sprawy doczesne
do rozstrzygnięcia, zwracacie się do ludzi za nic uważanych w Kościele! Mówię to,
aby was zawstydzić. Bo czyż nie znajdzie się wśród was ktoś na tyle mądry, by mógł
rozstrzygać spory między swymi braćmi? A tymczasem brat oskarża brata, i to przed
niewierzącymi. Już samo to jest godne potępienia, że w ogóle zdarzają się wśród was
sądowe sprawy. Czemuż nie znosicie raczej niesprawiedliwości? Czemuż nie ponosicie
raczej szkody? Tymczasem wy dopuszczacie się niesprawiedliwości i wyrządzacie
szkody, i to właśnie braciom. Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa
Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani
rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy,
ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy
z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego
Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego (1 Kor 6, 1–11).

Św. Paweł zachęca, by raczej znosić niesprawiedliwe traktowanie (jak
w Kazaniu na Górze – Mt 5, 38–42). Kończy stwierdzeniem, że zostaliśmy
usprawiedliwieni w imię Chrystusa przez Ducha Świętego, przyjmując
chrzest97.
Bardzo mocno o usprawiedliwieniu z wiary, a nie z uczynków Prawa
pisze św. Paweł do Galatów, którym zwolennicy praktyk judaistycznych
chcieli narzucić obrzezanie:
J. A. Fitzmyer, Romans, dz. cyt., s. 469, 363, 677–681; S. Bastianel, L. Di Pinto, Biblijne
podstawy etyki, tłum. S. Obirek, Myśl Teologiczna, 2, Kraków 1994, s. 94; R. Schnackenburg, Nauka moralna Nowego Testamentu, dz. cyt., s. 174–182.
97 Por. M. Rosik, Pierwszy List do Koryntian, dz. cyt., s. 218–225; C. K. Barrett,
A Commentary on the First Epistle to the Corinthians, dz. cyt., s. 134–143; E. Dąbrowski,
Listy do Koryntian, dz. cyt., s. 182–189; W. F. Orr, J. A. Walther, I Corinthians, dz. cyt.,
s. 193–201.

4. Wezwania do sprawiedliwości i potępianie nieprawości w tekstach apostolskich  185

My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie pogrążonymi w grzechach poganami. A jednak
przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie dzięki uczynkom wymaganym
przez Prawo, lecz jedynie dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy
w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie dzięki wierze w Chrystusa, a nie
dzięki uczynkom wymaganym przez Prawo, jako że nikt nie osiągnie usprawiedliwienia
dzięki uczynkom wymaganym przez Prawo. A jeżeli to, że szukamy usprawiedliwienia
w Chrystusie, poczytuje się nam za grzech, to i Chrystusa należałoby uznać za sprawcę
grzechu. Żadną miarą! A przecież wykazuję, że sam przestępuję [Prawo], gdy na nowo
stawiam to, co uprzednio zburzyłem. Tymczasem ja dla Prawa umarłem przez Prawo,
aby żyć dla Boga: razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie
ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne
życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie
wydał za mnie. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie
dokonuje się przez Prawo, to Chrystus umarł na darmo (Ga 2, 15–21).
Czy Ten, który udziela wam Ducha i działa cuda wśród was, [czyni to] dzięki uczynkom wymaganym przez Prawo, czy też z powodu posłuszeństwa wierze? W taki sam
sposób Abraham uwierzył Bogu, i to mu policzono za sprawiedliwość. Zrozumiejcie
zatem, że ci, którzy polegają na wierze, ci są synami Abrahama. I stąd Pismo widząc,
że w przyszłości Bóg dzięki wierze będzie dawał poganom usprawiedliwienie, już
Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę: W tobie będą błogosławione wszystkie
narody. I dlatego ci, którzy żyją dzięki wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie
wraz z Abrahamem, który dał posłuch wierze. Natomiast na tych wszystkich, którzy
polegają na uczynkach wymaganych przez Prawo, ciąży przekleństwo. Napisane jest
bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać
Księga Prawa. A że w Prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika
stąd, że sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierze. Prawo zaś nie uwzględnia wiary, lecz
[mówi]: Kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie. Z tego przekleństwa Prawa
Chrystus nas wykupił – stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty
każdy, którego powieszono na drzewie – aby błogosławieństwo Abrahama stało się
w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego
Ducha (Ga 3, 5–14).
A czy może Prawo to sprzeciwia się obietnicom Bożym? Żadną miarą! Gdyby
mianowicie dane było Prawo, mające moc udzielania życia, wówczas rzeczywiście
usprawiedliwienie płynęłoby z Prawa. Lecz Pismo poddało wszystko pod [władzę]
grzechu, aby obietnica dostała się dzięki wierze w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą.
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Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż Prawa i trzymani w zamknięciu aż
do przyszłego objawienia się wiary. Tym sposobem Prawo stało się dla nas wychowawcą,
[który miał prowadzić] ku Chrystusowi, abyśmy dzięki wierze uzyskali usprawiedliwienie. Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. Wszyscy
bowiem przez wiarę jesteście synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie (Ga 3, 21–26)98.

O działaniu usprawiedliwiającej łaski Bożej przez chrzest podobnie jak
w 1 Kor 6, 11 czytamy w Liście do Tytusa:
Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie ze
względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił
nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas
obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego
łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego (Tt 3, 4–7)99.

Święty Paweł, dawny faryzeusz, podkreśla, że swoją nadzieję, iż Bóg
uzna go za sprawiedliwego, opiera nie na pochodzeniu ani nie na czynach
płynących z Prawa Mojżeszowego i jego faryzejskiej interpretacji, lecz na
wierze w Chrystusa i Jego zbawcze dzieło:
Chociaż ja także i w ciele mogę pokładać ufność. Jeśli ktoś inny mniema, że może
ufność złożyć w ciele, to ja tym bardziej: obrzezany ósmego dnia, z rodu Izraela,
z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, w stosunku do Prawa – faryzeusz, co do gorliwości – prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości legalnej
– stałem się bez zarzutu. Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na

98 Por. E. Szymanek, List do Galatów, dz. cyt., s. 62–68, 70–55, 70–82; F. Mussner,
Der Galaterbrief, dz. cyt., s. 167–187, 210–236, 250–262; F. J. Matera, Galatians, dz.
cyt., s. 82–104, 113–125, 135–145; H. Langkammer, List do Galatów, dz. cyt., s. 46–50,
53–58, 62–64; R. Pindel, W obronie prawdy Ewangelii. Analiza literacko-retoryczna Ga
1, 11–1, 21, Kraków 2001, s. 405–490; tenże, Wierzący z Abrahamem. Analiza struktury
literackiej Ga 3, 6–9, art. cyt., s. 305–318; K. Romaniuk, Soteriologia św. Pawła, dz. cyt.,
s. 178–186; R. Kieffer, Foi et justification a Antioche. Interprétation d’un conflit (Ga 2,
14–21), LD 111, Paris 1982.
99 Por. J. Stępień, Listy do Tesaloniczan i Pasterskie, dz. cyt., s. 399–401; L. Oberlinner, Die Pastoralbriefe. Titusbrief, HTKNT XI, 2/3, Freiburg–Basel–Wien 1996, s. 168–
180; M. Dibelius, H. Conzelmann, A Commentary on the Pastoral Epistles, dz. cyt.,
s. 148–150; G. R. Beasley-Murray, Baptism in the New Testament, dz. cyt., s. 209–216.
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Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na
najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Dla Niego wyzułem się
ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim
– nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość,
otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą
na wierze – przez poznanie Go: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału
w Jego cierpieniach – w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do
pełnego powstania z martwych. Nie [mówię], że już [to] osiągnąłem i już się stałem
doskonałym, lecz pędzę, abym też [to] zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa (Flp 3, 4–11)100.

Filipianom pokazuje związek miłości ze sprawiedliwością: owocem
miłości jest plon sprawiedliwości:
A modlę się o to, by miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez
zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, który [przynosimy]
przez Jezusa Chrystusa, na chwałę i cześć Boga (Flp 1, 9–11)101.

Plon sprawiedliwości można zestawić ze wspomnianym owocem (owocami) Ducha z Listu do Galatów (5, 22n) przeciwstawionym uczynkom
ciała (Ga 5, 19–21).
Apostoł Narodów wzywa Rzymian, by nie wymierzali sobie nawzajem
sprawiedliwości, lecz służyli pokojowi i starali się o wzajemne zbudowanie:
Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to
pomście [Bożej]. Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta, Ja wymierzę zapłatę
– mówi Pan – ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód – nakarm go. Jeżeli pragnie

100 Por. A. Jankowski, Listy więzienne świętego Pawła, dz. cyt., s. 143–154; J. Flis,
List do Filipian, dz. cyt., s. 353–372; J. Gnilka, Der Philipperbrief, dz. cyt., s. 186–197;
G. F. Hawthorne, Philippians, dz. cyt., s. 128–148; W. Rakocy, Justification by Faith
in Phil 3, 9. A Literary and Theological Analysis, „Roczniki Biblijne” 1 (56) (2009),
s. 67–87.
101 Por. A. Jankowski, Listy więzienne świętego Pawła, dz. cyt., s. 79–84; J. Flis, List
do Filipian, dz. cyt., s. 111–118; J. Gnilka, Der Philipperbrief, dz. cyt., s. 51–53; G. F.
Hawthorne, Philippians, dz. cyt., s. 25–30.
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– napój go. Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz nad jego głową. Nie daj
się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj (Rz 12, 19–21);
Niech więc posiadane przez was dobro nie stanie się sposobnością do bluźnierstwa!
Bo królestwo Boże – to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój
i radość w Duchu Świętym. A kto w taki sposób służy Chrystusowi, ten podoba się Bogu
i ma uznanie u ludzi. Starajmy się więc o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu
zbudowaniu (Rz 14, 16–19)102.

Pierwszy List do Tymoteusza wymienia sprawiedliwość na pierwszym
miejscu w katalogu cnót analogicznym do owocu (owoców) Ducha w Ga
5, 22n, cnót przeciwstawionych niegodnemu postępowaniu (które określają
np. uczynki ciała w Ga 5, 19–21): „Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością,
wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością” (1 Tm 6, 11).
Nieco wcześniej w tym Liście jest stwierdzenie smutnego stanu, następstwa błędu – „Już bowiem niektóre zeszły z drogi prawej (evxetra,phsan),
[idąc] za szatanem” (1 Tm 5, 15 – o wdowach, rozszerzenie w polskim
przekładzie greckiego wyrażenia, które oznacza błąd, zejście ze stołu, właściwej płaszczyzny, przez dodanie wzmianki o właściwej drodze, z której
zeszły błądzące osoby)103.
Podobnie w Drugim Liście do Tymoteusza sprawiedliwość jest na
pierwszym miejscu wśród pożądanych cech młodego biskupa i wspólnoty,
którą ma kierować:
Uciekaj zaś przed młodzieńczymi pożądaniami, a zabiegaj o sprawiedliwość,
wiarę, miłość, pokój – wraz z tymi, którzy wzywają Pana czystym sercem. Unikaj
natomiast głupich i niedowarzonych dociekań, wiedząc, że rodzą one kłótnie (2 Tm 2,

102 Por. K. Romaniuk, List do Rzymian, dz. cyt., s. 266n; H. Schlier, Der Römerbrief, dz. cyt., s. 414–417; K. Barrett, A Commentary on the Epistle to the Romans, dz.
cyt., s. 264n; B. Byrne, Romans, dz. cyt., s. 417n–420n; J. A. Fitzmyer, Romans, dz. cyt.,
s. 697n; R. Baulès, L’Évangile puissance de Dieu, dz. cyt., s. 288–290; S. Wronka, La vittoria di Dio e dell’uomo in Paolo, dz. cyt., s. 181–222; M. Fillipiak, Problematyka społeczna
w Biblii, Warszawa 1985, s. 214.
103 Por. J. Stępień, Listy do Tesaloniczan i Pasterskie, dz. cyt., s. 374, 363n; L. Oberlinner, Die Pastoralbriefe. Erster Timotheusbrief, dz. cyt., s. 288–290, 242n; M. Dibelius,
H. Conzelmann, A Commentary on the Pastoral Epistles, dz. cyt., s. 76, 87n.
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22n). Przeciwieństwem sprawiedliwości, wiary, miłości i pokoju są: pusta gadanina,
niedowarzone dociekania, które prowadzą do kłótni.

Wspaniałym środkiem pożytecznym do kształcenia w sprawiedliwości
jest natchnione przez Boga Pismo: „Wszelkie Pismo [jest] przez Boga
natchnione i pożyteczne do nauczania do przekonywania, do poprawiania,
do wychowania w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały,
przysposobiony do każdego dobrego czynu” (2 Tm 3, 16n).
W obliczu męczeńskiej śmierci nagrodą za ofiarną służbę apostolską i wytrwałe oczekiwanie powtórnego przyjścia Pana będzie wieniec
sprawiedliwości:
Albowiem krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła.
W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek
odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się
Jego (2 Tm 4, 6–8)104.

List do Tytusa zawiera pouczenie podobne jak cytowane 2 Tm 2, 22n,
w którym zastosowano bliskoznaczne do sprawiedliwości określenie
przetłumaczone w Biblii Tysiąclecia jako prawość:
Młodzieńców również upominaj, aby byli umiarkowani: we wszystkim dawaj wzór
dobrych uczynków własnym postępowaniem, w nauczaniu okazuj prawość (avfqori,an;
łac. integritatem), powagę, mowę zdrową, nienaganną, ażeby przeciwnik ustąpił ze
wstydem, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć (Tt 2, 6–8)105.

W Liście do Hebrajczyków jest mowa o nauce, dziedzictwie i plonie
sprawiedliwości:
104 Por. J. Stępień, Listy do Tesaloniczan i Pasterskie, dz. cyt., s. 430n, 441n, 444–446;
L. Oberlinner, Die Pastoralbriefe. Zweiter Timotheusbrief, dz. cyt., s. 111–115, 147–151,
158–164; M. Dibelius, H. Conzelmann, A Commentary on the Pastoral Epistles, dz. cyt.,
s. 113, 120n.
105 Por. J. Stępień, Listy do Tesaloniczan i Pasterskie, dz. cyt., s. 392n; L. Oberlinner,
Die Pastoralbriefe. Titusbrief, dz. cyt., s. 115–119; M. Dibelius, H. Conzelmann, A Commentary on the Pastoral Epistles, dz. cyt., s. 140n.
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Każdy, kto pije [tylko] mleko, nieświadom jest nauki o sprawiedliwości, ponieważ
jest niemowlęciem (Hbr 5, 13)106;
Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było
ujrzeć, i pełen bojaźni zbudował arkę, aby ocalić swą rodzinę. Przez wiarę też potępił
świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, którą otrzymuje się dzięki wierze (Hbr 11,
7 – Noe, dziedzic sprawiedliwości)107;
Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi
tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości (Hbr 12, 11)108.

Natchniony Autor wzywa odbiorców Listu, by po chrzcie prowadzili
nowe życie sercem prawym (określenie bliskoznaczne do „sprawiedliwe”):
„Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy
z sercem prawym (meta. avlhqinh/j kardi,aj), z wiarą pełną, oczyszczeni
na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą”
(Hbr 10, 21n)109.
106 Por. G. W. Buchanan, To the Hebrews, dz. cyt., s. 101; S. Łach, List do Hebrajczyków, dz. cyt., s. 173; F. D. Bruce, The Epistle to Hebrews, dz. cyt., s. 108n; P. Ellingworth, The Epistle to the Hebrews, dz. cyt., s. 305–307; H. W. Attridge, The Epistle to
the Hebrews, dz. cyt., s. 159–161; R. Bogacz, Misja Chrystusa w świetle hapax legomenów,
dz. cyt., s. 195–200, 251–254; J. Łach, Podstawy zachowań moralnych w Liście do Hebrajczyków, [w:] Diligis me? Pasce. Księga jubileuszowa dedykowana Biskupowi Sandomierskiemu Wacławowi Józefowi Świerzawskiemu na pięćdziesięciolecie święceń kapłańskich
1949–1999, dz. cyt., s. 223–235, zwłaszcza 226.
107 Por. G. W. Buchanan, To the Hebrews, dz. cyt., s. 186–188; S. Łach, List do Hebrajczyków, dz. cyt., s. 254n; F. D. Bruce, The Epistle to Hebrews, dz. cyt., s. 290–292; P. Ellingworth, The Epistle to the Hebrews, dz. cyt., s. 577–580; H. W. Attridge, The Epistle to
the Hebrews, dz. cyt., s. 319n; R. Bogacz, Misja Chrystusa w świetle hapax legomenów, dz.
cyt., s. 456–468, 548n.
108 Por. G. W. Buchanan, To the Hebrews, dz. cyt., s. 214; S. Łach, List do Hebrajczyków, dz. cyt., s. 276; F. D. Bruce, The Epistle to Hebrews, dz. cyt., s. 360n; P. Ellingworth,
The Epistle to the Hebrews, dz. cyt., s. 655–657; H. W. Attridge, The Epistle to the Hebrews, dz. cyt., s. 363n; R. Bogacz, Misja Chrystusa w świetle hapax legomenów, dz. cyt.,
s. 614.
109 Por. G. W. Buchanan, To the Hebrews, dz. cyt., s. 168n; S. Łach, List do Hebrajczyków, dz. cyt., s. 239–241; F. D. Bruce, The Epistle to Hebrews, dz. cyt., s. 249–252; P. Ellingworth, The Epistle to the Hebrews, dz. cyt., s. 521–524; H. W. Attridge, The Epistle to
the Hebrews, dz. cyt., s. 279n.
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Święty Jakub przestrzega, że nie można pogodzić gniewu z Bożą sprawiedliwością, czyli postępowaniem, które Bóg uzna za sprawiedliwe,
i wzywa do czynnego wprowadzania w życie przyjętej nauki wiary:
Wiedzcie, bracia moi umiłowani: każdy człowiek winien być chętny do słuchania,
nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Gniew bowiem męża nie wypełnia sprawiedliwości Bożej. Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła,
a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić
dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami
oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie
wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie.
Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważa
doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym
do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo
(Jk 1, 19–25);
Chcesz zaś zrozumieć, nierozumny człowieku, że wiara bez uczynków jest bezowocna? Czy Abraham, ojciec nasz, nie z powodu uczynków został usprawiedliwiony,
kiedy złożył syna Izaaka na ołtarzu ofiarnym? Widzisz, że wiara współdziałała z jego
uczynkami i przez uczynki stała się doskonała. I tak wypełniło się Pismo, które mówi:
Uwierzył przeto Abraham Bogu i policzono mu to za sprawiedliwość, i został nazwany
przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie
uczynków, a nie samej tylko wiary. Podobnie też nierządnica Rachab, która przyjęła
wysłanników i inną drogą odprawiła ich, czy nie dostąpiła usprawiedliwienia na
podstawie swoich uczynków? Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa
wiara bez uczynków (Jk 2, 20–26).

Uczynki w Liście św. Jakuba są naturalną konsekwencją wiary, oznaczają
dobre czyny, nie jak u św. Pawła, przestrzeganie zwyczajów wynikające
z faryzejskiej interpretacji Prawa Mojżeszowego. Takie czyny powodują,
że wiara tego człowieka jest żywa i Bóg uważa go za sprawiedliwego.
Prawdziwa mądrość prowadzi do sprawiedliwego postępowania:
Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość
zaś [zstępująca] z góry jest przede wszystkim czysta, dalej – skłonna do zgody, ustępliwa,
posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy.
Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój (Jk 3, 16–18).
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Wcześniej wspomniana jest mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska,
której przejawem jest kłamstwo110. Jakże często dziś środki masowego
przekazu oraz pojedynczy ludzie posługują się nieprawdą, by osiągnąć
konkretne korzyści, i nie spotyka się to z potępieniem, lecz jest uważane
za umiejętność skutecznego działania.
W Pierwszym Liście św. Piotra, podobnie jak w Liście św. Pawła do
Rzymian, sprawiedliwość to owoc Chrystusowej ofiary, dlatego należy
w pokoju przyjmować niezasłużone cierpienie dla sprawiedliwości:
On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale zdawał się
na Tego, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy
na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości
– [Krwią] Jego ran zostaliście uzdrowieni (1 P 2, 23n);
Ale jeżelibyście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście.
Nie obawiajcie się zaś ich groźby i nie dajcie się zaniepokoić! (1 P 3, 14)111.

W pierwszych słowach Drugiego Listu św. Piotra sprawiedliwość Boga
i Chrystusa obdarza adresatów i nadawcę wiarą jako wielkim, czcigodnym
darem: „Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy
dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa,
otrzymali wiarę równie godną czci, jak i nasza” (2 P 1, 1).
Noe to ten, który głosił sprawiedliwość w grzesznym świecie: „jeżeli
staremu światu [Bóg] nie odpuścił, ale – jako ósmego – Noego, który głosił
sprawiedliwość, ustrzegł, gdy zesłał potop na świat bezbożnych” (2 P 2, 5).
Błędnowiercy, nauczyciele błędów, porzucają drogę prawą: „Porzucając
prostą (w starszych wydaniach: „prawą”) drogę (euvqei/an o`do.n) zbłądzili,
110 Por. J. Kozyra, List świętego Jakuba, dz. cyt., s. 105–117, 168–176, 196–199;
F. Mussner, Die Jakobusbrief, dz. cyt., s. 99–110, 139–157, 172–175; F. Gryglewicz, Listy
katolickie, dz. cyt., s. 68–74, 93–96, 107–109; L. T. Johnson, The Letter of James, dz. cyt.,
s. 198–216, 241–252, 273–275; B. Reicke, The Epistles of James, Peter and Jude, dz. cyt.,
s. 19–24, 33–35, 42n; M. Dibelius, James, dz. cyt., s. 109–121, 160–180, 212–215; R. P.
Martin, James, dz. cyt., s. 46–55, 90–101, 132–138.
111 Por. E. G. Selwyn, The First Epistle of St. Peter, dz. cyt., s. 178–181, 191n;
S. Hałas, Pierwszy List św. Piotra, dz. cyt., s. 207–212, 249–251; K. H. Schelkle, Die Petrusbiefe, Der Judasbrief, dz. cyt., s. 84–86, 100; F. Gryglewicz, Listy katolickie, dz. cyt.,
s. 208–211, 219; B. Reicke, The Epistles of James, Peter and Jude, dz. cyt., s. 99, 107.
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a poszli drogą Balaama, syna Bosora, który umiłował zapłatę niesprawiedliwości” (2 P 2, 15).
Porzucenie poznanej drogi sprawiedliwości powoduje, że nawrócenie jest
bardzo trudne: „Lepiej bowiem byłoby im nie znać drogi sprawiedliwości,
aniżeli poznawszy ją, odwrócić się od podanego im świętego przykazania
(a`gi,aj evntolh/j)” (2 P 2, 21).
Wielkim dobrem, skarbem jest znać drogi sprawiedliwości, czyli prawdę
Bożą i wynikające z niej zasady postępowania, święte przykazanie. Uczniowie Chrystusa oczekują nowej ziemi, w której będzie sprawiedliwość jako
ludzkie postępowanie zgodne z wolą Bożą: „Oczekujemy jednak, według
obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość” (2 P 3, 13)112.
W Apokalipsie Uwielbiony Chrystus kieruje się w swym postępowaniu
sprawiedliwością:
Potem ujrzałem niebo otwarte:
a oto biały koń,
a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym,
oto sprawiedliwie sądzi i walczy (Ap 19, 11).

W oczekiwaniu przyszłego sądu nastąpi utrwalenie dotychczasowego
stanu wynikającego z przyjętego sposobu postępowania. Bóg szanuje wolną wolę człowieka, którego wybór może się okazać dla niego tragiczny,
zgubny na wieczność:
Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi,
i plugawy niech się jeszcze splugawi,
a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość,
a święty niechaj się jeszcze uświęci! (Ap 22, 11)113.

112 Por. K. H. Schelkle, Die Petrusbiefe, Der Judasbrief, dz. cyt., s. 214n, 218n, 229n;
F. Gryglewicz, Listy katolickie, dz. cyt., s. 293n, 296, 305; J. H. Neyrey, 2 Peter, Jude,
dz. cyt., s. 212, 215, 224, 244; B. Reicke, The Epistles of James, Peter and Jude, dz. cyt.,
s. 169, 172, 182; R. J. Bauckham, Jude, 2 Peter, dz. cyt., s. 267n, 278, 326.
113 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana, dz. cyt., s. 260, 286n; W. J. Harrington,
Revelation, dz. cyt., s. 190, 222; M. Wojciechowski, Apokalipsa świętego Jana, dz. cyt.,
s. 353n, 396; J. M. Ford, Revelation, dz. cyt., s. 312n, 364, 368n.
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Po rozważeniu tekstów mówiących o sprawiedliwości Bożej i ludzkiej
przytoczymy natchnione wypowiedzi mówiące o sprawiedliwym postępowaniu. Św. Paweł powołuje się na swoje postępowanie w Tesalonice:
„Sami jesteście świadkami, i Bóg także, jak bogobojnie, sprawiedliwie
i nienagannie zachowaliśmy się pośród was, wierzących” (1 Tes 2, 10)114.
W Liście do Tytusa łaska Boża uczy sprawiedliwego postępowania:
Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza
nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie,
i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się
chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego
siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie
na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. To mów, do tego zachęcaj i karć
z całą powagą, niechaj cię nikt nie lekceważy! (Tt 2, 11–15)115.

Wiele wspaniałych pouczeń o sprawiedliwym postępowaniu jako naśladowaniu Boga w najwyższym stopniu Sprawiedliwego zawiera Pierwszy
List św. Jana:
Jeżeli wiecie, że jest Sprawiedliwy,
to uznajcie również,
że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, pochodzi od Niego (1 J 2, 29).

Postępowanie człowieka pokazuje jego związek z Bogiem, jest wyrazem
prawdziwej wartości człowieka.
Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu;
ten, kto postępuje sprawiedliwie,
jest sprawiedliwy,
tak jak On jest sprawiedliwy (1 J 3, 7).

114 Por. J. Stępień, Listy do Tesaloniczan i Pasterskie, dz. cyt., s. 145n; M. Bednarz,
1–2 List do Tesaloniczan, dz. cyt., s. 169–172; E. J. Richard, First and Second Thessalonians, dz. cyt., s. 85, 104–106.
115 Por. J. Stępień, Listy do Tesaloniczan i Pasterskie, dz. cyt., s. 393–397; L. Oberlinner, Die Pastoralbriefe. Titusbrief, dz. cyt., s. 125–142; M. Dibelius, H. Conzelmann,
A Commentary on the Pastoral Epistles, dz. cyt., s. 142–146.
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Postępujący sprawiedliwie pochodzi od Boga (podobna myśl jak w poprzednim cytacie)116.
Konkretnym przejawem sprawiedliwego postępowania jest szacunek
wobec władzy świeckiej utrzymującej porządek w ludzkiej społeczności.
W Liście św. Pawła do Rzymian czytamy:
Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma
bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione
przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy – przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. Albowiem
rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się
władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. Jest ona bowiem dla ciebie
narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się,
bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzania sprawiedliwej kary temu, który czyni źle. Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na
karę, ale ze względu na sumienie. Z tego samego też powodu płacicie podatki. Bo ci,
którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd. Oddajcie każdemu to, co się
mu należy: komu podatek – podatek, komu cło – cło, komu uległość – uległość, komu
cześć – cześć (Rz 13, 1–7)117.

Podobnie uczy św. Piotr:
Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana: czy to królowi
jako mającemu najwyższą władzę, czy to namiestnikom jako przez niego posłanym
celem karania złoczyńców, udzielania zaś pochwały tym, którzy dobrze czynią. Taka
bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzę
ludzi głupich. Jak ludzie wolni [postępujcie], wszakże nie jak ci, dla których wolność

116 Por. F. Gryglewicz, Listy katolickie, dz. cyt., s. 384n, 392; R. Schnackeburg, Die
Johannesbriefe, dz. cyt., s. 166n, 189; R. E. Brown, The Epistles of John, dz. cyt., s. 382–
387, 407n; G. Strecker, The Johannine Letters, dz. cyt., s. 81–85, 97–99.
117 Por. K. Romaniuk, List do Rzymian, dz. cyt., s. 250–254; H. Schlier, Der Römerbrief, dz. cyt., s. 386–393; K. Barrett, A Commentary on the Epistle to the Romans, dz.
cyt., s. 244–249; B. Byrne, Romans, dz. cyt., s. 285–293; J. A. Fitzmyer, Romans, dz.
cyt., s. 662–676; R. Baulès, L’Évangile puissance de Dieu, dz. cyt., s. 269–274; J. Stępień,
Teologia św. Pawła. Człowiek i Kościół w zbawczym planie Boga, Warszawa 1979, s. 67;
M. Wojciechowski, Biblia o państwie, dz. cyt., s. 143–147.
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jest usprawiedliwieniem zła, ale jak niewolnicy Boga. Wszystkich szanujcie, braci
miłujcie, Boga się bójcie, czcijcie króla! (1 P 2, 13–17)118.

Nie każda ludzka władza dobrze spełnia swoje zadania, ale należy podporządkować się jej zarządzeniom zmierzającym do zachowania porządku
społecznego i szanować jej przedstawicieli czuwających nad wspólnym
ładem.
Wśród wskazań Listu do Tytusa na pierwszym miejscu jest wezwanie
do podporządkowania się władzy bez bliższego jej określenia. Pozostałe
to zasady życzliwego odnoszenia się do wszystkich ludzi:
Przypominaj im, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom, słuchać ich
i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu: nikogo nie lżyć, unikać sporów,
odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność (Tt
3, 1n)119.

Podobnie jak w Starym Testamencie, również w Nowym bojaźń Boża
jest określeniem pełnej czci postawy człowieka wobec Boga prowadzącej
do sprawiedliwego postępowania. Omówiliśmy już teksty o bojaźni Bożej
w Ewangeliach, teraz zwrócimy uwagę na te związane z działaniem Kościoła po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa.
Św. Piotr w domu Korneliusza mówi, że w każdym narodzie jest miły
Bogu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie (Dz 10, 35). Drugie
określenie wyjaśnia pierwsze jako drugi człon paralelizmu synonimicznego.
W Dziejach Apostolskich „bać się Boga” jako postawa pogan zainteresowanych religią Żydów i potem chrześcijaństwem oznacza oddawać Mu
cześć, poszukiwać głębszej wiary (Dz 13, 16. 26). „Bojący się Boga” to
118 Por. E. G. Selwyn, The First Epistle of St. Peter, dz. cyt., s. 171–175; S. Hałas,
Pierwszy List św. Piotra, dz. cyt., s. 180–190; K. H. Schelkle, Die Petrusbiefe, Der Judasbrief, dz. cyt., s. 73–78; F. Gryglewicz, Listy katolickie, dz. cyt., s. 204–206; B. Reicke,
The Epistles of James, Peter and Jude, dz. cyt., s. 94n; J. Załęski, Chrześcijanin wobec
władzy świeckiej według Rz 13, 1–7; 1 P 2, 13–17, Warszawa 1996; M. Wojciechowski,
Biblia o państwie, dz. cyt., s. 149–151.
119 Por. J. Stępień, Listy do Tesaloniczan i Pasterskie, dz. cyt., s. 397n; L. Oberlinner,
Die Pastoralbriefe. Titusbrief, dz. cyt., s. 161–166; M. Dibelius, H. Conzelmann, A Commentary on the Pastoral Epistles, dz. cyt., s. 147; S. Stasiak, Jaki ma być nasz stosunek do
władzy, „Verbum Vitae” 14 (2008): Władza – czyja i po co?, s. 151–172, zwłaszcza 157.
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prozelici, wymieniani obok Izraelitów jako słuchacze nauk św. Pawła. W ten
sposób są określeni Korneliusz (Dz 10, 2), Lidia (Dz 16, 14) i prozelici
w Atenach (17, 17)120.
W Liście do Rzymian św. Paweł pisze: „Nie ma sprawiedliwego, nawet
ani jednego, […] bojaźni Bożej nie ma przed ich oczami” (Rz 3, 10. 18).
W charakteryzowaniu współczesnych mu ludzi – Żydów i pogan – korzystając
z psalmów, stwierdza, że nie ma wśród nich sprawiedliwego, prawego (Ps
14, 3), bojaźni Bożej nie ma przed ich oczyma (Ps 36, 2). Znów sprawiedliwość (prawość) i bojaźń Boża występują jako wyrażenia bliskoznaczne.
Paweł przeciwstawia dar przybranego synostwa bojaźni niewolniczej:
„Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni,
ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać:
«Abba, Ojcze!»” (Rz 8, 15). Podobnie pisze w Ga 4, 6n, bez wspomnienia
o bojaźni, natomiast w 1 Tm 1, 7 duch mocy, miłości i trzeźwego myślenia
jest przeciwstawiony duchowi bojaźni: „Albowiem nie dał nam Bóg ducha
bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia”.
Tę naukę przekazuje również św. Jan: „W miłości nie ma lęku, lecz
doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś,
kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości” (1 J 4, 18). Trzeba umacniać
swą więź z Bogiem. Daje ona podstawę do nadziei, że Bóg przyjmie nas
z miłością. Nie oznacza to jednak, by lekko traktować Jego wymagania,
lekceważyć postawę, którą oznacza bojaźń Boża.
Pisząc do Rzymian o sytuacji ochrzczonych spośród pogan i Żydów,
którzy nie przyjęli Ewangelii, Apostoł Narodów przestrzega przez wynoszeniem się nad Żydów i wzywa do trwania w bojaźni Bożej:
Słusznie. Odcięto je na skutek ich niewiary, ty zaś trzymasz się dzięki wierze.
Przeto się nie pysznij, ale trwaj w bojaźni. Jeżeli bowiem nie oszczędził Bóg gałęzi
naturalnych, może też nie oszczędzić i ciebie. Patrz więc na dobroć i surowość Boga.

120 Por. E. Dąbrowski, Dzieje Apostolskie, dz. cyt., s. 309, 312n, 343, 365n; L. T.
Johnson, The Acts of the Apostles, dz. cyt., s. 182, 191, 230, 233, 293; G. Schneider, Die
Apostelgeschichte, 2. Teil, dz. cyt., s. 85, 74n, 131, 214, 235n; J. Munck, The Acts of the
Apostles, dz. cyt., s. 93n, 123, 161, 168n.
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Surowość wobec tych, co upadli, a dobroć Boga wobec ciebie, jeżeli tylko wytrwasz
przy tej dobroci; w przeciwnym razie i ty będziesz wycięty (Rz 11, 20–22)121.

Wobec Koryntian powołuje się na bojaźń, szacunek wobec Boga jako
podstawę działania swego oraz swych współpracowników i troski, by ich
postępowanie było szczere, jednoznaczne, zrozumiałe dla wiernych: „Tak
więc, przejęci bojaźnią Pana, przekonujemy ludzi, wobec Boga zaś wszystko
w nas jest odkryte. Mam zresztą nadzieję, że i dla waszych sumień nie ma
w nas nic zakrytego” (2 Kor 5, 11).
Wzywa ich do stałej pracy nad sobą, oczyszczania się z dawnych błędów: „Mając przeto takie obietnice, najmilsi, oczyśćmy się z wszelkich
brudów ciała i ducha, dopełniając uświęcenia naszego w bojaźni Bożej.
Otwórzcie się dla nas! Nikogośmy nie skrzywdzili, nikogo nie przywiedli
do upadku, nikogo nie oszukali” (2 Kor 7, 1n). Odpowiedzią na otrzymaną
łaskę ma być wytrwała troska o dobre postępowanie. W wersie 2. innymi
słowami, przez zestawienie złych czynów, o które może byli posądzani,
mówi o sprawiedliwym postępowaniu swoim i współpracowników122.
Wzajemny szacunek, gotowość służby, ma być wyrazem bojaźni, szacunku wiernych wobec Chrystusa: „Bądźcie sobie wzajemnie poddani
w bojaźni Chrystusowej” (Ef 5, 21). Konkretne wnioski dla niewolników
i panów podaje jako dalsze pouczenie:

121 Por. K. Romaniuk, List do Rzymian, dz. cyt., s. 113–115, 231n; H. Schlier, Der
Römerbrief, dz. cyt., s. 99, 334–336; K. Barrett, A Commentary on the Epistle to the Romans, dz. cyt., s. 69, 163n, 218n; B. Byrne, Romans, dz. cyt., s. 116n, 120, 342n, 347n;
J. A. Fitzmyer, Romans, dz. cyt., s. 334–336, 615n; R. Baulès, L’Évangile puissance de Dieu,
dz. cyt., s. 110, 246n; F. Refoulé, « …Et ainsi tout Israël sera sauvé ». Romains 11, 25–32,
LD 117, Paris 1984, s. 154–161, 169n; S. Wronka, Jak drzewo zasadzone nad płynącą
wodą (Ps 1, 3), dz. cyt., s. 249–252; K. Romaniuk, Idea bojaźni Bożej w teologii św.
Pawła, Poznań 1966. W związku z 1 Tm 1, 7 por. J. Stępień, Listy do Tesaloniczan i Pasterskie, dz. cyt., s. 321n; L. Oberlinner, Die Pastoralbriefe. Erster Timotheusbrief, dz.
cyt., s. 19–22; M. Dibelius, H. Conzelmann, A Commentary on the Pastoral Epistles,
dz. cyt., s. 21; w związku z 1 J 4, 8 por. F. Gryglewicz, Listy katolickie, dz. cyt., s. 415n;
R. Schnackeburg, Die Johannesbriefe, dz. cyt., s. 248n; R. E. Brown, The Epistles of
John, dz. cyt., s. 530–532; G. Strecker, The Johannine Letters, dz. cyt., s. 166–169.
122 Por. C. K. Barrett, The Second Epistle to the Corinthians, dz. cyt., s. 163n, 202n;
E. Dąbrowski, Listy do Koryntian, dz. cyt., s. 425n, 435n; K. Prümm, Diakonia Pneumatos,
dz. cyt., s. 310n, 375–379, 383n; V. P. Furnish, II Corinthians, dz. cyt., s. 306n, 366n, 375.
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Niewolnicy, ze czcią i bojaźnią, w prostocie serca bądźcie posłuszni waszym doczesnym panom jak Chrystusowi, nie służąc tylko dla oka, by ludziom się podobać,
lecz jako niewolnicy Chrystusa, którzy z duszy pełnią wolę Bożą. Z ochotą służcie,
jak gdybyście [służyli] Panu, a nie ludziom, świadomi tego, że każdy, jeśli uczyni coś
dobrego, otrzyma to z powrotem od Pana – czy to niewolnik, czy wolny. A wy, panowie,
tak samo wobec nich postępujcie: zaniechajcie groźby, świadomi tego, że w niebie jest
Pan zarówno ich, jak wasz, a u Niego nie ma względu na osoby (Ef 6, 5–9)123.

Podobną naukę przekazuje List do Kolosan:
Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom, nie służąc tylko
dla oka, jak gdyby dla przypodobania się ludziom, lecz ze szczerego serca, jak bojący
się [prawdziwego] Pana. Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie, jak dla Pana, a nie
dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo [wiekuiste] jako zapłatę.
Służcie Chrystusowi jako Panu! Kto bowiem popełnia bezprawie, poniesie skutki
swego bezprawia; a [u Niego] nie ma względu na osoby (Kol 3, 22–25 – niewolnicy
mają służyć jako bojący się [prawdziwego] Pana)124.

Filipian wzywa św. Paweł, by zawsze – także w jego nieobecności
– trwali w gorliwości o swe zbawienie: „A zatem, umiłowani moi, skoro
zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią
i drżeniem (meta. fo,bou kai. tro,mou) nie tylko w mojej obecności, lecz
jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma” (Flp 2, 12). Właściwa postawa
określona jest przez paralelizm synonimiczny – bojaźń i drżenie. Oznacza
poczucie odpowiedzialności, troskę, by dobrze wykonać wszystko, co jest

123 Por. A. Jankowski, Listy więzienne świętego Pawła, dz. cyt., s. 479, 294n; J. Gnilka,
Der Epheserbrief, dz. cyt., s. 274n, 299–303; M. Barth, Ephesians 4–6, dz. cyt., s. 608–
610, 754–758; R. Mazur, La retorica della Lettera agli Efesini, dz. cyt., s. 325n, 356–364.
124 Por. A. Jankowski, Listy więzienne świętego Pawła, dz. cyt., s. 296–298; B. Adamczewski, List do Filemona. List do Kolosan, NKB.NT XII, Święty Paweł [Częstochowa
2006], s. 332–335; J. Gnilka, Der Kolosserbrief, HTKNT X, 1, Freiburg–Basel–Wien
1980, s. 221–224; P. T. O’Brien, Colossians, Philemon, WBC 44, Milton Keynes, England
1987, s. 226–231; M. Barth, H. Blanke, Colossians. A New Translation with Introduction and Commentary, transl. A. B. Beck, AB 34B, New York–London–Toronto–Sydney–
Auckland 1994, s. 445–449; S. Wronka, La struttura e il contenuto del codice domestico di
Col 3, 18–4, 1, AnCrac 35 (2003), s. 273–290, zwłaszcza 284–288.
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potrzebne do zbawienia, dobry lęk125, który można porównać do dobrego
smutku w 2 Kor 2, 1–7; 7, 8–10126.
Trzeba napominać błądzących, by nie utrwalali złych przyzwyczajeń,
nie zaciemniali właściwej oceny moralnej ludzkich czynów (jak robi to
dzisiejsza cywilizacja konsumpcyjna i umacniające ją środki masowego
przekazu). Również ci, którzy obecnie nie grzeszą, powinni mieć jasno
określone, co jest dobre, by mogli trwać w postawie Bożej bojaźni, szacunku dla Jego wymagań: „Trwających w grzechu upominaj w obecności
wszystkich, żeby także i pozostali przejęci byli lękiem” (1 Tm 5, 20)127.
Dla uczniów Chrystusa bardzo ważna jest wytrwałość, stały wysiłek, by
dobrze wypełniać obowiązki. Tu pouczenie kierowane jest do młodego biskupa:
Staraj się, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania pracownik, który nie
przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy. Unikaj zaś światowej gadaniny;
albowiem uprawiający ją będą coraz bardziej się zbliżać ku bezbożności, a ich nauka
jak gangrena będzie się szerzyć wokoło (2 Tm 2, 15–17).

Niebezpieczeństwo płynie z pustej gadaniny, która może prowadzić do
zniekształcenia nauki wiary128.
Do wytrwałości i poczucia odpowiedzialności wobec wszechmogącego
Boga wzywa wiernych natchniony autor Listu do Hebrajczyków:

125 Por. A. Jankowski, Listy więzienne świętego Pawła, dz. cyt., s. 123; J. Flis, List
do Filipian, dz. cyt., s. 278–281; J. Gnilka, Der Philipperbrief, dz. cyt., s. 147–149; G. F.
Hawthorne, Philippians, dz. cyt., s. 97–100; K. Witkowska, Smutek, „którego się nie
żałuje” (2 Kor 7), [w:] Verbo Domini servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel septuagenario dedicata, red. F. Lenort, T. Siuda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wydział Teologiczny, Opuscula dedicata, 2, Poznań 2000, s. 205–211.
126 Por. C. K. Barrett, The Second Epistle to the Corinthians, dz. cyt., s. 85–92, 208–211;
E. Dąbrowski, Listy do Koryntian, dz. cyt., s. 408–410, 438n; K. Prümm, Diakonia Pneumatos, dz. cyt., s. 58–70, 387–390; V. P. Furnish, II Corinthians, dz. cyt., s. 139–141,
153–156, 387n.
127 Por. J. Stępień, Listy do Tesaloniczan i Pasterskie, dz. cyt., s. 366; L. Oberlinner,
Die Pastoralbriefe. Erster Timotheusbrief, dz. cyt., s. 257n; M. Dibelius, H. Conzelmann,
A Commentary on the Pastoral Epistles, dz. cyt., s. 79.
128 Por. J. Stępień, Listy do Tesaloniczan i Pasterskie, dz. cyt., s. 425–427; L. Oberlinner, Die Pastoralbriefe. Zweiter Timotheusbrief, dz. cyt., s. 93–98; M. Dibelius, H. Conzelmann, A Commentary on the Pastoral Epistles, dz. cyt., s. 111.
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Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Bożej dostąpili
[spełnienia] obietnicy.
Jeszcze bowiem krótka, bardzo krótka chwila,
i przyjdzie Ten, który ma nadejść,
i nie spóźni się.
A mój sprawiedliwy dzięki wierze żyć będzie
jeśli się cofnie, nie znajdzie dusza moja w nim upodobania (Hbr 10, 36–38)129;
Dlatego też otrzymując niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy
Bogu z czcią i bojaźnią. Bóg nasz bowiem jest ogniem pochłaniającym (Hbr 12, 28n;
cyt. z Pwt 4, 24; Iz 33, 14)130.

Podobnie czytamy w Listach św. Piotra:
Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby sądzi każdego
według uczynków, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie (1 P 1, 17);
Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, czcijcie króla! (1 P 2, 17).

Wezwanie do tego, by bać się Boga i czcić króla, jest fragmentem
wcześniej cytowanego tekstu. Można je zestawić z pouczeniem Chrystusa:
„Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy
do Boga” (Mt 22, 21; por. Mk 12, 17; Łk 20, 25).
Dobre postępowanie żon jest przekonującym świadectwem ich wiary.
Może też przyczynić się do nawrócenia mężów, którzy na razie nie są
chrześcijanami:

129 Por. G. W. Buchanan, To the Hebrews, dz. cyt., s. 175; S. Łach, List do Hebrajczyków, dz. cyt., s. 246n; F. D. Bruce, The Epistle to Hebrews, dz. cyt., s. 271–275; P. Ellingworth, The Epistle to the Hebrews, dz. cyt., s. 551–556; H. W. Attridge, The Epistle to the
Hebrews, dz. cyt., s. 301–304.
130 Por. G. W. Buchanan, To the Hebrews, dz. cyt., s. 225–227; S. Łach, List do Hebrajczyków, dz. cyt., s. 286n; F. D. Bruce, The Epistle to Hebrews, dz. cyt., s. 385–385; P. Ellingworth, The Epistle to the Hebrews, dz. cyt., s. 689–692; H. W. Attridge, The Epistle to
the Hebrews, dz. cyt., s. 382n; R. Bogacz, Misja Chrystusa w świetle hapax legomenów, dz.
cyt., s. 647–655, 684n.
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Tak samo żony niech będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy
z nich nie słuchają nauki, przez samo postępowanie żon zostali [dla wiary] pozyskani bez
nauki, gdy będą się przypatrywali waszemu pełnemu bojaźni, świętemu postępowaniu.
Ich ozdobą niech będzie nie to, co zewnętrzne: uczesanie włosów i złote pierścienie ani
strojenie się w suknie, ale wnętrze serca człowieka o niezachwianym spokoju i łagodności ducha, co jest tak cenne w oczach Boga. Tak bowiem i dawniej święte niewiasty,
które pokładały nadzieję w Bogu, same siebie przyozdabiały, a były poddane swoim
mężom. Tak Sara była posłuszna Abrahamowi, nazywając go panem. Stałyście się jej
dziećmi, gdyż dobrze czynicie i nie obawiacie się żadnego zastraszenia (1 P 3, 1–6)131.

Dobre postępowanie, cierpliwe znoszenie niezawinionych prześladowań
może doprowadzić do zawstydzenia prześladowców:
A z łagodnością i bojaźnią [Bożą] zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy
oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez
to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem – jeżeli taka wola Boża – cierpieć
czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc (2 P 3, 16n)132.

O bojaźni, lęku wobec majestatu Boga i obaw przed trudnościami wielokrotnie mówi Apokalipsa:
Kiedym Go ujrzał
do stóp Jego padłem jak martwy,
a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc:
„Przestań się lękać!
Jam jest Pierwszy i Ostatni, i Żyjący.
Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków

131 Por. E. G. Selwyn, The First Epistle of St. Peter, dz. cyt., s. 142–144, 174n, 182–
186; S. Hałas, Pierwszy List św. Piotra, dz. cyt., s. 108–111, 187–190, 217–229; K. H.
Schelkle, Die Petrusbiefe, Der Judasbrief, dz. cyt., s. 47n, 76–78, 87–91; F. Gryglewicz,
Listy katolickie, dz. cyt., s. 188n, 206, 212–215; B. Reicke, The Epistles of James, Peter
and Jude, dz. cyt., s. 84n, 96, 101n.
132 Por. K. H. Schelkle, Die Petrusbiefe, Der Judasbrief, dz. cyt., s. 236–239; F. Gryglewicz, Listy katolickie, dz. cyt., s. 306–308; J. H. Neyrey, 2 Peter, Jude, dz. cyt., s. 247–
249; B. Reicke, The Epistles of James, Peter and Jude, dz. cyt., s. 183; R. J. Bauckham,
Jude, 2 Peter, dz. cyt., s. 330–337.
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i mam klucze śmierci i Otchłani” (Ap 1, 17n);
Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał (Ap 2, 10).

Ci, którzy boją się Boga – uznają Jego wielkość i starają się pełnić Jego
wolę, otrzymają wspaniałą nagrodę:
Rozgniewały się narody,
a nadszedł Twój gniew
i pora na umarłych, aby zostali osądzeni
i aby dać zapłatę sługom Twym, prorokom
i świętym,
i tym, co się boją Twojego imienia,
małym i wielkim,
i aby zniszczyć tych, którzy niszczą ziemię (Ap 11, 18; obok siebie występują
określenia: prorocy, święci, oraz ci, co się boją imienia Boga);
Któż by się nie bał, o Panie, i nie uczcił Twojego imienia?
Bo Ty sam jesteś Święty,
bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą,
bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki (Ap 15, 4);
Wszyscy będą musieli uznać Bożą moc.
I dobył się głos od tronu, mówiący:
„Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy,
którzy się Go boicie, mali i wielcy!” (Ap 19, 5).

Wezwanie do chwalenia Boga skierowane jest do Jego sług, którzy
się Go boją. Dwa określenia o podobnym znaczeniu wskazują na ludzi
oddających cześć Bogu133.
Trzeba jednak zwrócić uwagę na cytowany już tekst z Pierwszego Listu
św. Jana: „W miłości nie ma lęku (fo,bon), lecz doskonała miłość usuwa
133 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana, dz. cyt., s. 145, 150, 203, 232, 257; W. J.
Harrington, Revelation, dz. cyt., s. 51n, 59n, 126n, 159n, 186n; M. Wojciechowski, Apokalipsa świętego Jana, dz. cyt., s. 119–121, 137–139; 265n, 311, 348; J. M. Ford, Revelation,
dz. cyt., s. 385, 393–396, 181–183, 253, 257, 316; F. Sieg, OMOIOS UIOS ANQRWPOU
(Ap 1, 13). Chrystologia Ap 1, 9 – 3, 21, Warszawa 1981, s. 70–75.
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lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił
się w miłości” (1 J 4, 18). Dziecięca bojaźń wynikająca z miłości nie jest
niewolniczym strachem przed karą, lecz obawą, by nie urazić Tego, kogo
się nade wszystko miłuje. Taka postawa potwierdzona przez wzajemną
miłość braterską daje podstawę do spokojnego oczekiwania Bożego sądu134.
W związku z przyzwoitością zwrócimy uwagę na troskę św. Pawła
o to, by stosować się do ogólnie przyjętych zwyczajów i nie urażać ludzi
przywiązanych do postępowania, które samo w sobie nie jest złe, ale nie
obowiązuje już w nowej rzeczywistości zaprowadzonej przez Chrystusa.
Równocześnie św. Paweł umiał zajmować jednoznaczne stanowisko, dążąc
do tego, by uznano chrześcijan nawróconych spośród pogan za równoprawnych członków Kościoła bez narzucania im żydowskich zwyczajów. Sam
szanował narodowe tradycje Izraela135. Dzieje Apostolskie wspominają,
że polecił obrzezać Tymoteusza jako syna matki Żydówki (Dz 16, 1–3),
mówią o ślubie, w związku z którym ostrzygł włosy (Dz 18, 18), o tym,
że chciał obchodzić święta Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie (20, 16), oraz
o poddaniu się oczyszczeniu w Świątyni Jerozolimskiej (Dz 21, 24. 26)
i uczestnictwie w kulcie Pierwszego Przymierza (Dz 24, 11. 17n)136.
Troszczył się, by dostosować się do ludzi, którym głosił Ewangelię, aby
podać ją tak, by do nich przemówiła. Pisał do Koryntian:
Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Stałem się jak Żyd – dla Żydów, aby pozyskać Żydów.
Dla tych, co podlegają Prawu, byłem jak ten, który jest pod Prawem – choć w rzeczy134 Por. F. Gryglewicz, Listy katolickie, dz. cyt., s. 415; R. Schnackeburg, Die Johannesbriefe, dz. cyt., s. 248n; R. E. Brown, The Epistles of John, dz. cyt., s. 530–532;
G. Strecker, The Johannine Letters, dz. cyt., s. 166–169.
135 Por. D. Boyarin, A Radical Jew. Paul and the Politics of Identity, Berkeley–Los
Angeles–London 1994. Jeden z rozdziałów nosi tytuł: Was Paul an Anti-Semite? (s. 136–
157), a na okładce widnieje grecki tekst Ga 3, 28: „Nie ma już Żyda ani Greka, niewolnika
ani człowieka wolnego, mężczyzny ani kobiety…”. Dzieje Apostolskie akcentują, że wobec Żydów przestrzegał Prawa i zachowywał wynikające z niego zwyczaje (Dz 16, 1–3;
18, 18; 20, 16; 21, 24; 24, 11. 17n). Por. W. Rakocy, Obraz i funkcja faryzeuszy w dziele
Łukaszowym (Łk–Dz), dz. cyt., s. 252.
136 Por. E. Dąbrowski, Dzieje Apostolskie, dz. cyt., s. 361n, 390n, 420n; L. T. Johnson, The Acts of the Apostles, dz. cyt., s. 283n, 288–290, 329n, 356n, 375–380, 412–417;
G. Schneider, Die Apostelgeschichte, 2. Teil, dz. cyt., s. 199–201, 255, 290, 310n, 347–
349; J. Munck, The Acts of the Apostles, dz. cyt., s. 155n, 180, 200, 209n, 230–232.
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wistości nie byłem pod Prawem – by pozyskać tych, co pozostawali pod Prawem. Dla
zwolnionych od Prawa byłem jako nie podlegający Prawu – nie będąc zresztą wolnym
od prawa Bożego, lecz podlegając prawu Chrystusowemu – by pozyskać tych, którzy
nie są pod Prawem. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się
wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć niektórych. Wszystko zaś czynię dla
Ewangelii, by mieć w niej swój udział (1 Kor 9, 19–23)137.

Spotkanie Apostołów w Jerozolimie zwane pierwszym soborem wśród
nielicznych ograniczeń wobec nawróconych na chrześcijaństwo pogan
zakazało spożywania ofiar złożonych bożkom (Dz 15, 20. 29)138. Św. Paweł
uczył, że skoro pogańskie bóstwa nie istnieją, nie mają znaczenia składane
im ofiary. Nie powinno się uczestniczyć w pogańskim kulcie (wyraźnie
potępia to Ap 2, 14. 20), ale można spożywać mięso pochodzące ze składanych wtedy ofiar, jeśli jest sprzedawane w ogólnie dostępnych punktach.
Natomiast jeżeli ktoś przed tym ostrzeże, lepiej się od niego powstrzymać
ze względu na słabe sumienie tego, kto ma jeszcze wątpliwości, czy taki
posiłek nie jest łączeniem się z pogańskim bóstwem (por. 1 Kor 8, 1–13;
10, 18–11, 1)139. Trzeba się starać nie urażać nikogo.
W Antiochii mocne, jednoznaczne nauczanie św. Pawła stanowiło kontrast w stosunku do pewnej ostrożności Piotra, który by uniknąć gorszenia
chrześcijan wywodzących się spośród Żydów, przestał spożywać posiłki
wspólnie z wiernymi wywodzącymi się spośród pogan. Poczucie odpowiedzialności za misje wśród Żydów spowodowało napięcia, o których św.

137 Por. M. Rosik, Pierwszy List do Koryntian, dz. cyt., s. 303–306; C. K. Barrett,
A Commentary on the First Epistle to the Corinthians, dz. cyt., s. 210–217; E. Dąbrowski,
Listy do Koryntian, dz. cyt., s. 215–217; W. F. Orr, J. A. Walther, I Corinthians, dz. cyt.,
s. 239n, 243.
138 Por. E. Dąbrowski, Dzieje Apostolskie, dz. cyt., s. 356n, 520–522; L. T. Johnson,
The Acts of the Apostles, dz. cyt., s. 266, 277; G. Schneider, Die Apostelgeschichte, 2. Teil,
dz. cyt., s. 186n; J. Munck, The Acts of the Apostles, dz. cyt., s. 140n; J. Dupont, Études sur
les Actes des Apôtres, dz. cyt., s. 431.
139 Por. M. Rosik, Pierwszy List do Koryntian, dz. cyt., s. 276–287, 330–346; C. K.
Barrett, A Commentary on the First Epistle to the Corinthians, dz. cyt., s. 188–197, 235–
246; E. Dąbrowski, Listy do Koryntian, dz. cyt., s. 206–210, 226–228; W. F. Orr, J. A.
Walther, I Corinthians, dz. cyt., s. 227–235, 250–257; J. Stępień, Teologia św. Pawła, dz.
cyt., s. 59n.
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Paweł pisze w Liście do Galatów (Ga 2, 11–21)140. Zewnętrzne postępowanie wiernych wywodzących się z judaizmu mogło oznaczać uznawanie
Prawa żydowskiego za drogę zbawienia. Choć rozwiązanie nie nastąpiło od
razu, zarówno Piotr, jak i Paweł pozostali przy swoich stanowiskach, nie
spowodowało to definitywnego rozłamu, o czym świadczy potwierdzanie
w tekstach Pawłowych jedności głoszonej nauki oraz przygotowywanie
pomocy materialnej dla wiernych Kościoła jerozolimskiego141.
Pouczenie z Listu do Kolosan przypomina istniejącą w Kościele jedność
wiernych w różnorodności (Kol 3, 11)142. Pokazuje, jak powinni oni zachowywać się wobec siebie, podaje katalog cnót (3, 12n), wśród których
najważniejsza jest miłość – spoiwo („więź” w dawniejszych wydaniach
Biblii Tysiąclecia, „więzadło” według najnowszego przekładu Bartosza
Adamczewskiego) doskonałości. Obraz przywdziewania na siebie kolejnych warstw ubrania, by na wierzch włożyć najszlachetniejszą, nawiązuje
być może do szat arcykapłana. Miłość odpowiada wierzchniej, ozdobnej
szacie. Można snuć porównania do współczesnych szat liturgicznych
kapłana i biskupa wyrażających radość ze sprawowania Bożego kultu,
szacunek przewodników Ludu Bożego stojących w jego imieniu przed
Bogiem. Najbardziej konkretnym wyrazem szacunku wobec Boga jest
praktykowanie Jego wymagań streszczających się w świadczeniu miłości,
która jest naśladowaniem Jego miłości wobec całego stworzenia i wyrazem
140 Por. E. Szymanek, List do Galatów, dz. cyt., s. 59–68; F. Mussner, Der Galaterbrief, dz. cyt., s. 132–187; F. J. Matera, Galatians, dz. cyt., s. 84–104; H. Langkammer,
List do Galatów, dz. cyt., s. 45–50; R. Pindel, W obronie prawdy Ewangelii, dz. cyt.,
s. 321–490; K. Romaniuk, „Spór antiocheński” i jego rola w walce Pawła z żydującymi,
[w:] Diligis me? Pasce. Księga jubileuszowa dedykowana Biskupowi Sandomierskiemu
Wacławowi Józefowi Świerzawskiemu na pięćdziesięciolecie święceń kapłańskich 1949–
1999, dz. cyt., s. 264–275.
141 Por. J. Gnilka, Paweł z Tarsu. Apostoł i świadek, Kraków 2002, s. 138–146; tenże,
Piotr i Rzym. Obraz Piotra w pierwszych dwu wiekach, tłum. W. Szymona, Kraków 2002,
s. 117–125; R. Kieffer, Foi et justification a Antioche. Interprétation d’un conflit (Ga
2, 14–21), LD 111, Paris 1982; E. Szymanek, List do Galatów, dz. cyt., s. 59–68; F. J.
Matera, Galatians, dz. cyt., s. 84–104; F. Mussner, Der Galaterbrief, dz. cyt., s. 133–187;
H. Langkammer, List do Galatów, dz. cyt., s. 45–50.
142 Por. A. Jankowski, Listy więzienne świętego Pawła, dz. cyt., s. 285–287; B. Adamczewski, List do Filemona. List do Kolosan, dz. cyt., s. 313–315; J. Gnilka, Der Kolosserbrief, dz. cyt., s. 189–192; P. T. O’Brien, Colossians, dz. cyt., s. 192n; M. Barth, H. Blanke,
Colossians, dz. cyt., s. 414–417.
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wdzięczności za wszystko, co od Niego otrzymujemy (w. 15: „i bądźcie
wdzięczni”)143.
W odniesieniu do wszystkich ludzi postawę uczniów Jezusa mogą określać słowa: „Starajcie się o pokój ze wszystkimi” (Hbr 12, 14). Może się
wydawać, że ten fragment końcowych pouczeń z Listu do Hebrajczyków
pokazuje swego rodzaju minimalistyczny program, wymóg wynikający
z ogólnoludzkiej mądrości, doświadczenia, czasem bolesnego, kiedy brak
wzajemnego zrozumienia prowadzi do zadawania sobie cierpień. Jednak
naturalne doświadczenie jest dobrą podstawą do rozważania, jak postępować w świetle łaski. Biblia łączy ludzką mądrość z nadprzyrodzonym
światłem, które pozwala właściwie z niej korzystać i dostrzegać głębszy
sens tego, co na początku wydaje się bardzo zwyczajne144.
Obowiązek starania się o zachowanie pokoju ze wszystkimi w pierwszym rzędzie dotyczy członków wspólnoty, ale ten pokój i dążenie do
niego powinny obejmować także i ludzi spoza wspólnoty chrześcijańskiej. Pokój pomiędzy uczniami Chrystusa ma owocować otwarciem się
na innych, nawet na prześladowców. Mogą mogą oni nas ranić, sprawiać
nam cierpienie, ale uczniowie Jezusa powinni być wobec nich otwarci145.
W cytowanym wersecie Hbr 12, 14 w kontekście całego Listu pokój
może oznaczać zbawienie146, czyli podstawowe dobro mesjańskie według
zapowiedzi Starego Testamentu. Zatem nie chodzi tu tylko o unikanie
nieporozumień, zewnętrzne wyciszanie napięć, ale o to, by objąć innych
pełnym życzliwości pragnieniem, by i oni osiągnęli to wszystko, co Bóg
przynosi ludziom, oraz żeby to pragnienie wyrażało się w codziennym
postępowaniu, w różnych okolicznościach i sytuacjach, które wynikają
z wzajemnych kontaktów.
143 Por. A. Jankowski, Listy więzienne świętego Pawła, dz. cyt., s. 287–291; B. Adamczewski, List do Filemona. List do Kolosan, dz. cyt., s. 315–319; J. Gnilka, Der Kolosserbrief, dz. cyt., s. 193–199; P. T. O’Brien, Colossians, dz. cyt., s. 197–210; M. Barth,
H. Blanke, Colossians, dz. cyt., s. 417–426. Wdzięczność ma się wyrażać przez sprawowanie kultu oraz praktykowanie wzajemnej miłości – por. Kol 2, 7; 3, 16n; 1 Kor 10, 32;
15, 58.
144 Szerzej pisałem o tym w artykule: „Starajcie się o pokój ze wszystkimi” (Hbr 12,
14), [w:] Słowo pojednania. Księga Pamiątkowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Księdza Michała Czajkowskiego, red. J. Warzecha, Warszawa 2004, s. 250–259.
145 Por. F. D. Bruce, The Epistle to Hebrews, dz. cyt., s. 364.
146 Por. P. Ellingworth, The Epistle to the Hebrews, dz. cyt., s. 661n.
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Pouczenie analogiczne do tego zawartego w Hbr 12, 14 występuje w Rz
12, 18: „Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze
wszystkimi ludźmi”. To dążenie ma charakter powszechny, jednak liczy
się z trudnościami niezależnymi od uczniów Jezusa. Mają oni ze swej
strony dołożyć wszelkich starań, by żyć w zgodzie z innymi, ale winni też
wiedzieć, że nie wszystko od nich zależy147. Podobne pouczenie – odnoszone przede wszystkim do wspólnoty uczniów – występuje w Mk 9, 50:
„Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą!”.
W trudnej sytuacji bardzo ważne jest współczucie dla innych, a przede
wszystkim zrozumienie dla swoich bliskich, rodaków, współwyznawców
przeżywających trudności, słabych, zagubionych, mających trudności
z odczytaniem sensu zachodzących przemian. Trzeba samemu zachowywać
wewnętrzny pokój, z którego wynika umiejętność zachowywania pokoju
z innymi. Nieraz może się wydawać, że bliżsi są nam inni niż ci, którzy
są blisko nas. Bycie razem może powodować nieporozumienia, wzajemne
ataki, zarzuty wynikające z braku pełnego równowagi podejścia do problemów wiary i życia. Ludzie znający tylko jedną drogę i jeden sposób
podążania nią mogą surowo reagować na wszelkie odchylenia, obawiać się,
że spowodują one całkowite zatracenie tego, czym się w danej chwili żyje.
Podejście fundamentalistyczne zagraża zarówno w islamie, judaizmie, jak
i w chrześcijaństwie oraz innych grupach, nie tylko religijnych, zwłaszcza
jeżeli oczekuje się szybkich efektów działania, zajmowania jednoznacznych
stanowisk. W dialogu trzeba starać się wszystkich zrozumieć i podkreślać
to, co łączy. Jedność powinna panować zwłaszcza w grupach starających
się w dojrzały sposób wyznawać swoją religię i podchodzić do innych
życzliwie, uznając reprezentowane przez nich wartości, choćbyśmy nie
we wszystkim się z nimi zgadzali.
Właściwą postawę pasterza i wiernych wobec ludzi, z którymi nie we
wszystkim się zgadzamy lub ludzi wprost nam wrogich, wyraża nauka
z Drugiego Listu do Tymoteusza:
A sługa Pana nie powinien się wdawać w kłótnie, ale [ma] być łagodny względem
wszystkich, skory do nauczania, zrównoważony. Powinien z łagodnością pouczać wrogo
usposobionych, bo może Bóg da im kiedyś nawrócenie w stronę pełnego poznania
147 Por. H. Schlier, Der Römerbrief, dz. cyt., s. 382; K. Romaniuk, List do Rzymian,
dz. cyt., s. 248.
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prawdy i może oprzytomnieją i wyrwą się z sideł diabła, przez którego żywcem zostali
schwytani i zdani na wolę tamtego (2 Tm 2, 24–26)148.

W nauce o Kościele jako Ciele Chrystusa, w którym wszyscy ochrzczeni
są członkami mającymi określone zadania i zasługują na szacunek, pisze
św. Paweł:
Raczej nawet niezbędne bywają dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze; a te,
które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem.
Tak przeto szczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała,
gdyż wobec tych, które nie należą do wstydliwych, nie istnieje taka potrzeba. Lecz Bóg
tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne
czci, by nie powstało rozdwojenie w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły
się o siebie nawzajem (1 Kor 12, 22–25).

Przyjęta jako rzecz oczywista troska o wstydliwe części ciała, o ich
przykrycie odpowiednim ubiorem jest przemawiającym przykładem i wezwaniem do tego, by troszczyć się także o tych członków wspólnoty, na
których na ogół nie zwraca się uwagi lub w ogóle pomija, tak jak dawniej
traktowano np. ludzi niepełnosprawnych o zniekształconym ciele149.
Troską o zachowanie odpowiadające przyjętym zwyczajom jest też
polecenie, by kobiety podczas zebrań liturgicznych miały zakryte głowy:
Pochwalam was, bracia, za to, że we wszystkim pomni na mnie jesteście i że tak,
jak wam przekazałem, zachowujecie tradycje. Chciałbym, żebyście wiedzieli, iż głową
każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa
– Bóg. Każdy mężczyzna, modląc się lub prorokując z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. Każda zaś kobieta, modląc się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją głowę;
wygląda bowiem tak, jakby była ogolona. Jeżeli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy,
niechże ostrzyże swe włosy! Jeśli natomiast hańbi kobietę to, że jest ostrzyżona lub

148 Por. J. Stępień, Listy do Tesaloniczan i Pasterskie, dz. cyt., s. 431n; L. Oberlinner,
Die Pastoralbriefe. Zweiter Timotheusbrief, dz. cyt., s. 115–119; M. Dibelius, H. Conzelmann, A Commentary on the Pastoral Epistles, dz. cyt., s. 113n.
149 Por. C. K. Barrett, A Commentary on the First Epistle to the Corinthians, dz. cyt.,
s. 291; M. Rosik, Pierwszy List do Koryntian, dz. cyt., s. 417–419; E. Dąbrowski, Listy do
Koryntian, dz. cyt., s. 244n; W. F. Orr, J. A. Walther, I Corinthians, dz. cyt., s. 285–287.
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ogolona, niechże nakrywa głowę. Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, bo jest
obrazem i chwałą Boga, a kobieta jest chwałą mężczyzny. To nie mężczyzna powstał
z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla
kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny. Oto dlaczego kobieta winna mieć na głowie znak
poddania, ze względu na aniołów. Zresztą u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety,
ani kobieta nie jest bez mężczyzny. Jak bowiem kobieta powstała z mężczyzny, tak
mężczyzna rodzi się przez kobietę. Wszystko zaś pochodzi od Boga. Osądźcie zresztą
sami. Czy wypada, aby kobieta z odkrytą głową modliła się do Boga? Czyż sama
natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy, podczas gdy
dla kobiety jest to właśnie chwałą? Włosy bowiem zostały jej dane za okrycie. Może
ktoś uważa za właściwe spierać się nadal, my jednak nie jesteśmy takiego zdania; ani
my, ani Kościoły Boże (1 Kor 11, 2–16).

Jest to przede wszystkim wezwanie do stosowania ówczesnych norm
dobrego zachowania się kulturalnych ludzi i ma charakter względny, ważny
w konkretnej i podobnych sytuacjach, a nie obowiązujący zawsze i wszędzie150. Obecnie niektórzy odbierają podobne pouczenia jako wyraz męskiej
dominacji i lekceważenia godności kobiety. Jednak w czasach, gdy były
one formułowane, pokazywały normalny sposób zachowania się godnych,
skromnych kobiet i przestrzegały przed wyglądem charakterystycznym
dla kobiet rozwiązłych, osób lekkich obyczajów, lekceważących przyjęte
normy społeczne, np. kobieta z włosami krótko ostrzyżonymi była podejrzewana o skłonności lesbijskie. Dziś bywa to przyjmowane jako przejaw
wolności, ale uczniowie Chrystusa powinni zachowywać się skromnie, by
swoim postępowaniem pociągać innych do Niego.
Przytoczone teksty pokazują apostolskie pouczenia na temat uczciwości,
prawości, bojaźni Bożej i przyzwoitości, podają konkretne wskazania, jak
je praktykować, oraz przestrzegają przed tym, co jest im przeciwne i co
spowoduje Bożą karę.
150 Por. C. K. Barrett, A Commentary on the First Epistle to the Corinthians, dz. cyt.,
s. 247–258; M. Rosik, Pierwszy List do Koryntian, dz. cyt., s. 349–362; E. Dąbrowski,
Listy do Koryntian, dz. cyt., s. 228–231; W. F. Orr, J. A. Walther, I Corinthians, dz. cyt.,
s. 258–264; J. Gnilka, Paweł z Tarsu. Apostoł i świadek, dz. cyt., s. 231. Zgorszenie budziły kobiety z odkrytą głową, noszące męski strój. Krótkie lub ogolone włosy miały w owych
czasach lesbijki lub kobiety lekkich obyczajów. Por. też J. Załęski, Obraz kobiety w listach
Nowego Testamentu, Ząbki 2005, s. 50.
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5. Zapowiedź przyszłego sprawiedliwego sądu
Prawie wszystkie religie przyjmujące nieśmiertelność duszy widzą
zależność przyszłego losu człowieka po śmierci od jego postępowania
w czasie ziemskiego życia. Mówiliśmy w pierwszej części o Bogu jako
sprawiedliwym Sędzi, w pierwszym rozdziale tej części o Chrystusie jako
Sprawiedliwym w najwyższym stopniu, który też przeprowadzi przyszły
sąd nad światem. Wielokrotnie zapowiada to w Ewangelii najpierw św.
Jan Chrzciciel, a potem On sam.
Boży sąd to sprawiedliwa ocena ludzkiego postępowania (rozróżnienie
– gr. kri,sij). W Nowym Testamencie następuje charakterystyczne przeniesienie na Chrystusa tego, co w Starym stanowiło wyłącznie cechy jedynego
Boga. Dzień Jahwe staje się dniem Chrystusa, który będzie sprawował
sąd nad światem.
Św. Jan Chrzciciel zapowiada Mesjasza i Jego działanie w sposób
nawiązujący do starotestamentowych apokaliptycznych obrazów Bożego
sądu, któremu będą towarzyszyły przejawy mocy i nadzwyczajne zjawiska. Wzywa, by przygotować się na tę chwilę przez dobre postępowanie,
wydawanie owoców nawrócenia:
A gdy widział, że przychodziło do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: „Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym
gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie
mówić: «Abrahama mamy za ojca», bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg
wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde
więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień.
Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest
ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem
Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do
spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym” (Mt 3, 7–12)151;

151 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 104–108; A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1–13, dz. cyt., s. 141–148; J. Gnilka,
Das Matthäusevangelium, 1. Teil, dz. cyt., s. 68–72; D. J. Harrington, The Gospel of Matthew, dz. cyt., s. 55–61 oraz T. M. Dąbek, „Nawracajcie się!”, dz. cyt., s. 109–115.
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Mówił więc do tłumów, które wychodziły, żeby przyjąć chrzest od niego: „Plemię
żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc
godne owoce nawrócenia; i nie próbujcie sobie wmawiać: «Abrahama mamy za ojca»,
bo powiadam wam, że z tych oto kamieni może Bóg wzbudzić potomstwo Abrahamowi.
Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje
dobrego owocu, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. [...] Ja was chrzczę wodą; lecz
idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla
oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu
nieugaszonym” (Łk 3, 7–9. 16n)152.

Jezus także na różne sposoby zapowiadał Boży sąd. W przypowieści
o chwaście obrazem Bożego sądu jest żniwo, podczas którego zbiera się
dobre ziarna, a plewy pali:
Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na
swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między
pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast.
Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia
na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?” Odpowiedział im: „Nieprzyjazny
człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?”
A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy.
Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie
najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego
spichlerza”. [...] Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat,
dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem,
który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie.
Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz
tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie

152 Por. F. Gryglewicz, Ewangelia według św. Łukasza, dz. cyt., s. 118–121; L. T.
Johnson, The Gospel of Luke, dz. cyt., s. 64–66; J. A. Fitzmyer, The Gospel according to
Luke I–IX, dz. cyt., s. 467–469, 472–475; H. Schürmann, Das Lukasevangelium, 1. Teil, dz.
cyt., s. 163–166, 171–178; F. Mickiewicz, Ewangelia według świętego Łukasza. Rozdziały 1–11, dz. cyt., s. 217n, 224–226; L. Sabourin, The Gospel according to St. Luke, dz.
cyt., s. 117–120; T. M. Dąbek, „Nawracajcie się!”, dz. cyt., s. 105–109.

5. Zapowiedź przyszłego sprawiedliwego sądu

213

płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie
Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha! (Mt 13, 24–30. 37–43)153.

Inny przypowieściowy obraz sądu ostatecznego to różne losy ryb wydobywanych z sieci:
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej
ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre
zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie,
wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz
i zgrzytanie zębów (Mt 13, 47–50)154.

Zapowiedzi wiecznej kary skierowane są do wywołujących zgorszenie
i nieprzygotowanych, niemających odpowiedniej szaty na uczcie mesjańskiej, czyli lekceważących potrzebę przygotowania na spotkanie z Bogiem
oraz lekceważących nauczanie Jezusa:
A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu
lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja
ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść
do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli
twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym
wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest
dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie
ginie i ogień nie gaśnie (Mk 9, 42–48; por. Mt 18, 6–11; Łk 17, 1n);

153 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 220n, 223–225;
A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1–13, dz. cyt., s. 539–543,
550–558; J. Gnilka, Das Matthäusevangelium, 1. Teil, dz. cyt., s. 489–493, 499–503; D. J.
Harrington, The Gospel of Matthew, dz. cyt., s. 204–206, 208n; A. Jankowski, Królestwo
Boże w przypowieściach, dz. cyt., s. 73–81.
154 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 226n; A. Paciorek,
Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1–13, dz. cyt., s. 539–543, 550–558;
J. Gnilka, Das Matthäusevangelium, 1. Teil, dz. cyt., s. 564–566; D. J. Harrington, The
Gospel of Matthew, dz. cyt., s. 207n; A. Jankowski, Królestwo Boże w przypowieściach,
dz. cyt., s. 81–87.
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Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz
i zgrzytanie zębów (Mt 22, 13);
Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień
(Mt 7, 19)155.

Jezus wzywa swych uczniów do wysiłku:
Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało
wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na
dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam!”, lecz On wam
odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy
i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”. Lecz On rzecze: „Powiadam wam,
nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się
niesprawiedliwości!” Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama,
Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz
wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem
w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy
będą ostatnimi” (Łk 13, 24–30; por. Mt 7, 21–23 oraz 7, 13: „Wchodźcie przez ciasną
bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu
jest takich, którzy przez nią wchodzą”)156.

Kończący Mateuszowe Kazanie na Górze i Łukaszowe Kazanie na
Równinie obraz dobrej i złej budowli, która wytrzyma napór wody albo
się rozpadnie, można porównać do potopu:
155 Por. H. Langkammer, Ewangelia według św. Marka, dz. cyt., s. 231–233; R. Pesch,
Das Markusevangelium, 2. Teil, dz. cyt., s. 113–117; C. S. Mann, Mark, dz. cyt., s. 381–384;
J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 264n, 295n, 159; A. Paciorek,
Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 14–28, dz. cyt., s. 211–214, 217n, 356n;
tenże, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1–13, dz. cyt., s. 323; J. Gnilka,
Das Matthäusevangelium, 2. Teil, dz. cyt., s. 126–132, 241; tenże, Das Matthäusevangelium, 1. Teil, dz. cyt., s. 275n; D. J. Harrington, The Gospel of Matthew, dz. cyt., s. 264–267,
306n, 108–111; A. Jankowski, Królestwo Boże w przypowieściach, dz. cyt., s. 154.
156 Por. F. Gryglewicz, Ewangelia według św. Łukasza, dz. cyt., s. 251–253; F. Mickiewicz, Ewangelia według świętego Łukasza. Rozdziały 12–24, dz. cyt., s. 104–109; L. T.
Johnson, The Gospel of Luke, dz. cyt., s. 216n; J. A. Fitzmyer, The Gospel according to Luke X–
XXIV, dz. cyt., s. 1024–1027; L. Sabourin, The Gospel according to St. Luke, dz. cyt., s. 275.
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Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały
rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był
utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można
porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł
deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek
jego był wielki (Mt 7, 24–27; por. Łk 6, 46–49)157.

Jezus wymaga naśladowania swojej ofiary, zapowiadając swoje powtórne
przyjście:
Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze
samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować
swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za
korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?
Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie
w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego
postępowania. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają
śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w królestwie swoim” (Mt 16,
24–28; por. Mk 8, 34–38; Łk 9, 23–27)158.

Tytuł, jakim Jezus określał Siebie w Ewangeliach – „Syn Człowieczy”
– oznacza człowieka, ale także wiąże się z tajemniczą postacią z Księgi
Daniela:

157 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 161n; A. Paciorek,
Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1–13, dz. cyt., s. 330–332; J. Gnilka, Das
Matthäusevangelium, 1. Teil, dz. cyt., s. 279–283; D. J. Harrington, The Gospel of Matthew, dz. cyt., s. 108–111; L. Sabourin, The Gospel according to St. Matthew, I, dz. cyt.,
s. 437n; H. D. Betz, The Sermon on the Mount, dz. cyt., s. 560–566, 636–640.
158 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 253n; A. Paciorek,
Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 14–28, dz. cyt., s. 141–148; J. Gnilka,
Das Matthäusevangelium, 2. Teil, dz. cyt., s. 85–91; D. J. Harrington, The Gospel of Matthew, dz. cyt., s. 249, 251n oraz T. M. Dąbek, „Kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mk 8, 34), [w:] Agnus et Sponsa.
Prace ofiarowane o. prof. Augustynowi Jankowskiemu OSB, red. T. M. Dąbek, T. Jelonek,
Kraków 1993, s. 33–46.
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Oto na obłokach niebieskich przybywa
jakby Syn Człowieczy.
Podchodzi do Przedwiecznego
i wprowadzają Go przed Niego.
Powierzono Mu panowanie,
chwałę i władzę królewską,
a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki.
Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie,
a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie (Dn 7, 13n).

Trudno powiedzieć, na ile bezpośredni słuchacze Jezusa kojarzyli Jego
tytuł z tym proroctwem, może uważali go za zwyczajny odpowiednik
zaimka „ja”, ale On wiedział, jakie jest prawdziwe znaczenie stosowanego określenia: równość z Bogiem, udział w Jego władzy, do którego ma
prawo jako Bóg, ale także jako człowiek w swojej ludzkiej naturze. W tym
znaczeniu Jezus kilkakrotnie mówi o swoim powtórnym, chwalebnym
przyjściu jako Syn Człowieczy159, podobnie jak Daniel głosi przyjście
Syna Człowieczego obdarzonego najwyższą władzą sędziowską, przeprowadzającego sprawiedliwe sądy: „Gdy was prześladować będą w tym
mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, powiadam wam: Nie zdążycie
obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy” (Mt 10, 23).
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi
i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy
z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego
w królestwie swoim (Mt 16, 27n)160;

159 Por. A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 14–28, dz. cyt.,
s. 786–790.
160 Por. tenże, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 1–13, dz. cyt., s. 432;
tenże, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 14–28, dz. cyt., s. 144–147;
J. Gnilka, Das Matthäusevangelium, 1. Teil, dz. cyt., s. 378n; tenże, Das Matthäusevangelium, 2. Teil, dz. cyt., s. 88–90; J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt.,
s. 190, 254.
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Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym
i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca
swojego razem z aniołami świętymi (Mk 8, 38; por. Łk 9, 26)161;
A powiadam wam: Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego
wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych (Łk 12, 8n)162;
Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na
swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu
tronach, aby sądzić dwanaście pokoleń Izraela (Mt 19, 28; por. Łk 22, 29n)163;
Wtedy jeśliby wam kto powiedział: „Oto tu jest Mesjasz” albo: „Tam”, nie wierzcie! Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie
znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. Oto wam
przepowiedziałem. Jeśli więc wam powiedzą: „Oto jest na pustyni” – nie chodźcie
tam! „Oto wewnątrz domu”, nie wierzcie! Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na
wschodzie, a jaśnieje aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą. Zaraz też po ucisku owych dni słońce się
zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną spadać z nieba i moce niebios
zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy
będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na
obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie
potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od krańca do krańca
nieba. [...] Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko

161 Por. H. Langkammer, Ewangelia według św. Marka, dz. cyt., s. 217; R. Pesch, Das
Markusevangelium, 2. Teil, dz. cyt., s. 64.
162 Por. F. Gryglewicz, Ewangelia według św. Łukasza, dz. cyt., s. 235n; F. Mickiewicz, Ewangelia według świętego Łukasza. Rozdziały 12–24, dz. cyt., s. 33n; L. T. Johnson,
The Gospel of Luke, dz. cyt., s. 195; J. A. Fitzmyer, The Gospel according to Luke X–XXIV,
dz. cyt., s. 960n; L. Sabourin, The Gospel according to St. Luke, dz. cyt., s. 256n.
163 Por. T. M. Dąbek, Udział uczniów Jezusa w Jego władzy sędziowskiej. „Zasiądziecie na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście pokoleń Izraela (Mt 19, 28), [w:] Lex
Tua Veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi
Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, red. P. Majer, A. Wójcik,
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Studia, 17, Kraków 2010, s. 103–111.
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sam Ojciec. A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.
Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do
dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął
wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie
w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie
wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz
przyjdzie. A to rozumiejcie: gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie
złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego
i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie
(Mt 24, 24–31. 36–44; por. Mk 13, 26; Łk 12, 40; 17, 22–30; 21, 36);
Ale powiadam wam: odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy
Wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich (Mt 26, 64; por. Mk 14,
62; Łk 21, 27; 22, 69)164.

Przyszły sąd jest pewny. Trzeba być na niego przygotowanym w każdej
chwili, bo nie znamy czasu jego nadejścia. Najmocniej mówi Jezus o tym
w Ewangelii św. Marka: „Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani
aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec” (Mk 13, 32). U św. Mateusza jest
nieco słabiej: „Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie
niebiescy, tylko sam Ojciec” (Mt 24, 36). Mowa o zburzeniu Jerozolimy
i końcu świata rozpoczyna się w tej Ewangelii zapowiedzią zburzenia
wspaniałych budowli świątyni, po której uczniowie pytają: „Powiedz nam,
kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata?” (Mt
24, 3). Jezus zapowiada znaki poprzedzające Jego przyjście i przestrzega
przed fałszywymi znakami i zwodzicielami, podkreślając, że dokładna
godzina na razie nieznana jest nikomu poza samym Ojcem165.

164 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 314–317, 341n;
A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 14–28, dz. cyt., s. 462–471,
478–485, 598n; J. Gnilka, Das Matthäusevangelium, 2. Teil, dz. cyt., s. 324–330, 336–
339, 428n; D. J. Harrington, The Gospel of Matthew, dz. cyt., s. 338–347, 379n.
165 Por. H. Langkammer, Ewangelia według św. Marka, dz. cyt., s. 304n; R. Pesch,
Das Markusevangelium, 2. Teil, dz. cyt., s. 309n; A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 14–28, dz. cyt., s. 442, 444, 477–481; J. Gnilka, Das Matthäus
evangelium, 2. Teil, dz. cyt., s. 312n, 336n; J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza,
dz. cyt., s. 311n, 316.
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Zapowiedzi sądu Boga, Jezusa i Ducha Świętego wielokrotnie podaje
Ewangelia św. Jana. Decydujący o wiecznej przyszłości człowieka sąd
dokonuje się już teraz – przez to, czy człowiek przyjmuje słowo Jezusa,
czy też je odrzuca:
A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali
ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione.
Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki
zostały dokonane w Bogu (J 3, 19–21)166;
Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy
oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie
oddaje czci Ojcu, który Go posłał. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha
słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd,
lecz ze śmierci przeszedł do życia. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi
godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą,
żyć będą. Jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak również dał to Synowi: mieć życie
w sobie. Dał Mu władzę wykonywania sądu, ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie
dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego: i ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie do życia;
ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie do potępienia. Ja sam z siebie nic
czynić nie mogę. Sądzę tak, jak słyszę, a sąd mój jest sprawiedliwy; szukam bowiem
nie własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał (J 5, 22–30)167;
Wy osądzacie według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. A jeślibym nawet
sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ nie jestem sam, lecz Ja i Ten, który Mnie
posłał. [...] Ja nie szukam własnej chwały. Jest Ktoś, kto jej szuka i osądza. Zaprawdę,
166 Por. R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, 1. Teil, HTKNT IV, 1, Freiburg–Basel–Wien 19794, s. 428–433; L. Stachowiak, Ewangelia według św. Jana, dz. cyt.,
s. 165–167; H. van den Bussche, Jean, dz. cyt., s. 173–175; R. E. Brown, The Gospel according to John I–XII, dz. cyt., s. 134n, 148n; S. Mędala, Ewangelia według świętego Jana.
Rozdziały 1–12, dz. cyt., s. 425–428.
167 Por. R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, 2. Teil, dz. cyt., s. 133–150;
L. Stachowiak, Ewangelia według św. Jana, dz. cyt., s. 198–200; H. van den Bussche, Jean,
dz. cyt., s. 227–234; R. E. Brown, The Gospel according to John I–XII, dz. cyt., s. 214n,
219–221; S. Mędala, Ewangelia według świętego Jana. Rozdziały 1–12, dz. cyt., s. 518–522.
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zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki
(J 8, 15n. 50n)168;
Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, ażeby ci, którzy nie widzą,
przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi (J 9, 39)169;
Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie
[...]. A jeżeli ktoś słyszy słowa moje, ale ich nie zachowuje, to Ja go nie potępię. Nie
przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić. Kto Mną gardzi
i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które wygłosiłem, ono to
będzie go sądzić w dniu ostatecznym (J 12, 31n. 47n)170.

W pierwszym rozdziale tej części o sprawiedliwym Bogu i Jezusie
przytoczyliśmy już tekst o Duchu Świętym: „On [Duch Paraklet] zaś,
gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.
O grzechu – bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś – bo idę do
Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie – bo władca tego świata
został osądzony” (J 16, 8–11).
Świadectwem mocy Jezusa przejawiającej się w Jego słowach są wypowiedzi, w których On sam przypisuje sobie autorytet, jaki w Starym
Testamencie miał wyłącznie jedyny Bóg jako Sędzia eschatologiczny,
ostateczny. Zapowiada koniec czasów i sąd Boży. Nowy Testament podaje
słowa Jezusa jako słowa Boga. Na podstawie przeżyć paschalnych w wyniku
168 Por. R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, 2. Teil, dz. cyt., s. 245n, 294n;
L. Stachowiak, Ewangelia według św. Jana, dz. cyt., s. 239n, 247; H. van den Bussche, Jean,
dz. cyt., s. 303–305; R. E. Brown, The Gospel according to John I–XII, dz. cyt., s. 340n,
359; S. Mędala, Ewangelia według świętego Jana. Rozdziały 1–12, dz. cyt., s. 682n, 706n.
169 Por. R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, 2. Teil, dz. cyt., s. 323n; L. Stachowiak, Ewangelia według św. Jana, dz. cyt., s. 258; H. van den Bussche, Jean, dz. cyt.,
s. 326; R. E. Brown, The Gospel according to John I–XII, dz. cyt., s. 376; S. Mędala,
Ewangelia według świętego Jana. Rozdziały 1–12, dz. cyt., s. 731n.
170 Por. R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, 2. Teil, dz. cyt., s. 489–494,
527n; L. Stachowiak, Ewangelia według św. Jana, dz. cyt., s. 291n, 296n; H. van den Bussche, Jean, dz. cyt., s. 362n; R. E. Brown, The Gospel according to John I–XII, dz. cyt.,
s. 468, 477n, 489–492; S. Mędala, Ewangelia według świętego Jana. Rozdziały 1–12, dz.
cyt., s. 867–870, 889n.
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działania Ducha Świętego w umysłach uczniów nastąpiło utożsamienie,
nadanie Jego słowom tego samego autorytetu, co słowom Jahwe w Starym
Testamencie, również w zapowiedziach spraw ostatecznych.
Na działanie Boga i Chrystusa jako Sędziego wskazują przejęte z dawnych ksiąg, głównie prorockich, określenia: „dzień Jahwe (Pański)” i jego
przekształcenia: „ów dzień”, „owe dni” (Mt 7, 22; 24, 19. 29. 36. 42. 50;
Mk 13, 20. 24. 32; Łk 10, 12; J 14, 20; 16, 23. 26); „dzień sądu” (Mt 10,
15); „dzień” lub „dni Syna Człowieczego” (Łk 17, 22. 24. 26. 30n); „ten
dzień” (Łk 21, 34); „dzień ostateczny”, w którym Chrystus wskrzesi wierzących w Niego i spożywających Jego chleb życia (J 6, 39n. 44; 12, 48);
„dni ostateczne” (Hbr 1, 2; Jk 5, 3); „dni ostatnie” (2 Tm 3, 1; 2 P 3, 3).
Jezus mówi: „mój dzień” (J 8, 56); Jego uczniowie stosują określenia:
„dzień nawiedzenia” (1 P 2, 12); „dzień Pański” (Dz 2, 20 w cytacie z Jl
3, 4); „dzień Pana” (1 Kor 1, 8; 3, 13; 2 Kor 1, 14; 1 Tes 5, 2. 4; 2 Tes 1,
10; 2, 2n; 2 Tm 1, 12. 18; 4, 8; 2 P 3, 10. 12; jako niedziela – Ap 1, 10);
„Wielki Dzień” (Ap 6, 17; 16, 14), „dzień gniewu, sądu” (Rz 2, 5. 16; 2 P
2, 9; 3, 7; 1 J 4, 17); „zbliża się dzień” – paruzji, powtórnego przyjścia
chwalebnego Chrystusa (Hbr 10, 25); „dzień zbawienia” (2 Kor 6, 2);
„dzień odkupienia” (Ef 4, 30); „dzień Chrystusa Jezusa” lub „Pana Jezusa”
(1 Kor 5, 5; Flp 1, 6. 10; 2, 16); „dzień Jego przyjścia” (1 J 2, 28); „sąd
wielkiego dnia” (Jud 6)171.
On sam mówi o swych wypowiedziach na temat przyszłego sądu: „Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą” (Mk 13, 31 par.)172.
Warto przytoczyć także niektóre teksty apostolskie zapowiadające powtórne przyjście Chrystusa i wzywające do odpowiedniego przygotowania
się przez sprawiedliwe życie, pełne miłości Boga i bliźniego:
A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne,
przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane:

171 Por. K. H. Schelkle, Die Petrusbiefe, Der Judasbrief, dz. cyt., s. 154n; F. Gryglewicz, Listy katolickie, dz. cyt., s. 484; J. H. Neyrey, 2 Peter, Jude, dz. cyt., s. 62; B. Reicke, The Epistles of James, Peter and Jude, dz. cyt., s. 199n; R. J. Bauckham, Jude, 2 Peter,
dz. cyt., s. 50–53; A. Jankowski, Eschatologia Nowego Testamentu, Myśl Teologiczna,
54, Kraków 2007, s. 36–40.
172 Por. H. Langkammer, Ewangelia według św. Marka, dz. cyt., s. 303n; R. Pesch, Das
Markusevangelium, 2. Teil, dz. cyt., s. 309; C. S. Mann, Mark, dz. cyt., s. 538.
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Zwycięstwo pochłonęło śmierć: Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież
jest, o śmierci, twój oścień? Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo.
Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego
Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci
zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny
w Panu (1 Kor 15, 51–58)173;
A Pan niech pomnoży was liczebnie i niech spotęguje miłość waszą nawzajem do
siebie i do wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały
w nienagannej świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa
wraz ze wszystkimi Jego świętymi (1 Tes 3, 12n)174;
W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się
wokół Niego prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym
rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo
od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański. Niech was w żaden sposób nikt
nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo
i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad
wszystko, co nazywane jest Bogiem lub co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni
Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem. Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym,
gdy wśród was przebywałem? Wiecie, co go teraz powstrzymuje, aby objawił się
w swoim czasie. Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz
powstrzymuje, ustąpi miejsca, a wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus
zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia.
Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków
i fałszywych cudów, z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy idą na zagładę,
ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Dlatego Bóg dopuszcza

173 Por. M. Rosik, Pierwszy List do Koryntian, dz. cyt., s. 500–502, 508–513; C. K.
Barrett, A Commentary on the First Epistle to the Corinthians, dz. cyt., s. 380–385;
E. Dąbrowski, Listy do Koryntian, dz. cyt., s. 286–288; W. F. Orr, J. A. Walther, I Corinthians, dz. cyt., s. 350–354.
174 Por. J. Stępień, Listy do Tesaloniczan i Pasterskie, dz. cyt., s. 171–174; M. Bednarz,
1–2 List do Tesaloniczan, dz. cyt., s. 261–270; E. J. Richard, First and Second Thessalonians, dz. cyt., s. 165–167, 172–178.
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działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu, aby byli osądzeni wszyscy, którzy
nie uwierzyli prawdzie, ale upodobali sobie nieprawość (2 Tes 2, 1–12)175;
Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale
na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie
cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie (Jk 5, 7n)176;
Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, [bądźcie] trzeźwi, pokładajcie całą
nadzieję w łasce, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. [Bądźcie]
jak posłuszne dzieci. Nie przystosowujcie się do waszych dawniejszych żądz, gdy
byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi
na wzór Świętego, który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja
jestem święty. Jeżeli bowiem Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby
sądzi każdego według uczynków, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na
obczyźnie (1 P 1, 13–17)177;
[…] będą mówili: Gdzież jest obietnica Jego przyjścia? [...] Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy – jak niektórzy są przekonani, że Pan zwleka – ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich [chce]
doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo
z szumem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną
175 Por. J. Stępień, Listy do Tesaloniczan i Pasterskie, dz. cyt., s. 220–228; M. Bednarz,
1–2 List do Tesaloniczan, dz. cyt., s. 493–521; E. J. Richard, First and Second Thessalonians, dz. cyt., s. 323–354; J. Kaczewski, To katechon – ho katechon (2 Tes 2, 6–7). Krytyka
nowych rozwiązań i własna propozycja, AnCrac 24 (1992), s. 153–170; J. Załęski, Znaki
poprzedzające paruzję Chrystusa według 2 Tes 2, 3–4, [w:] „Bóg jest miłością” (1 J 4, 16).
Studia dla Księdza Profesora Józefa Kudasiewicza w 80. rocznicę urodzin, red. W. Chorostowski, RSB 25, Warszawa 2006, s. 441–463; K. Romaniuk, Motywacja napomnień moralnych w Listach św. Pawła, Sprawy Biblijne 25, Poznań–Warszawa–Lublin 1971, s. 115n.
176 Por. J. Kozyra, List świętego Jakuba, dz. cyt., s. 254–257; F. Mussner, Die Jakobusbrief, dz. cyt., s. 200–204; F. Gryglewicz, Listy katolickie, dz. cyt., s. 127–129; L. T.
Johnson, The Letter of James, dz. cyt., s. 311–316; B. Reicke, The Epistles of James, Peter
and Jude, dz. cyt., s. 52n; M. Dibelius, James, dz. cyt., s. 242–244; R. P. Martin, James,
dz. cyt., s. 189–192.
177 Por. E. G. Selwyn, The First Epistle of St. Peter, dz. cyt., s. 139–144; S. Hałas,
Pierwszy List św. Piotra, dz. cyt., s. 100–111; K. H. Schelkle, Die Petrusbiefe, Der Judasbrief, dz. cyt., s. 44–48; F. Gryglewicz, Listy katolickie, dz. cyt., s. 186–189; B. Reicke,
The Epistles of James, Peter and Jude, dz. cyt., s. 83–85.
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odnalezione. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być
wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyśpieszyć
przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo płonąc pójdzie na zagładę, a gwiazdy
w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej
ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość (2 P 3, 4. 9–13)178;
Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci,
abyśmy, gdy się zjawi, mieli ufność
i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu (1 J 2, 28)179.

Kościół niecierpliwie oczekiwał powtórnego przyjścia Chrystusa, co
wyraża wołanie: „Marana tha!” (1 Kor 16, 22)180.
A Duch i Oblubienica mówią:
„Przyjdź!”
A kto słyszy, niech powie:
„Przyjdź!” [...].
Mówi Ten, który o tym zaświadcza:
„Zaiste, przyjdę niebawem”.
Amen. Przyjdź, Panie Jezu! (Ap 22, 17. 20)181;

178 Por. K. H. Schelkle, Die Petrusbiefe, Der Judasbrief, dz. cyt., s. 224, 227–230;
F. Gryglewicz, Listy katolickie, dz. cyt., s. 299n, 302–305; J. H. Neyrey, 2 Peter, Jude, dz.
cyt., s. 230n, 236–245; B. Reicke, The Epistles of James, Peter and Jude, dz. cyt., s. 174n,
178–182; R. J. Bauckham, Jude, 2 Peter, dz. cyt., s. 289–296, 310–326.
179 Por. F. Gryglewicz, Listy katolickie, dz. cyt., s. 383n; R. Schnackeburg, Die Johannesbriefe, dz. cyt., s. 164–166; R. E. Brown, The Epistles of John, dz. cyt., s. 379–382;
G. Strecker, The Johannine Letters, dz. cyt., s. 79–81.
180 Por. M. Rosik, Pierwszy List do Koryntian, dz. cyt., s. 520; C. K. Barrett, A Commentary on the First Epistle to the Corinthians, dz. cyt., s. 397n; E. Dąbrowski, Listy do
Koryntian, dz. cyt., s. 292; W. F. Orr, J. A. Walther, I Corinthians, dz. cyt., s. 266n.
181 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana, dz. cyt., s. 289n; W. J. Harrington, Revelation, dz. cyt., s. 223–227; M. Wojciechowski, Apokalipsa świętego Jana, dz. cyt., s. 398n,
402; J. M. Ford, Revelation, dz. cyt., s. 423n; D. Kotecki, Kościół w świetle Apokalipsy
św. Jana, Series Biblica Paulina 6, Częstochowa 2008, s. 53.
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Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie
znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! (Flp 4, 5)182;
[…] oczekujecie i staracie się przyśpieszyć przyjście dnia Bożego (2 P 3, 12)183.

Szczególnie wyraźnie o powtórnym przyjściu Chrystusa mówi Apokalipsa:
Objawienie Jezusa Chrystusa,
które dał Mu Bóg,
aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem,
i [co] On, wysławszy swojego anioła,
oznajmił przez niego za pomocą znaków
słudze swojemu Janowi.
Ten poświadcza, że słowem Bożym
i świadectwem Jezusa Chrystusa
jest wszystko, co widział.
Błogosławiony, który odczytuje, i ci, którzy słuchają słów Proroctwa,
a strzegą tego, co w nim napisane,
bo chwila jest bliska (Ap 1, 1–3);
Oto nadchodzi z obłokami
i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili.
I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi
Tak: Amen.
Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg,
który jest, który był i który przychodzi,
Wszechmogący (Ap 1, 7n).

182 Por. A. Jankowski, Listy więzienne świętego Pawła, dz. cyt., s. 169n; J. Flis, List
do Filipian, dz. cyt., s. 409–411; J. Gnilka, Der Philipperbrief, dz. cyt., s. 169; G. F. Hawthorne, Philippians, dz. cyt., s. 181.
183 Por. K. H. Schelkle, Die Petrusbiefe, Der Judasbrief, dz. cyt., s. 229; F. Gryglewicz, Listy katolickie, dz. cyt., s. 304n; J. H. Neyrey, 2 Peter, Jude, dz. cyt., s. 244;
B. Reicke, The Epistles of James, Peter and Jude, dz. cyt., s. 182; R. J. Bauckham, Jude,
2 Peter, dz. cyt., s. 324–326.
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W Listach do Siedmiu Kościołów Zmartwychwstały Chrystus przez
wizjonera zapowiada ich aniołom, czyli biskupom, że wkrótce przyjdzie
i wymierzy odpowiednio do ich postępowania karę albo wynagrodzi ich
trudy (Ap 2 – 3).
Pamiętaj więc, skąd spadłeś,
i nawróć się,
i poprzednie czyny podejmij!
Jeśli zaś nie – przyjdę do ciebie
i ruszę świecznik twój z jego miejsca,
jeśli się nie nawrócisz (Ap 2, 5);
Nawróć się zatem!
Jeśli zaś nie – przyjdę do ciebie niebawem
i będę z nimi walczył mieczem moich ust (Ap 2, 16);
[…] nie nakładam na was nowego brzemienia,
to jednak, co macie, zatrzymajcie, aż przyjdę (Ap 2, 24n);
Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej
i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie (Ap 3, 3);
Skoro zachowałeś nakaz wytrwania we Mnie,
i Ja cię zachowam od próby,
która ma nadejść na cały obszar zamieszkany,
by wypróbować mieszkańców ziemi.
Przyjdę niebawem:
Trzymaj, co masz,
by nikt twego wieńca nie zabrał! (Ap 3, 10n);
Oto stoję u drzwi i kołaczę:
jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy,
wejdę do niego i będę z nim wieczerzał,
a on ze Mną (Ap 3, 20)184;
184 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana, dz. cyt., s. 147, 152, 155, 157, 160n,
164; tenże, Jam jest Alfa i Omega (Ap 22,13). Dopowiedzeń chrystologii biblijnej wy-
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I mówią do gór i do skał:
„Spadnijcie na nas
i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie
i przed gniewem Baranka,
bo nadszedł Wielki Dzień Jego gniewu
a któż zdoła się ostać?” (Ap 6, 16n);
Ulęknijcie się Boga i oddajcie Mu chwałę,
bo godzina sądu Jego nadeszła,
i oddajcie pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię,
i morze, i źródła wód! (Ap 14, 7);
I wyszedł inny anioł ze świątyni,
wołając głosem donośnym do Siedzącego na obłoku:
„Zapuść Twój sierp i żniwa dokonaj,
bo przyszła już pora dokonać żniwa,
bo dojrzało żniwo na ziemi!”
A Siedzący na obłoku rzucił swój sierp na ziemię
i ziemia została zżęta (Ap 14, 15n);
Oto przyjdę jak złodziej:
Błogosławiony, który czuwa
i strzeże swych szat,
by nago nie chodzić i by sromoty jego nie widziano (Ap 16, 15);
A oto niebawem przyjdę.
Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi [...].
Oto przyjdę niebawem,

danie drugie, rozszerzone, Kraków 2000, s. 150–152; W. J. Harrington, Revelation, dz.
cyt., s. 55, 62, 65n, 68n, 71–75; M. Wojciechowski, Apokalipsa świętego Jana, dz. cyt.,
s. 129n, 144, 151n, 156n, 163, 169n; J. M. Ford, Revelation, dz. cyt., s. 312n, 364, 368n;
S. Witkowski, Listy do siedmiu Kościołów (Ap 2–3), Kraków 2002, s. 16n, 38, 51n, 61n,
75–77, 94n; F. Sieg, Listy do siedmiu Kościołów. Apokalipsa św. Jana 1–3 z komentarzem
egzegetyczno-teologicznym, Warszawa 1985, s. 52n, 70n, 81, 89, 99–101, 110n; a także
T. M. Dąbek, Teksty eschatologiczne w Listach do siedmiu Kościołów (Ap 2–3), CT 71 (2001)
nr 1, s. 19–30, zwłaszcza 20–27.
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a moja zapłata jest ze Mną,
by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca (Ap 22, 7. 12)185.

Podsumowując dane Starego i Nowego Testamentu o dniu Pańskim czy
dniu Chrystusa, trzeba stwierdzić, że oznacza on Bożą ingerencję w dzieje
ludzi, może koniec całego obecnego porządku świata albo koniec jakiejś
formy, państwa, imperium. Mogą się wiązać z nim kataklizmy w przyrodzie,
wojny, prześladowania. Trzeba się na niego przygotować jako na Boży
sąd, jednak nie można dokładnie określić czasu jego nadejścia, zgodnie
z pouczeniem z Drugiego Listu św. Piotra:
Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest
jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy
– jak niektórzy są przekonani, że Pan zwleka – ale On jest cierpliwy w stosunku do was.
Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich [chce] doprowadzić do nawrócenia.
Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo z szumem przeminie, gwiazdy
się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną odnalezione (2 P 3, 8–10)186.

Podstawą wyroku będą czyny miłości bliźniego lub ich zaniechanie.
Wygłaszając wyrok, Sędzia czasów ostatecznych, uwielbiony Chrystus,
utożsami się wtedy z potrzebującymi (Mt 25, 21–46)187. Wezwanie do
185 Por. A. Jankowski, Apokalipsa św. Jana, dz. cyt., s. 178, 224n, 227n, 238n, 285,
287; W. J. Harrington, Revelation, dz. cyt., s. 96n, 149n, 154n, 166n, 222, 226; M. Wojciechowski, Apokalipsa świętego Jana, dz. cyt., s. 206, 301, 305n, 319, 395n; J. M. Ford,
Revelation, dz. cyt., s. 101, 111n, 236–238, 263, 273n, 367–369; S. Haręzga, Błogosławieństwa Apokalipsy, AL 17, Katowice 1992, s. 37–44, 56–66. Na temat Bożego sądu nad
potęgami wrogimi Bogu i Jego sługom por. S. Witkowski, „Wielki Babilon” w Janowej
Apokalipsie jako kryptonim imperialnego Rzymu oraz wrogiego Bogu świata, Kraków
2012, s. 269–342.
186 Por. K. H. Schelkle, Die Petrusbiefe, Der Judasbrief, dz. cyt., s. 226–228; F. Gryglewicz, Listy katolickie, dz. cyt., s. 302–304; J. H. Neyrey, 2 Peter, Jude, dz. cyt., s. 236–
245; B. Reicke, The Epistles of James, Peter and Jude, dz. cyt., s. 178–180; R. J. Bauckham, Jude, 2 Peter, dz. cyt., s. 303–322.
187 Por. J. Homerski, Ewangelia według św. Mateusza, dz. cyt., s. 322–324; A. Paciorek, Ewangelia według świętego Mateusza, rozdziały 14–28, dz. cyt., s. 509–527; J. Gnilka, Das Matthäusevangelium, 2. Teil, dz. cyt., s. 366–379; D. J. Harrington, The Gospel
of Matthew, dz. cyt., s. 356–360; L. Sabourin, The Gospel according to St. Matthew, II,
dz. cyt., s. 841–847; A. Jankowski, Eschatologia Nowego Testamentu, dz. cyt., s. 121;
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naśladowania Boga, Jego świętości (Kpł 11, 44n), sprawiedliwości, doskonałości (Mt 5, 48), miłosierdzia (Łk 6, 36) tu znajdzie ocenę swych
skutków – jego najważniejszym przejawem będzie miłosierdzie wobec
potrzebujących, z którymi utożsamia się Wcielony Syn Boży.
Na tym polega prawdziwa sprawiedliwość.

T. Grzesiak. Uczynki wobec Chrystusa i bliźnich, [w:] „Bądźcie miłoserni, jak Ojciec
wasz jest miłosierny” (Łk 6, 36), red. T. M. Dąbek, Kraków 2002, s. 83–102.

Podsumowanie
W naszych rozważaniach na temat sprawiedliwości i uczciwości w Piśmie
Świętym przytoczyliśmy i skomentowaliśmy najpierw teksty o Bogu sprawiedliwym w najwyższym stopniu. Jego sprawiedliwość łączy się z innymi
cechami, często przejawia się jako opieka nad słabymi, lekceważonymi
przez ludzi, a wszystkim ukaże się w momencie sądu nad całym światem
oraz nad indywidualnymi ludźmi i narodami.
Człowiek sprawiedliwy powinien naśladować Bożą sprawiedliwość. Stary
Testament podaje wiele przykładów sprawiedliwego życia i postępowania.
Wzorem sprawiedliwości będzie oczekiwany Mesjasz, potomek Dawida.
Natchnione teksty kierują do ludzi wezwania do sprawiedliwości, prawości,
uczciwości, bojaźni Bożej, czyli szacunku wobec Boga wyrażającego się
w godnym postępowaniu, zwracają się do wszystkich, a szczególnie do
sprawujących władzę, sędziów, osób zajmujących się handlem. Podają też
przykłady negatywne i przestrzegają przed Bożą karą.
Mówią również o przyzwoitości, postępowaniu zasługującym na szacunek, unikaniu tego, co razi poczucie taktu, świadczy o lekceważeniu
innych ludzi, a także samego siebie. Szacunkiem powinno otaczać się
ludzkie ciało przez odpowiedni, godny ubiór i zachowanie.
W Nowym Testamencie natchnieni autorzy wielokrotnie wypowiadają
się o sprawiedliwości Boga, przypominają mówiące o niej teksty Pierwszego Przymierza i ukazują Chrystusa, Wcielonego Syna Bożego jako
Sprawiedliwego. Pokazują także przykłady ludzi sprawiedliwych jako
wiernych sług Boga, zarówno żyjących we wcześniejszych wiekach, jak
też związanych ze zbawczym dziełem Chrystusa.
Jego Ewangelia to głoszenie Nowego Prawa Miłości i pokazanie, jak
praktykować prawdziwą sprawiedliwość, doskonalszą od zewnętrznej
sprawiedliwości polegającej na wypełnianiu konkretnych przepisów.
W swoim czasie były one znakiem tego, że Izraelici poważnie traktowali
swoje wybranie i przymierze z Jedynym Bogiem, ale ich zachowywanie
nie może zwalniać od świadczenia konkretnej pomocy potrzebującym.
Wezwania do praktykowania sprawiedliwości i potępianie nieprawości
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podają Ewangelie i teksty apostolskie, pokazując, że doskonałym wypełnieniem sprawiedliwości regulowanej przez prawa są miłość i miłosierdzie.
Ostatni rozdział podaje zapowiedzi przyszłego sprawiedliwego sądu Bożego, który przeprowadzi Syn Człowieczy, Uwielbiony Chrystus. Trzeba się
przygotować na spotkanie z Sędzią przez praktykowanie sprawiedliwości,
której najważniejszym przejawem jest pomoc świadczona potrzebującym,
bo z nimi utożsami się Najwyższy Sędzia.
Biblijne teksty, choć powstały wiele wieków temu, są ciągle aktualne
i pozostaną aktualne do końca czasów. Pokazują, na czym polegają prawdziwa
sprawiedliwość, prawość, uczciwość, przyzwoitość wypływające z bojaźni
Bożej, szacunku dla Tego, który jest równocześnie najlepszym Przyjacielem, Dobroczyńcą, Miłosiernym Ojcem, ale też szanuje ludzką wolność
i ocenia nasze myśli i czyny. Dlatego trzeba zgodnie z Jego wskazaniami
kształtować swój system wartości i na tej podstawie podejmować trafne
decyzje, których skutki poznamy, kiedy staniemy przed Jego obliczem.

Wykaz skrótów
AB – The Anchor Bible, Garden City, New York 1964–.
AL – Attende Lectioni, Katowice 1972–.
AK – „Ateneum Kapłańskie”, Włocławek 1909–.
AnCrac – „Analecta Cracoviensia”, Kraków 1969–.
ATD – Das Alte Testament Deutsch, Göttingen 1951–.
BH – Biblia Hebrajska.
BT – Biblia Tysiąclecia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie
z języków –oryginalnych, Poznań 19712, Poznań–Warszawa 19844, Poznań 20005.
CT – „Collectanea Theologica” – (poprzednio „Przegląd Teologiczny”), Lwów 1931–
1939, Warszawa 1949/1950–.
HB – Herders Bibelkommentar. Die Heilige Schrift für das Leben erklärt, Freiburg (1956).
Hermeneia – A Critical and Historical Commentary on the Bible, Philadelphia (Minneapolis).
HTKNT – Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, Freiburg–Basel–Wien 1953–.
LD – Lectio Divina, Paris 1946–.
LXX – Septuaginta.
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NT – Nowy Testament.
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Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

H

istoria Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaczyna się w tym samym
czasie, co dzieje najstarszej polskiej uczelni – Uniwersytetu Jagiellońskiego. W roku
1397 papież Bonifacy IX erygował Wydział Teologiczny w ramach Studium Generale. Od
tego czasu wydział rozwijał się i aktywnie działał, zdobywając sławę i uznanie środowiska
naukowego, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Jego funkcjonowanie próbowała przerwać dopiero komunistyczna władza, która jednostronną uchwałą Rady Ministrów
w 1954 roku usunęła Wydział Teologiczny z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Decyzja ta nie
przerwała jednak jego działalności.
ziś Uniwersytet Papieski Jana Pawła II jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią. Nasza oferta dydaktyczna jest ciekawą propozycją dla młodych ludzi. W ramach pięciu wydziałów wciąż otwieramy nowe kierunki i specjalności dostosowane do potrzeb naszych czasów. Nawiązujemy wciąż nowe kontakty z zagranicą.
radycja, w której jesteśmy zakorzenieni, zobowiązuje nas do dbania o wysoką jakość
kształcenia oraz podejmowania nowych wyzwań badawczych zgodnie z myślą naszego patrona bł. Jana Pawła II, który podkreślał pozytywną rolę Kościoła w rozwoju kultury i oświaty oraz przywiązywał wielką wagę do dialogu ze światem nauki. Mamy nadzieję, że w przyszłości Uniwersytet Papieski będzie przyczyniał się do zachowania tożsamości
europejskiej poprzez wzmocnienie relacji między sferą nauki i wiary w duchu encykliki Fides et ratio oraz przypominanie o chrześcijańskich korzeniach europejskiej kultury.
tudia w Krakowie to dla naszych słuchaczy niepowtarzalna okazja do kontaktu z kulturą i nauką w jednym z najpiękniejszych miast Europy. Stanowią dla nich szansę duchowego i intelektualnego rozwoju. Chcemy, aby nasi studenci odnosili sukcesy, dlatego
oferujemy zajęcia w małych grupach, które sprzyjają dobrym kontaktom między studentami i wykładowcami, zapewniając indywidualne podejście do każdej osoby. Główną zaletą naszej uczelni jest połączenie atmosfery wiary i tradycji Kościoła katolickiego z nowoczesnym sposobem studiowania.
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Wydział Nauk SpołeczNych
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