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MORALNE IMPLIKACJE PRZYMIERZA
Coraz czêciej jestemy wiadkami nadzwyczaj agresywnej krytyki etyki teistycznej, w tym przede wszystkim etyki biblijnej. Naprzeciw temu zjawisku wysz³a Papieska Komisja Biblijna, publikuj¹c dokument Biblia a moralnoæ1. Istotna czêæ dokumentu powiêcona jest tematyce róde³ moralnoci, wród których
znajduje siê historyczne i teologiczne locus przymierza, pojmowane w kategoriach daru Bo¿ego. W oczywisty sposób mieci siê owo locus w koncepcji etyki
wynikaj¹cej z kreacjonizmu. W³aciwe rozumienie historycznego i teologicznego wydarzenia przymierza, zaprezentowanego w Starym i Nowym Testamencie,
niew¹tpliwie wiedzie do odczytania darów moralnych Boga, udzielonych cz³owiekowi w przymierzu i poprzez przymierze. Temu zagadnieniu powiêcone bêd¹
poni¿e rozwa¿ania.
Nawet pobie¿na refleksja nad cz³owiekiem, prowadzi do wniosku o jego naturalnej mo¿liwoci  choæby tylko intuicyjnej  rozró¿niania dobra od z³a. Tê
prawdê akcentuje przekaz biblijny. Biblijne opisy pokazuj¹ cz³owieka jako tego,
który d¹¿y do czynienia dobra i unikania z³a, choæ czêsto ze z³em przegrywa.
Jednoczenie, równie dostrzegalna u cz³owieka jest intuicja transcendencji2, po1 Por. dokumentu czêæ pierwsza nr 2 i 3  Papieska Komisja Biblijna [dalej: PKB], Biblia
a moralnoæ. Biblijne korzenie postêpowania chrzecijañskiego, t³um. R. Rubinkiewicz, Kielce 2009.
2 P. Sacchi zauwa¿a, ¿e okrelenie to nie istnieje w najwa¿niejszych leksykonach biblijnych,
poniewa¿ teksty biblijne zdaj¹ siê nie podejmowaæ wprost tej kwestii. Suponuje jednak, i¿ nie jest to
problem jêzyka biblijnego, a raczej specyfika jêzyka filozofii. Jêzyk Biblii w jakim sensie zak³ada
pojêcie transcendencji: najpierw zastosowane do Boga, potem do cz³owieka. Zbudowane jest ono
jednak na bardziej ogólnym terminie: uniwersalizm  por. P. Sacchi, La transcendenza e il destino
dellOccidente, Religioni e società 49(2004), s. 721.
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przez któr¹ wyra¿a on sam siebie jako istotê relacyjn¹. W jêzyku religijnym jest
to relacyjnoæ z Bogiem, a na gruncie teologii biblijnej mówi siê o relacji w przymierzu. Tê relacyjnoæ  jakkolwiek ró¿ny mo¿e byæ poziom uwiadamiania sobie
owego depozytu transcendencji, czy te¿ wiadomego zarz¹dzania ni¹  okreliæ
mo¿na jako rozwój esencjonalnego daru Boga, z³o¿onego w cz³owieku w akcie
stwórczym.
Monoteistyczne systemy religijne owo obdarowanie dostrzegaj¹ w swoich
wiêtych ksiêgach. Judaizm i chrzecijañstwo widzi je w Biblii, choæ zakres materialny wiêtych tekstów w tych religiach jest ró¿ny. Biblia jednak dla obu religii
jest podstawowym ród³em etyki. Dla etyki biblijnej bowiem, fundamentem jest
w³anie przedziwny dar z³o¿ony przez Boga w akcie antropostwórczym, który
wynika z pierwotnej, ontycznej wiêzi ca³ej rzeczywistoci z Bogiem, który w biblijnej koncepcji jest jedynie wiêtym.
Jêzyk Biblii jest jêzykiem ludzkim, a zatem autorytatywne, od Boga pochodz¹ce twierdzenia moralne, maj¹ charakter orzekania analogicznego. Z oczywistych zatem wzglêdów, w centrum etyki biblijnej znajduje siê moralne i historyczne dowiadczenie cz³owieka, które pozwoli³o mu wyraziæ zasady wynikaj¹ce
z owego dowiadczenia w kategoriach moralnego autorytetu boskoludzkiego.
Moralnoæ biblijna ³¹czy zatem w sobie ludzkie dowiadczenie i boski autorytet.
Doskona³oæ moralna mianowicie nie jest cech¹ pierwotn¹, lecz wtórn¹ wiêtoci3. Egzegeza biblijna potwierdza tê obserwacjê, wyjaniaj¹c, ¿e etyka biblijna
swoj¹ konstrukcjê opiera o historiê zbawienia, której komponentem jest dialogicznoæ cz³owieka bêd¹cego w permanentnej relacji z Bogiem4.
W biblistyce i ca³ej teologii, przes³anki dla etyki, a wiêc normy moralne,
jawi¹ siê jednak w swoim procesie kulturowego i teologicznego rozwoju. W tym
znaczeniu, s¹ one wyrazami moralnoci biblijnej. Biblijne prawa, zebrane w kodeksy moralne, s¹ ró¿norako uwarunkowane. Biblia przecie¿ nie jest ani traktatem etycznym, ani specjalnie powsta³ym przewodnikiem moralnoci, ani te¿
wy³¹cznie normatywnym zbiorem prawa karnego5. W wiêkszoci bezporednim,
b¹d porednim kontekstem moralnoci jest biblijna idea przymierza6. W sercu
etyki biblijnej znajduj¹ siê wiêc te wartoci, które sta³y siê fundamentalne i preferencyjne dla okrelonego sposobu egzystencji i drogi do Boga, w realiach czasu
3

s. 109.

A. Jankowski, Biblijne pojêcie wiêtoci cz³owieka, Ruch Biblijny i Liturgiczny 37(1984)2,

4 Por. M. Go³êbiewski, Podstawowe elementy orêdzia Starego Testamentu, Ateneum Kap³añskie 74(1982)3/442, s. 389.
5 Jako rozwiniêty zbiór prawa karnego niektóre teksty biblijne traktuje J. Warylewski, Biblijne
prawo karne, Gdañskie Studia Prawnicze 15(2006), s. 91109.
6 O etymologii berit por. np. H. Witczyk, Przymierze  wiê i zobowi¹zanie, Tarnowskie Studia
Teologiczne 13(1994), s. 245250; M. Ejsmont, Blaski i cienie etyki Starego Testamentu, Studia
Warmiñskie 19(1982), s. 300.
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i miejsca7. Wartoci te nie zawieraj¹ siê wy³¹cznie w zbiorach norm, nakazów czy
zakazów. S¹ nimi tak¿e idea³y czy praktyki, wrêcz precedensy, które wskazywane
s¹ jako idealna realizacja przymierza, czêsto trudna do realnego zastosowania
(sprawiedliwoæ, mi³oæ)8.
Dla zrozumienia sensu biblijnych norm moralnych, konieczna jest zatem 
obok interpretacji teologicznej  tak¿e krytyczna interpretacja historycznoliteracka. Wynika ona przecie¿ z istoty Biblii  S³owa Boga w ludzkim kszta³cie,
skierowanego do dialogicznego, osobowego partnera9. Czy z uwagi na dynamikê
swego rozwoju, moralnoæ biblijna jawi siê jako cykl poprawiania przez Boga
swoich niedoskona³ych propozycji i likwidowania sprzecznoci? Czy Bóg zmienia swoje zdanie w historycznym procesie samoobjawienia? Jak widaæ, rzecz
dotyczyæ bêdzie ci¹g³oci moralnego nauczania w Biblii, ujêtego w kontekcie
rozwoju i teologicznego znaczenia zjawiska biblijnego przymierza.
1. MORALNOÆ BIBLIJNA JAKO WYRAZ DOWIADCZENIA WSPÓLNOTOWOPERSONALNEGO
W ka¿dym wprawdzie czasie i w ka¿dym narodzie mi³y jest Bogu, ktokolwiek siê Go lêka i postêpuje sprawiedliwie (por. Dz 10,35); podoba³o siê jednak
Bogu uwiêcaæ i zbawiaæ ludzi nie pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej miêdzy nimi wiêzi, lecz uczyniæ z nich lud, który by Go poznawa³ w prawdzie i zbo¿nie mu s³u¿y³10.
W tym stwierdzeniu jednego z najwa¿niejszych dokumentów Vaticanum II,
podsumowana zosta³a ca³a historia zbawienia, ze szczególnym podkreleniem drogi
cz³owieka do zbawienia (czyli dowiadczeñ moralnych na drodze wiêtoci) we
wspólnocie, poprzez poznawanie objawiaj¹cego siê Boga. Kluczowym wyra¿eniem jest tutaj okrelenie zbiorowoci ludzi jako ludu. Przymierze mia³oby wiêc
znaczenie wspólnototwórcze, zachowuj¹c swój podstawowy, bilateralny wymiar11.
Ma ono sens socjologiczny, tzn. okrela grupê ludzi, których ³¹cz¹ jakie okrelone wiêzy. Ale sens ten jest pog³êbiony o znaczenie teologiczne. Nie jest to prze7 Por. J. Barton, Understanding Old Testament Ethics: Approaches and Explorations, Louisville
2003, s. 16.
8 Por. H.E. Everding, D.W. Willbanks, Decision Making and the Bible, Valley Forge 1975,
s. 49.
9 Por. H. Witczyk, Dialog Boga z cz³owiekiem jako g³ówny przedmiot egzegezy. Interpretacja
antropologicznodialogiczna, w: Interpretacja (w) dialogu. To¿samoæ egzegezy biblijnej, red.
A. Kucz, A. Malina, Kielce 2005, s. 13.
10 Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna o Kociele Lumen gentium (21 listopada 1964), nr 9.
11 Por. J.A. Soggin, Israel in the Biblical Period: Institutions, Festivals, Ceremonies, Rituals,
t³um. z j. w³oskiego J. Bowden, EdinburghNew York 2001, s. 5961.
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cie¿ tylko naród (w znaczeniu etnicznym), ale jest on ludem (sens religijny), którego powodem zaistnienia i centrum ¿ycia jest Bóg. Bóg jest wiêc dla moralnoci
biblijnej ród³em zasad rz¹dz¹cych spo³ecznoci¹ i norm moralnych stanowi¹cych o godnoci cz³owieka. Powstanie tego ludu dokonuje siê z woli Boga, przez
specjalne powo³anie indywidualnozbiorowe, które zostaje formalnie potwierdzone
i udokumentowane w zawartym przymierzu. Konstytucj¹ za przymierza s¹ rozwijane sukcesywnie w historii zbawienia zbiory norm, których formy  choæ czêsto
apodyktyczne  opieraj¹ siê na naturalnej relacyjnoci osoby ludzkiej z Bogiem12.
Przymierze wyra¿a naturaln¹ niemal konsekwencjê spotkania z Bogiem13, wykraczaj¹c¹ poza jurydyczne znaczenie terminu zobowi¹zanie. W ten sposób
tworzy siê wzajemne odniesienia, których jurydycznoæ zawiera siê w ramach
biblijnego spo³ecznoreligijnego wydarzenia przymierza14.
W ramach prezentacji moralnoci objawionej, dokument PKB Biblia a moralnoæ mówi o przymierzu jako darze Boga dla Izraela, który sukcesywnie jest
coraz lepiej rozumiany (przymierza starotestamentalne) i wielowymiarowo interpretowany. Szczytem prezentacji, a nastêpnie interpretacji daru Boga, jest profetyczne Nowe Przymierze, zrealizowane w Jezusie Chrystusie. To pe³nia relacyjnego daru Boga, który kreli jednoczenie eschatologiczny cel ludzkiej, moralnej
aktywnoci. Jest nim stawanie siê królestwa jako wyraz pe³nego zjednoczenia
z Chrystusem zmartwychwsta³ym. W tej perspektywie, nauczanie biblijne o moralnoci, jawi siê jako zachêta do ¿ycia okrelonymi wyborami, w perspektywie
pe³nego rozkwitu w eschatologii15.
2. MORALNOÆ W BIBLIJNEJ IDEI PRZYMIERZA
Do kodyfikacji przymierza synajskiego, wed³ug chronologii biblijnej prowadzi szereg wydarzeñ: najpierw prehistoria biblijna, a potem dzieje patriarchów16.
Teologicznym pocz¹tkiem jest stworzenie: Nie jest dobrze, ¿eby mê¿czyzna by³
sam (Rdz 2,18). Potem stwierdzenie Boga podczas zawierania przymierza z Noem:
Wy za b¹dcie p³odni i mnó¿cie siê (Rdz 9,7)17. W obu przypadkach mamy do
12

Por. S. Bastianel, L. Di Pinto, Biblijne podstawy etyki, t³um. S. Obirek, Kraków 1994, s. 48.
Tam¿e, s. 22.
14 Model przymierza jako paradygmat w wyjanianiu przez Bibliê problemów ¿ycia moralnego, id¹c za J. Allenem, proponuje m.in. E.H. Oglesby, Ethical Issues that Matter: A New Method of
Moral Discourse in Church Life, Lanham 2002, s. 6768; por. te¿ J. Nagórny, Teologiczna interpretacja moralnoci Nowego Przymierza, Lublin 1989.
15 Por. D. Bohr, Catholic Moral Tradition, Huntington 1999, s. 53.
16 Por. E. Testa, Il concetto di alleanza nella storia primitiva (Gen 2,411,9), Liber Annus
45(1995), s. 9.
17 Il patto di Noè è sui generis. Questo patto unilaterale, universale ed eterno, non trova
paralleli nella Bibbia e nemmeno nella letteratura dellambiente  E. Testa, Il concetto di alleanza
nella storia primitiva, dz. cyt., s. 41.
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czynienia z darem Boga, a nie jest to dar zwyczajny. Dar p³odnoci po³¹czony
zosta³ w przekazie biblijnym z wypowiedzeniem siê Boga poprzez creatio cz³owieka. Egzegeza biblijna sugeruje, ¿e akt stwarzaj¹cy cz³owieka, nale¿y odczytywaæ w kategoriach przymierza Boga z cz³owiekiem, nawet jeli tekst biblijny nie
pos³uguje siê wprost s³owem przymierze18. U¿ywa jednak nasuwaj¹cego myl
o przymierzu jêzyka, stylu i formy literackiej.
Kolejnym wydarzeniem przygotowuj¹cym do utworzenia przez Boga w³asnego ludu, ¿yj¹cego zgodnie z nakrelonymi normami, jest powo³anie Abrahama: Wyjd z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci uka¿ê.
Uczyniê bowiem z ciebie wielki naród (Rdz 12,12). Powo³anie Abrama zosta³o
uwieñczone przymierzem: Oto moje przymierze z tob¹: staniesz siê ojcem mnóstwa narodów (Rdz 17,4). Wybór Jakuba (por. Rdz 27,144), ustanawiaj¹cego
póniej 12 pokoleñ (por. Rdz 49,128), zamiast pierworodnego Ezawa, wiadczy
o misterium teologii przymierza w historii zbawienia.
Prze³omowym wydarzeniem jest powo³anie Moj¿esza, wyprowadzenie narodu
Izraela z Egiptu i przymierze na Synaju19. Historyczne przymierze synajskie stanowiæ bêdzie centrum ¿ycia ludu przymierza i wszelkich jego relacji moralnych20.
Jeli teraz pilnie s³uchaæ bêdziecie g³osu mego i strzec mojego przymierza, bêdziecie szczególn¹ moj¹ w³asnoci¹ poród wszystkich ludów ( ) wy bêdziecie
mi królestwem kap³anów i ludem wiêtym (Wj 19,56). Sednem wyboru jest
bycie szczególn¹ w³asnoci¹ Boga (por. Pwt 7,6). Warunkiem za jest s³uchanie g³osu Boga i strze¿enie Jego przykazañ (por. Wj 20; Pwt 5,122)21. W jakim
celu Bóg dokonuje tego absolutnie unikatowego wydarzenia? Aby wybrany naród
by³ królestwem kap³anów i ludem wiêtym. Na literack¹ i teologiczn¹ konwencjê przymierza wskazuje odpowied ludu w formie aklamacji: Wszystko, co powiedzia³ Jahwe uczynimy i bêdziemy pos³uszni (Wj 24,7). Podsumowanie tych
wydarzeñ stanowiæ mo¿e tekst z Pwt 7,78: Jahwe wybra³ was i znalaz³ upodobanie w was nie dlatego, ¿e liczebnie przewy¿szacie wszystkie narody, gdy¿ ze
wszystkich narodów jestecie najmniejszym, lecz poniewa¿ Jahwe was umi³owa³.
Moralne znaczenie utworzenia ludu w konwencji przymierza, przedstawia
konkluzja Dekalogu w Pwt 5,33: Idcie dok³adnie drog¹ wyznaczon¹ wam przez
18

Por. S. Jêdrzejewski, Przymierze a pocz¹tek z³a: Rdz 111, Zeszyty Naukowe Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego 40(1997)12, s. 3740; por. R. Koch, Il peccato nel Vecchio Testamento.
La rottura dellAlleanza, Roma 1973, s. 114: Si è notato con ragione chi il genere narrativosapienziale di Gen 23 riflette in sordina lo schema classico dellAlleanza. Vi si scopre in filigrana il
formulario dellAlleanza.
19 Por. W. Eichrodt, Theologie des Alten Testaments, Bd. I, Berlin 19634, s. 1113.
20 Por. H. Cazelles, Loi israelite, w: Dictionaire de la Bible. Supplement, t. V, red. L. Pirot,
A. Robert, H. Cazelles, Paris 1957, s. 497450.
21 Dla Izraela moralnoæ w ST jest moralnoci¹ przymierza  por. D. Bohr, Catholic Moral
Tradition, dz. cyt., s. 46.
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Jahwe, Boga waszego, bycie mogli ¿yæ. Ten zbiór norm podstawowych22 rozwija nastêpnie Pwt w ramach podstawowego prawa deuteronomistycznego (Pwt
511) w teologicznym credo Izraela (Pwt 6,16), które zawiera w sobie  ujête
w refleksyjny, deuteronomistyczny sposób  d³ugie dziedzictwo historyczne, kulturowe i religijne, poprzedzaj¹ce znacznie dowiadczenia Izraela23. Wprowadza
do niego sformu³owanie, które charakteryzuje pojemnoæ moraln¹ owego credo.
Wszystkie u¿yte tutaj okrelenia jurydyczne maj¹ rodzajnik, wskazuj¹cy zarówno na okrelonoæ, jak i na znajomoæ tych norm: Takie s¹ polecenia (
),
prawa (
) i nakazy (
)  (Pwt 6,1)24. Ksiêga Przymierza (Wj 2023)
w 21,1, przechodz¹c od moralnych norm uniwersalnych do szczegó³owych, u¿ywa tylko okrelenia ogólnego
 nakazy. Czyny moralne narodu maj¹
w gruncie rzeczy polegaæ na uznaniu zale¿noci od Boga i Jego suwerennej w³adzy na drodze realizacji tego, co ju¿ zosta³o przez Boga przekazane i rozpoznane.
Swoje apogeum refleksja deuteronomistyczna  u¿ywaj¹c kodu przymierza25  wyra¿a w formule przymierza, która odzwierciedla dialogiczny charakter
etyki przymierza: Ja bêdê twoim Bogiem, ty za bêdziesz moim ludem. Teologia
deuteronomistyczna korzysta przy tym ród³owo z Lb 15,41 (Ja bêdê twoim
Bogiem) i z Wj 19,5 (Ty za bêdziesz moim ludem), aby sformu³owaæ swoj¹
myl: Dzi uzyska³e to, ¿e Pan ci powiedzia³, i¿ bêdzie dla ciebie Bogiem, o ile
ty bêdziesz chodzi³ Jego drogami, strzeg³ Jego praw, poleceñ i nakazów oraz s³ucha³ Jego g³osu. A Pan uzyska³ to, ¿e ty dzi obieca³ byæ ludem stanowi¹cym
szczególn¹ Jego w³asnoæ, jak ci powiedzia³, aby zachowywa³ Jego wszystkie
polecenia. On ciê wtedy wywy¿szy we czci, s³awie i wspania³oci ponad wszystkie narody, które uczyni³, aby by³ ludem wiêtym dla Pana, Boga twego, jak sam
powiedzia³ (Pwt 26,1719)26. Aczkolwiek w tekcie tym jako adresat wystêpuje
naród, jednak¿e  jak s¹dziæ mo¿na  koncepcja podmiotowej zbiorowoci uleg³a
ju¿ przeorientowaniu, k³ad¹c akcent na jednostce, w³¹czonej w naród (por. Jr
31,2930; Ez 18,23). W ten sposób Izrael jawi siê w refleksji deuteronomistycznej jako wiadek Boga poród innych narodów, staj¹c siê centralnym punktem
22

Por. resume pogl¹dów na temat pierwotnego Dekalogu  S. £ach, Wartoci etyczne Dekalogu, w: Biblia  ksiêga ¿ycia ludu Bo¿ego, red. S. £ach, M. Filipiak, Lublin 1979, s. 3840 oraz
nowsze badania na gruncie protestanckim D.L. Baker, The Finger of God and the Forming of a Nation. The Origin and Purpose of the Decaloque, Tyndale Bulletin 56(2005)1, s. 124.
23 Credo historyczne znajduje siê w opisie przymierza w Sychem  Joz 24,213.
24 O hebrajskiej terminologii prawnej por. S. Jêdrzejewski, Prawo dawc¹ ¿ycia w wietle Ps 119,
Roczniki Teologiczne 45(1998)1, s. 3753.
25 Por. W. Schniedewind, How the Bible Became a Book. The Textualization of Ancient Israel,
CambridgeNew York 2004, s. 126.
26 The summarising role of chapter 26, linking the ideas of journey, enjoyment and initiative
response, is examined, as is its contribution to the ethical coherence of the laws and the framework
 J.G. Millar, The Ethics of Deuteronomy: An Exegetical and Theological Study, Tyndale Bulletin
46(1995)2, s. 321.
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rzeczywistoci zbawczej. Jako wiadek Boga, jest powinny spe³niæ wymóg etycznej odpowiedzialnoci wobec przymierza.
Refleksja biblijna prowadzi³aby teologa deuteronomistycznego do bardzo
uniwersalnych wniosków natury etycznej, korzystaj¹c z prorockich, uniwersalnych ujêæ przymierza. Uniwersalizm ten wyra¿aj¹ zw³aszcza prorockie metafory
ma³¿eñstwa, ojca i syna oraz pasterza i owczarni. S¹dziæ mo¿na, ¿e rodowisko
deuteronomistyczne bardzo powa¿nie przemyla³o przymierze i jego konsekwencje, nie tylko w perspektywie Izraela, ale choæby z uwagi na redakcjê Rdz 111,
w perspektywie uniwersalnej. Podda³o zatem refleksji tak¿e pocz¹tki ca³ej rzeczywistoci i  w sposób szczególny  relacjê cz³owieka in genere do Boga. Postrzeganie przymierza przez autorów deuteronomistycznych jest zdecydowanie
teologiczne, w odró¿nieniu od wizji kap³añskiej, w której przymierze ma charakter dyrektyw wyra¿onych przez Boga27. W refleksji teologicznej dominuj¹cy jest
aspekt daru i ³aski, który nie wyklucza ujêcia w kategoriach zobowi¹zañ prawnych28. Charakterystyczny jest w tej kwestii tekst z Pwt 30,1114: Polecenie to
bowiem, które ja ci dzisiaj dajê, nie przekracza twych mo¿liwoci i nie jest poza
twoim zasiêgiem. Nie jest w niebiosach, by mo¿na by³o powiedzieæ: «Któ¿ dla
nas wst¹pi do nieba i przyniesie je nam, a bêdziemy s³uchaæ i wype³nimy je». I nie
jest za morzem, aby mo¿na by³o powiedzieæ: «Któ¿ dla nas uda siê za morze
i przyniesie je nam, a bêdziemy s³uchaæ i wype³nimy je». S³owo to bowiem jest
bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, by je móg³ wype³niæ.
Wydaje siê, ¿e mo¿na mówiæ o tym, i¿ tekst ten nawi¹zuje do dzie³a stworzenia.
Z Pwt 30,1114 zdaje siê wynikaæ, ¿e normy przymierza s¹ adekwatne dla
ludzkiej natury: nie przekraczaj¹ mo¿liwoci ich wype³nienia (
). Hebr.
oznacza w koniugacji nifal nie tylko wykonanie czego trudnego, ale tak¿e
niezwyk³oæ owego dzia³ania, czyli jaki wspania³y akt29. Mo¿na przyj¹æ, ¿e w konsekwencji chodziæ bêdzie o zdumienie cz³owieka nad przedziwn¹ koherencj¹ miêdzy darem Boga w akcie stwórczym i zasadami rz¹dz¹cymi stworzeniem. Bóg
jakby dopasowuje swoje fundamentalne prawodawstwo do mo¿liwoci cz³owieka. Rzec by mo¿na, ¿e chodzi o prawo naturalne. Nastêpne stwierdzenie rozwija poprzednie: moralnoæ przymierza jest dla cz³owieka mo¿liwa do realizacji
). Hebr.
oznacza co odleg³ego, dalekiego, czyli co prawie nieosi¹(
27 Por. M.B. Arndt, Przymierze starotestamentalne w badaniach wspó³czesnej biblistyki, w:

Na
progu trzeciego tysi¹clecia. Refleksja teologiczna w rodowisku legnickim, red. B. Dró¿d¿, Legnica
2001, s. 56; por. J. Kudasiewicz, Historia i teologia przymierza, w: Materia³y pomocnicze do wyk³adów z biblistyki, red. S. £ach, M. Filipiak, Lublin 1975, s. 131.
28 Por. W. Zimmerli, Das Gesetz im Alten Testament, Theologische Literaturzeitung 85(1960),
s. 494; por. tak¿e N. Lohfink, Die Wandlung des Bundesbegriffs im Buch Deuteronomium, w: Gott
in Welt, red. H. Vorglimler, Bd. I, Freiburg 1964, s. 423444.
29 Por. Wielki s³ownik hebrajskopolski i aramejskopolski, red. L. Koehler i inni, t. 2, Warszawa 2008, s. 19.
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galnego i nie do zg³êbienia30. Tymczasem S³owo Bo¿e twierdzi, ¿e prawo przymierza jest dla cz³owieka dostêpne, wrêcz bliskie i mo¿liwe do zrozumienia. Cz³owiek mo¿e zrozumieæ, czym jest i jaki jest dar podstawowych zasad moralnych.
Specyfika hebrajskiej koncepcji S³owa Boga  widoczna choæby w dynamice s³owa stwarzaj¹cego (Rdz 1; por. Ps 33,6; Syr 42,15)  pokazuje, i¿ s³owo jest
to¿same z aktem (hebr.
)31. Takie rozumienie, prowadzi nas do najwiêkszej
g³êbi przymierza. Oto przymierzem jest ju¿ sam akt stwórczy Boga, w którym
Stwórca czyni cz³owieka, przydaj¹c mu potencjalne mo¿liwoci, które wyra¿a
kap³añskie, biblijne stwierdzenie: Stworzy³ wiêc Bóg cz³owieka na swój obraz
(
), na obraz Bo¿y go stworzy³: stworzy³ mê¿czyznê i niewiastê (Rdz 1,27).
Bior¹c pod uwagê teologiê kap³añsk¹, stworzenie na obraz Boga mo¿na przez
analogiê wyraziæ nastêpuj¹co: Ludzi wiêc uwiêca Bo¿e dzia³anie, a sama ich
wiêtoæ polega na tym, ¿e ujawniaj¹ oni w sobie co z Bo¿ej transcendencji32.
Uniwersalizm prawa moralnego wynika wprost z Rdz 9,6: Jeli kto przeleje krew
ludzk¹ (
), przez ludzi ma byæ przelana krew jego, bo cz³owiek zosta³ stwo) Boga. Hebr. adam odnosi siê do cz³owieka in genere,
rzony na obraz (
przekraczaj¹c wybór Izraela na lud przymierza. Ka¿dy zatem cz³owiek, uczestniczy w owym darze Boga, który zawiera siê w okreleniu: na obraz Bo¿y.
Ukoronowaniem przekazu deuteronomistycznego, swoistego traktatu o przymierzu, w odniesieniu do moralnoci, zdaje siê byæ tekst Pwt 30,14: S³owo to
bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, by je móg³
wype³niæ. Termin oznaczaj¹cy bliskoæ S³owa Bo¿ego (hebr.
), mo¿e wyra¿aæ tak¿e proces stawania siê bliskim w odniesieniu do osób. W ten sposób mo¿na
rozumieæ tutaj, zak³adan¹ przez Boga, dynamikê pojmowania, przyswajania i realizacji norm moralnych. Jakkolwiek Stary Testament nie zawiera wyranej idei
powinnoci postêpu moralnego cz³owieka, jednak¿e s¹dziæ mo¿na, ¿e wyra¿a siê
ona w³anie w owym procesie stawania siê bliskim Bogu33. Jeli przyj¹æ takie
rozumienie tego terminu, mo¿na tak¿e za³o¿yæ oczywistoæ za³o¿enia przez Boga
koniecznej drogi cz³owieka do zrealizowania w sobie pe³ni obrazu Boga. I znów
wiedzie nas to ku przymierzu w stworzeniu i owych s³ów: na obraz Bo¿y ich
stworzy³.
Tê dynamikê drogi ku Bogu poprzez ci¹g³e próby zrozumienia i spe³nienia
zamys³u Bo¿ego wzglêdem cz³owieka  a wiêc interioryzacjê Boga, tak¿e choæ
nie wy³¹cznie w postaci zasad moralnych  pozostawia jednak Bóg cz³owiekowi.

30

Por. tam¿e, s. 260261.
Por. M. Filipiak, Myl hebrajska. Specyfika, przejawy, konsekwencje, w: Materia³y pomocnicze do wyk³adów z biblistyki, red. S. £ach, M. Filipiak, H. Langkammer, Lublin 1979, s. 78.
32 A. Jankowski, Biblijne pojêcie wiêtoci cz³owieka, dz. cyt., s. 113.
33 Por. J. Barton, Understanding Old Testament Ethics, dz. cyt., s. 67.
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Ma to byæ wolna odpowied na Jego ³askê34. Stwierdzenie o S³owie Boga obecnym w ustach ludzkich, przywo³uje w sposób naturalny, obraz proroka Ezechiela,
który zjada zwój (por. Ez 3,3). Tekst poprzedzaj¹cy (Ez 2,910) informuje, ¿e
zwój ów zawiera³ skargi Izraela na swój los. Naturalnie, mo¿na i nale¿y interpretowaæ ten zapis  z uwagi na kontekst zbli¿aj¹cego siê, pedagogicznego dzia³ania
Boga, czyli deportacji  jako efekt niekonsekwencji Izraela wobec prawa przymierza. Zwój ten, podany przez Boga prorokowi do zjedzenia, staje siê w jego
ustach przyjemny jak miód (Ez 3,3). Jest to forma udzielenia misji prorockiej
(por. Ez 3,1), zwi¹zana w tym przypadku z zyskaniem przez proroka wiadomoci, jaki jest powód narzekania ludu. Wyjania to Ez 3,7: Jednak¿e dom Izraela
nie zechce ciê pos³uchaæ, poniewa¿ i Mnie s³uchaæ nie chce. Ca³y bowiem dom
Izraela ma oporne czo³o i zatwardzia³e serce. W odniesieniu do kwestii etyki
przymierza (tzn. powinnoci moralnych) z Pwt 30,14 ma to kapitalne znaczenie.
Moralne powinnoci s¹ nie tylko doskonale znane cz³owiekowi, ale tak¿e nie stanowi¹ rzeczy niemo¿liwej do spe³nienia. Ponadto wnosiæ mo¿na tak¿e implicite
o udzieleniu cz³owiekowi w akcie stwórczym misji, adekwatnej do zadania realizacji w sobie obrazu Bo¿ego.
3. RELACYJNOÆ PRZYMIERZA W CHRYSTUSIE I DYNAMIKA MORALNOCI
Dzieje ludu przymierza stanowi¹ ci¹g odstêpstw i powrotów. Odzwierciedlaj¹ zatem ró¿noraki stosunek do moralnoci przymierza. S¹ te¿ obrazowym ukazaniem stosunku cz³owieka do daru udzielonego w stworzeniu. Rzecz by mo¿na, i¿
biblijne dzieje Izraelaludu przymierza w skali mikro wyra¿aj¹ to, co ludzkoæ
jako taka realizuje w skali makro. Ca³e dzieje Izraela to nieustanne zmaganie siê
mi³osiernej wiernoci Boga Przymierza z ludzk¹ niewiernoci¹ narodu wybranego35. To zmaganie siê wyra¿one jest w Biblii tak¿e przez terminologiê, która
odzwierciedla akty, wynikaj¹ce z praw i obowi¹zków miêdzyosobowych36.
W toku historii przymierza pojawiaj¹ siê proroctwa mesjañskie, z których
pierwsze i centralne, odnosz¹ce siê do Dawida, odnajdujemy w 2Sm 7,16: Przede
mn¹ dom twój i twoje królestwo bêdzie trwaæ na wieki. Twój tron bêdzie utwierdzony na wieki. Trudno dopatrzyæ siê w historii Pierwszego Przymierza takiej
trwa³oci na wieki. Interwencje Boga s¹ czêste, ale dopiero Wcielenie Jego Syna,
Mesjasza Izraela, stanowi gwarancjê trwa³ego zamieszkania Boga na ziemi (1Krl
8,27; por. Ap 21,3). Jego osoba i dzie³o stanowi¹ pe³niê objawienia i jednoczenie
34

Por. A. Jankowski, Biblijna teologia przymierza, Katowice 1985, s. 16.
J. Bramorski, Mi³osierdzie Bo¿e jako ród³o wyzwolenia z grzechu w teologii Starego Testamentu, Collectanea Theologica 73(2003)4, s. 13.
36 Por. R. Arazu, Covenant Broken and Reconciliation. Sin in Salvation History, Abakpa Nike
1994, s. 41.
35
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pe³niê rozumienia biblijnej moralnoci. Oto w Jezusie Chrystusie Bóg ³¹czy dwie
perspektywy moralnoci, wynikaj¹ce z przymierza zawartego w stworzeniu: ludzk¹
i bosk¹. Jezus doskonale objawia mo¿liwoæ wype³nienia zasad moralnych, zgodnych z natur¹ stworzonego cz³owieka, potwierdzaj¹c cudownoæ daru Bo¿ego.
Jednoczenie On w pe³ni rozumie, czym jest ten dar i w jakim celu Stwórca, kreuj¹c ca³¹ rzeczywistoæ i cz³owieka jako koronê stworzenia, ów dar cz³owiekowi
przekaza³. Hagiograf pisze: Wielokrotnie i na ro¿ne sposoby przemawia³ niegdy Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówi³ do
nas przez Syna. Jego te¿ ustanowi³ dziedzicem wszystkich rzeczy (Hbr 1,1).
Kontynuacj¹ dzie³a pe³nej prezentacji prawa moralnego jest Koció³. Chrzecijanie nigdy nie pojmowali Kocio³a jako spo³ecznoci ustanowionej dla sprawowania obrzêdów rytualnych, maj¹cych zapewniæ im ³¹cznoæ z Bóstwem. Koció³ jest pojmowany przez chrzecijan jako przed³u¿enie osoby Za³o¿yciela, przed³u¿enie Jego dalszej obecnoci, sposób, w jaki Jezus Chrystus wype³nia sob¹ okres
czasu miêdzy swym «przyjciem» a swym «powrotem»37. W analogii do tego
stwierdzenia, mo¿na powiedzieæ tak¿e, i¿ wierz¹cy w Chrystusa nigdy nie pojmowali moralnoci objawionej w sensie wy³¹cznie normatywnym. ród³em i pe³ni¹
moralnoci  w wietle tekstów biblijnych  jest sam Bóg, który objawi³ siê w Jezusie Chrystusie.
Koció³ apostolski g³osi Jezusa  Mesjasza  Pana, ukrzy¿owanego i zmartwychwsta³ego. To jest zasadnicze orêdzie apostolskie i pierwotne credo Kocio³a. W ukrzy¿owaniu i zmartwychwstaniu Jezusa tkwi sens Jego przyjcia. Jaki on
jest? Jezus sam o tym mówi³ nader czêsto: Nie przyszed³em powo³aæ sprawiedliwych, ale grzeszników (Mt 9,13); Nie potrzebuj¹ lekarza zdrowi, ale ci, którzy
siê le maj¹. Nie przyszed³em powo³aæ sprawiedliwych, ale grzeszników (Mk
2,17); Albowiem Syn Cz³owieczy przyszed³ ocaliæ to, co zginê³o (Mt 18,11);
Tak te¿ nie jest wol¹ Ojca waszego, który jest w niebie, ¿eby zginê³o jedno z tych
ma³ych (Mt 18,14); Albowiem Syn Cz³owieczy przyszed³ szukaæ i zbawiæ to,
co zginê³o (£k 19,10); Ten kielich to Nowe Przymierze we krwi mojej, która za
was bêdzie wylana (£k 22,1920); A za nich ja powiêcam w ofierze samego
siebie, aby i oni byli uwiêceni w prawdzie (J 17,19).
Takie samorozumienie Jezusa jednoczenie staje siê pe³n¹ autentyzmu proklamacj¹ biblijnej moralnoci, której sedno zawiera siê w prawie mi³oci. Teologia dzie³a Janowego stanowi doskona³¹ wyk³adniê prawa mi³oci, która  zataczaj¹c kr¹g  znów wraca do przymierza: Mi³oæ za polega na tym, abymy
postêpowali wed³ug Jego przykazañ (2J 1,6; por. 1J 5,3). Jak pojmowana jest ta
mi³oæ w teologii Janowej? Wyjanienie tej kwestii mo¿liwe jest poprzez interpretacjê metafor zbawczych u¿ytych w Czwartej Ewangelii (zwyciêstwo, dzie37

Por. J. Guitton, Koció³ wspó³czesny, t³. zbiorowe, Warszawa 1965, s. 146.
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dzictwo, pokój, wiat³o, woda, ¿ycie), które pozostaj¹ w bezporednim zwi¹zku
z moraln¹ dyspozycj¹ cz³owieka, z jego zdolnoci¹ do szczêliwego trwania w relacji do Boga przymierza38.
Konwencjê przymierza w interpretacji prawa mi³oci potwierdza misja Jezusa. Oto w Czwartej Ewangelii mowa jest o pierwotnej mi³oci Boga w stosunku
do Jezusa: Objawi³em im Twoje imiê i nadal bêdê objawia³, aby mi³oæ, któr¹ Ty
Mnie umi³owa³e, w nich by³a i Ja w nich (J 17,26). Ta w³anie mi³oæ, któr¹ Bóg
umi³owa³ Syna jeszcze przed za³o¿eniem wiata (por. J 17,26), jest tak¿e najbardziej pierwotnym darem Stwórcy dla cz³owieka. Jest jednoczenie drog¹ stworzonego cz³owieka, co Ewangelista nazywa postêpowaniem wed³ug Jego przykazañ. Ten¿e dar mi³oci jest wiêc nowotestamentaln¹ interpretacj¹ daru prawa
moralnego w przymierzu, Bo¿ego aktu creatio, jako inkluzywnego topos wszelkich norm moralnych.
ZAKOÑCZENIE
Wyjcie z Egiptu zapocz¹tkowa³o d³ug¹ drogê przez pustyniê, drogê oczyszczania, w trakcie której dokona³o siê uprawomocnienie wyboru ludu w akcie przymierza na Synaju. Koció³ równie¿ odczytuje w swoim zaistnieniu akt Nowego
Przymierza. Teksty biblijne nader jasno to ukazuj¹: Wy natomiast przyst¹pilicie
do góry Syjon, do miasta Boga ¿yj¹cego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej
liczby anio³ów, na uroczyste zebranie, do Kocio³a pierworodnych, którzy s¹ zapisani w niebiosach, do Boga, który s¹dzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które ju¿ dosz³y do celu, do Porednika Nowego Przymierza  Jezusa, do
pokropienia krwi¹, która przemawia mocniej ni¿ krew Abla (Hbr 12,2324).
Zbawcza mieræ Jezusa, jest ustanowieniem Nowego Przymierza, a teksty eucharystyczne s¹ tego wymownym przyk³adem: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest
moja Krew Przymierza, która za wielu bêdzie wylana na odpuszczenie grzechów
(Mt 26,2728; Mk 14,24). Dobitniej formu³uje to £ukasz: Ten kielich to Nowe
Przymierze we Krwi mojej, która za was bêdzie wylana (£k 22,20).
Hymn chrystologiczny z Kol 1,20 mówi o tym, ¿e Bóg zechcia³ aby przez
Niego znów pojednaæ wszystko ze Sob¹. To znów wskazuje na istnienie wczeniejszego pojednania. Tak wiêc jasno ukazuje S³owo Bo¿e, ¿e mieræ Chrystusa
jest inicjacj¹ Nowego Przymierza, w którym definitywnie wyjaniony zosta³ pierwotny dar naturalnej moralnoci. Jego kontynuacj¹ jest  wed³ug w. Paw³a 
moralnoæ Nowego Przymierza, moralnoæ Ducha wiêtego w Ciele Chrystusa,
poniewa¿ prawo jest duchowe (pneumatikos)39.
38

Por. szerzej J.W. Ros³on, Teologia zbawienia u Paw³a i Jana, w: Studia z biblistyki, Warszawa 1978, s. 11.
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Istota biblijnej moralnoci, najg³êbszy jej sens i wszelkie mo¿liwoci tkwi¹
wiêc w darze relacyjnoci, której pierwotnym idea³em jest harmonia miêdzy Bogiem i cz³owiekiem. Zasady moralne, ujête w kategorie religijne, sukcesywnie
Bóg ujawnia w swojej mowie do cz³owieka w historii zbawienia. Nie maj¹ one
charakteru statycznego, ale podlegaj¹ ustawicznemu rozwojowi i dojrzewaniu40.
Locutio Dei jest w gruncie rzeczy sta³ym procesem ujawniania przez Boga, kim
jest On sam. Oznacza to równoczenie, ¿e w ten sposób Bóg w objawieniu biblijnym równoczenie ci¹gle mówi, kim jest cz³owiek. Mamy wiêc do czynienia z procesem rozwoju normatywnoci moralnej. Ale wszelka normatywnoæ jest jedynie
ludzkim sposobem  mentalnie, historycznie i kulturowo uwarunkowanym  odczytywania przez cz³owieka hic et nunc swojej relacji do Boga. Bywa³o, jak wiadczy zapis Biblii, ¿e ów modus  z punktu widzenia wspó³czesnej kultury  by³
pe³en dramatyzmu, czasem niehumanitarny, z pewnoci¹ za trudny do przyjêcia
dla dzisiejszego cz³owieka. Przymierze zatem nie prezentuje moralnoci statycznej (ius = lex), ale niezmienne pochylanie siê Boga nad cz³owiekiem oraz dynamikê ludzkich dróg do Zbawcy (iux est quod iustum est).
Bóg bowiem nie tyle objawia zasady moralne w ludzkim kszta³cie swego
S³owa, co objawia samego Siebie, jako najpe³niejsz¹ mi³oæ, opieraj¹c siê na pierwotnym za³o¿eniu zaufania i zrozumienia w przymierzu41, poczynaj¹c od przymierza w stworzeniu. Tekst biblijny chce, poprzez swój opis antropologiczny
i kosmologiczny, ( ) umieciæ cz³owieka stworzonego, od pierwszej chwili jego
istnienia, w obliczu Boga w poszukiwaniu okrelenia siebie samego, swojej to¿samoci42. A w spotkaniu cz³owieka z Bogiem tkwi fundamentalne dowiadczenie moralnoci, jak¹ g³osi Biblia43. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e Bóg  pozostaj¹c
niezmienny w swoim darze moralnoci  zmienia³ ludzki kszta³t prezentacji i interpretacji swojej mi³oci, daj¹c ci¹gle cz³owiekowi nowe mo¿liwoci rozpoznania siebie i znalezienia swojego miejsca w stworzonej rzeczywistoci.
39 Por. T. Deidun, New Covenant Morality in Paul, Rome 1981, s. 218; por. te¿ J. Dunn, The
Theology of Paul the Apostle, Grand Rapids 2006, s. 646.
40 Por. L. Stachowiak, Wartoci etyczne tradycji o przymierzu, w: Biblia  ksiêga ¿ycia Ludu
Bo¿ego, red. S. £ach, M. Filipiak, Lublin 1980, s. 20.
41 Por. tam¿e, s. 21.
42 G. Ravasi, W cieniu drzewa poznania dobra i z³a. Uwagi hermeneutyczne do Rdz 23, t³um.
L. Balter, Communio 11(1991)4, s. 12.
43 Jednoæ antropologii ca³ej Biblii oparta jest o jednoæ Bo¿ego planu zbawienia wype³nionego w Chrystusie, z uwzglêdnieniem równie oczywistych, ci¹gle nowych, historycznie, kulturowo
i teologicznie uwarunkowanych, sposobów prezentacji antropologii i teologii przez Bibliê. M. Nobile,
Teologia dellAntico Testamento, Torino 1998, s. 251, id¹c za P. Ricurem pisze: La verità non è in
evoluzione: è sempre tale! Mutua il modo di parlarne, ma si parla solo e sempre dello stesso oggetto; por. te¿ M. Wojciechowski, Jednoæ etyki Starego i Nowego Testamentu, w: Mi³oæ jest z Boga.
Wokó³ zagadnieñ biblijnomoralnych, red. M. Wojciechowski, Warszawa 1997, s. 443445 oraz
A. Malina, Jednoæ Bo¿ego planu zbawienia, Collectanea Theologica 73(2003)1, s. 143.
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THE MORAL IMPLICATIONS OF THE COVENANT
Summary
Moral standards presented in the Bible unfold in the process of cultural and theological development. Quite frequently, the context of biblical morality is the idea of the Covenant. In the very
heart of the biblical ethics, there are values which became fundamental both for a particular kind of
human existence and the way to God. This way is understood in the Bible as a Covenant based on
the primary and constitutive gift of the relation between the human being and God. Theologians of
the Covenant point to universal ethical conclusions even though they are connected with only one
people chosen by God. With the idea of the Covenant reaching its highest stage of development, the
New Testament came up with a morality whose core is the law of love. This kind of law is understood as a new creatio. Its essence is the dynamic character of morality which stems from unchanging moral rules. Unchangeable in His gift of morality, God allows people to continually mature in
their understanding of His gift of love throughout changing historical realities.
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