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Od Redakcji 
 
Drogi czytelniku,  
 
Otrzymałeś kolejny numer naszego biuletynu 
zatytułowanego „Słowo”.  
Oczywiście chodzi tu o odniesienie do Słowa 
Bożego, którego głoszenie jest jednym z 
podstawowych zadań Kościoła.  
W naszej pracy chcemy - na miarę naszych 
możliwości - pomóc tym, którzy zajmują się 
głoszeniem Słowa (np. głoszą kazania), a także 
tym, którzy prowadzą studia czy spotkania 
biblijne.  
Chcemy także naszym biuletynem podać nieco 
informacji tym, którzy prowadzą własne 
refleksje biblijne. Chcemy ich zachęcić, a 
jednocześnie nieco ułatwić im ich poszukiwania.  
 
W biuletynie nie chcemy i celowo unikamy 
wykładu typowo akademickiego.  
Chcemy natomiast dostarczyć informacji (a 
także inspiracji) tym, którzy być może z różnych 
powodów nie mogą udać się do biblioteki, nie 
mogą zbyt łatwo zdobyć poszukiwanych pozycji 
książkowych, lub po prostu muszą przygotować 

kazanie lub studium biblijne, mając czas nader 
ograniczony.  
 
Jeśli macie pytania, sugestie, zawsze jesteśmy 
otwarci na Wasz głos.  
Waszymi pytaniami, czy wskazówkami, 
związanymi z Waszymi oczekiwaniami, możecie 
współtworzyć z nami to skromne pisemko.  
 
Pragniemy jednak nade wszystko, aby Słowo 
Biblii, jedyne nieomylne, stało się treścią życia 
praktycznego tych, którzy zajmują się Jego 
głoszeniem, tych, którzy prowadzą zajęcia 
biblijne w Kościołach lokalnych - w zborach, 
tych, którzy poszukują życia w prawdzie.  
 
Tego zatem Wam życzymy drodzy Czytelnicy: 
niech Wam błogosławi nasz Pan Wszechmogący 
i niech Was prowadzi w lekturze i rozważaniu 
Jego Słowa, w Waszym życiu Słowu temu 
podporządkowanym.  

Redakcja. 
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Studium Biblijne: 
I Ks. Mojzeszowa / Ks. Rodzaju 19:1-29 

 

 
Po oddzieleniu się od Abrahama, Lot udał się do 
miejsca, które wybrał - doliny Jordanu, 
urodzajnej ziemi, zasobnej w wodę, 
przypominającej ogród Pana (13:10-12). 
Początkowo przebywał w namiocie w okolicach 
Sodomy, ale potem zamieszkał już w samym 
mieście, wśród bezbożnych. 
 
19:1-2 
Kiedy mężczyźni przyszli do miasta, Lot siedział 
akurat w bramie Sodomy. Starożytne miasta na 
Bliskim Wschodzie posiadały zazwyczaj tylko 
jedną bramę. Brama miasta stanowiła nie tylko 
wejście do miasta i zabezpieczenie przed 
obcymi, ale była miejscem obrad starszych 
miasta oraz spraw sądowych. Brama 
funkcjonowała wtedy jak współczesny ratusz i 
sąd, stanowiąc symbol władzy i autorytetu 
miasta. To, że Lot siedział w bramie, wskazuje 
na to, że był jednym ze starszych miasta 
(jednym z radnych i sędziów), sugerując, że 
dobrze zintegrował się z mieszkańcami 
bezbożnej Sodomy. Zostaje to potwierdzone 
przez fakt, że nazywa mieszkańców braćmi (w. 
7) a jego córki miały poślubić Sodomitów (w. 
14). 
Lot traktuje gości z najwyższym szacunkiem, 
chcąc być dobrym gospodarzem. Nie wie, że 
jego goście nie są zwykłymi ludźmi, lecz 
aniołami (por. Hb. 13:2). Nieco dziwnym jest to, 
że anioły chcą spać na ulicy. Nie wiadomo, czy 
jest to test dla Lota, czy wynik jego niechęci. 
Mimo zupełnej integracji z bezbożnymi, 
gościnność Lota odróżnia go od reszty 
mieszkańców. Lot stara się być sprawiedliwy i 
dobry. 
 
19:3-4 
Lot nalegał, aby pozostali u niego w domu. Czy 
chciał okazać gościnność czy raczej już 
podejrzewał, co zamierzali Sodomici? Lot 
wspaniale ugościł przybyszów – użyty w tym 
przypadku hebrajski wyraz tłumaczony jest, jako 
uczta - wielka uczta z dużą ilością potraw i 
napojów oraz rozrywką dla gości (por. 21:8; 
26:30; 29:22).  

Po uczcie cała ludność Sodomy przybyła do 
domu Lota (miasta wówczas nie miały więcej niż 
ok. 100 męskich mieszkańców). Ta informacja 
jest ważna, ponieważ potwierdza, że 
rzeczywiście nie ma sprawiedliwych w mieście. 
Wygląda na to, że przyszłych zięciów Lota nie 
ma wśród nich, anioły zaliczą ich nie do 
mieszkańców Sodomy lecz do rodziny Lota. 
Sodomici są winni dwóch przestępstw: złamanie 
prawa gościnności oraz nienaturalne pragnienie 
seksualne. Nie chodzi tylko o współżycie 
homoseksualne, lecz o gwałt.  
W innych miejscach Biblii czytamy o innych 
grzechach Sodomy: niesprawiedliwe 
traktowanie innych, szczególnie bezbronnych 
(Iż. 1:10, 17) cudzołóstwo, kłamstwo, 
współdziałanie z przestępcami (Jer. 23:14) 
pycha i ignorowanie potrzebujących (Ez. 16:49). 
 
19:5 
Mężczyźni Sodomy chcą zaspokoić swoje 
nienaturalne pragnienia seksualne w gwałtowny 
sposób, zachowując się jak zwierzęta. 
Homoseksualizm jest bardzo poważnym 
grzechem, o czym czytamy zarówno w Starym 
jak i w Nowym Testamencie (III Mj. 18:22; 
20:13; Rz. 1:23-38). Grzech Sodomitów jest 
jeszcze gorszy niż ‘tylko’ homoseksualizm, 
ponieważ stanowi grupowy gwałt (por. Sę. 19, 
Judasz 17).  
Niemoralne zachowanie mężczyzn Sodomy 
udowodnia jak upadłe jest to miasto. Nie 
stanowią oni niewielkiej części mieszkańców, 
lecz są to wszyscy męscy mieszkańcy, co 
oznacza, że całe miasto jest niemoralne, 
skorumpowane. Można powiedzieć, że sytuacja 
w Sodomie przedstawia się beznadziejnie: dziś 
powiedzielibyśmy w takim przypadku - nie ma 
sensu dzwonić po policję, jeśli wszyscy policjanci 
są skorumpowani i należą do systemu. 
Widocznie Sodomici zapomnieli, że piętnaście 
lat wcześniej zostali uratowani przez Abrahama 
ze względu na fakt, że Lot jest z nim 
spokrewniony (I MJ. 14:14-16).  
Lot znalazł się w bardzo trudnej i groźnej 
sytuacji. Uważa mieszkańców Sodomy za braci, 
jednocześnie widząc, że musi ochronić swoich 
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gości przed nimi. Jego reakcja na wymagania 
współmieszkańców pokazuje, że znajduje się on 
pod wpływem niemoralności Sodomy. Aby 
ochronić gości oferuje im swoje córki. Być może 
jest to akt desperacji Lota, albo rodzaj pułapki, 
gdyż jego córki były już formalnie oddane 
Sodomitom. Mimo to, jest to straszne jeśli 
ojciec daje taką propozycję. Być może Lot 
próbował unikać większego zła pozwalając na 
mniejsze zło. W tamtejszej kulturze gościnność 
była jedną z najważniejszych wartości, dla Lota 
widocznie wyższą niż ochrona własnej rodziny. 
Lot znalazł się w tak trudniej sytuacji z powodu 
swych wcześniejszych złych decyzji. Odchodząc 
od Abrahama, egoistycznie sam wybrał 
najlepszą część, zamiast zostawić ją starszemu 
wujkowi. Potem zdecydował zamieszkać wśród 
bezbożnych. Wolał utożsamiać się z bezbożnymi 
Sodomitami niż z pobożnym wujkiem a teraz 
doświadcza skutków swych decyzji. 
Lot ma dylemat: ma ojcowski obowiązek, aby 
chronić swój dom oraz rodzinę, chronić 
czystości córek (V Mj. 22:23-27) ale też ma 
obowiązek dbać o gości i ich chronić. 
To ważna lekcja, z której wynika, że jeśli 
zintegrujemy się z bezbożnymi, prędzej czy 
później będziemy skonfrontowani ze skutkami 
takiej decyzji i znajdziemy się w trudnej sytuacji, 
stanowiącej zagrożenie dla naszej relacji z 
Bogiem. 
Mimo wszystko, Lot jest inny niż mieszkańcy 
Sodomy, jest sprawiedliwy (2 Piotra 2:6-10), 
dlatego właśnie Pan posłał aniołów, aby go 
uratować od sądu, którego dokonał nad 
Sodomą i Gomorą. 
 
19:10-11 
Teraz okazuje się, że goście Lota nie są zwykłymi 
ludźmi, bowiem posługują się 
ponadnaturalnymi metodami. Mieszkańcy 
Sodomy zostają oślepieni. Hebrajski wyraz, 
który został tu użyty nie oznacza normalnej 
ślepoty; w Starym Testamencie został on tylko 
jeszcze raz użyty w historii, w której sługa 
Elizeusza nie widział duchowej prawdy, 
mianowicie ochraniającej ich armii Pana (2 Krl. 
6:18). Wyraz ten oznacza, że coś zostało zakryte 
lub osoba niewidząca została oszukana. 
 
19:12-14 
Teraz aniołowie ujawniają Lotowi Boży plan 
zniszczenia Sodomy, nakłaniając go, aby ostrzegł 
wszystkich członków rodziny (por. Joz. 1:18). 

Przyszli zięciowie (hebrajski wyraz może 
oznaczać zięcia, lub przyszłego zięcia) nie 
traktują poważnie słów Lota, myśląc, że żartuje. 
Wyraz żartować jest po hebrajski tym samym, 
który został użyty, aby opisać szyderczą 
postawę Ismaela wobec Izaaka (21:9). Bezbożni 
nie rozumieją i nie mogą sobie wyobrazić, że 
Boży sąd przyjdzie, dla nich mowa o sądzie jest 
niczym więcej niż żart. Nie chcą się zastanawiać 
nad swoim życiem, nie chcą się nawrócić nawet 
w obliczu strasznego sądu. 
Sąd Boży zostaje wykonany na podstawie krzyku 
niesprawiedliwości, potwierdzonym przez 
dwóch świadków (dwóch aniołów).  
 
19:15-16 
Mimo wszystko, ciężko jest Lotowi i jego 
rodzinie opuścić miejsce z którym się związali. 
Anioły muszą użyć siły, aby w końcu opuścili 
Sodomę. To pokazuje, jak mocno grzeszne 
otoczenie może nas związać i zniewolić. Jeśli 
długo żyjemy wśród bezbożnych, staje się to dla 
nas wygodne i nie chcemy opuścić takiego życia. 
Tekst podkreśla, że tylko Boża łaska uratowała 
Lota. Sam nigdy nie przyjąłby jej, lecz wolałby 
pozostać tam gdzie był, wśród bezbożnych, i 
zginąłby razem z nimi. 
 
19:17-18 
Anioły nakłaniają Lota do ucieczki w góry. Wyraz 
ten oznacza ucieczkę z groźnej sytuacji 
zniszczenia lub z wojny (np. 1 Sam. 19:11; Jer. 
48:6; 51:6, 45). 
Zamiast okazać wdzięczność za możliwość 
ucieczki, Lot zaczyna dyskutować. Argument, że 
nie zdąży na czas nie jest przekonujący, 
prawdziwym powodem jest raczej to, że, po 
wygodnym miejskim życiu, nie chce mieszkać w 
dzikiej przyrodzie. W tym wszystkim widzimy, że 
Lot nie został zbawiony na podstawie własnej 
silnej i trwałej wiary, ale dzięki łasce Bożej.  
  
19:20-26 
Lot poprosił więc, aby Bóg ochronił małe 
miasto. Widocznie miasto należało do okręgu 
Sodomy i miało również zostać zniszczone (w. 
25). Prośba Lota pokazuje, że nadal nie rozumiał 
problemu grzechu i nie pozbył się swego 
egocentryzmu.  
Boża łaska jest cudowna. Mimo faktu, że Lot 
wcale nie zasłużył na to, Bóg pozwolił mu uciec 
do tego miasta a ono nie zostało zniszczone 
tylko ze względu na niego.  
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Lot przybył do miasta o wschodzie słońca i w 
tym momencie Sodoma i Gomora zostały 
zniszczone. W starożytnym Bliskim Wschodzie 
wschód słońca jest czasem kiedy toczyły się 
sprawy sądowe i wyrok został wykonywany 
(por. Job 38:12-15; Ps 5:8) 
Naukowcy próbowali wyjaśnić zniszczenie 
Sodomy i Gomory poprzez zjawiska takie, jak 
trzęsienie ziemi, podczas którego mogą powstać 
chmury siarki (por. 14:10) i błyskawice (ognia). 
Niezależnie od tego, Biblia jednoznacznie 
naucza, że ma tu miejsce ponadnaturalne 
wydarzenie, jak potop, który oznacza sąd Boży, 
kompletnie niszczący grzeszne miasta (por. 
7:21-23). 
Żona Lota była jeszcze bardziej uparta niż jej 
mąż. Była tak silnie związana z życiem w 
Sodomie, że nie mogła powstrzymać się, by 
spojrzeć wstecz, czego skutkiem był jej koniec: 
została zmieniona w słup soli. Nie znamy jej 
pochodzenia, możliwym jest, że była Sodomitką.  
W starożytności, rzucano sól na jakieś miejsce, 
aby na wieczność przekląć płodność, chcąc 
sprawić by ziemia nie wydawała już plonów (np. 
V Mj. 29:23; Sę. 9:45; Ps. 107:34: Jer. 17:6).  
 
19:29 
Podczas zniszczenia Bóg pamiętał o Abrahamie. 
Słowo pamiętać lub wspomnieć (hebr. zakar) 
jest ważnym teologicznym słowem w Biblii 
związanym z Bożą wiernością przymierzu. Bóg 
zniszczył grzeszników, ale był wierny 
Abrahamowi i oszczędził Lota (2 P 2:7-8). 
 
Kontrast między Abrahamem a Lotem 
Możemy dostrzec wielki kontrast między 
charakterami Abrahama, starającego się 
ratować innych, a Lota, myślącego przede 
wszystkim o sobie i o swym wygodnym życiu. 
Abraham jest całkiem oddany Bogu, natomiast 
Lot życiu w Sodomie. 
Abraham jest gościnny a jego dobre czyny, 
zostają w opisie określone przez użycie 
czasowników podkreślających to, że czynił 
wszystko śpiesznie i bez ociągania. Lot próbuje 
być dobrym człowiekiem, ale zawodzi jako 
gospodarz, ojciec, obywatel Sodomy i jako mąż.  
 
Potop i Sodoma 
Zniszczenie Sodomy i Gomory jest podobnie jak 
potop sądem Bożym. W obu przypadkach 

chodzi o kompletne zniszczenie z powodu 
strasznych grzechów. Tak jak Bóg sam zamknął 
drzwi arki, tak anioły zamykają drzwi, aby Lot 
był bezpieczny w domu i aby go, tak jak Noego, 
odseparować od bezbożnego świata na 
zewnątrz. Bóg odzieli sprawiedliwych od 
niesprawiedliwych (Mat. 25).  
W obu przypadkach grzech związany jest z 
pijaństwem i seksualną niemoralnością i w obu 
sytuacjach widzimy, że Bóg chce ratować 
sprawiedliwych w sądzie.  
Różnice dostrzec można w tym, że Noemu udało 
się przekonać jego rodzinę, podczas gdy Lot nie 
mógł wszystkich przekonać a nawet stracił 
swoją żonę. 
 
Sąd i zbawienie 
Sąd Boży jest jednym z podstawowych tematów 
w Biblii. Bóg gniewa się z powodu grzechu 
człowieka, dlatego przyjdzie z sądem, 
oznaczającym zniszczenie, wieczną karę dla 
bezbożnych. 
Innym istotnym biblijnym tematem jest Boża 
Łaska. Boża świętość wymaga odbycia kary, ale 
Boża łaska i miłość sprawia, że Bóg zbawia. Bóg 
zbawia sprawiedliwych nie z powodu tego, że są 
dobrzy i przez swe dobre uczynki starają się 
uzyskać zbawienie, ale dlatego, że okazuje im 
swą łaskę. Lot jest obrazem chrześcijanina. 
Żaden chrześcijanin nie jest w stanie sam z 
siebie przyjąć oferty łaski. Opór Lota wobec 
szansy ratunku może nas dziwić, ale dokładnie 
taka jest sytuacja każdego grzesznika: wygodnie 
jest mu w grzesznym życiu a sąd wydaje się 
nierealny. Sodoma zniszczyłaby Lota, tam 
zginąłby, dlatego Bóg zniszczył Sodomę, aby Lot 
mógł żyć.1 
 
Gdyby Bóg nie wybrał nas w Chrystusie (Ef. 1:4), 
to podobnie, jak Lot nie chcielibyśmy Go 
słuchać. Nasze życie w grzechu jest wygodne i z 
natury nie traktujemy sądu poważnie.  
Bóg miał prawo zniszczyć całe stworzenie ale 
tak miłował świat, że wydał swego jedynego 
Syna, aby to On zapłacił karę za grzech każdego, 
kto uwierzy. W ten sposób Bóg łaskawie zbawia 
wiernych poprzez sąd. 

 
Pedro Snoeijer 

 
Dłuższa wersja na blogu autora: 
www.pedrosnoeijer.blogspot.com 

  

 
1 Ross, Creation and Blessing, s. 357-8 
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Studium biblijne: Księga proroka Izajasza 50,4-9 
 

  
(4) Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym 
słowem, każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. (5) Wszechmogący Pan 
otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem ani się nie cofnąłem . (6) Mój grzbiet nadstawiałem tym, 
którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę; mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami 
i pluciem. (7) Lecz Wszechmogący Pan pomaga mi, dlatego nie zostałem zhańbiony, dlatego uczyniłem 
moją twarz twardą jak krzemień; wiedziałem bowiem, że nie będę zawstydzony. (8) Bliski jest Ten, który 
mi przyzna słuszność, więc kto ośmieli się spierać się ze mną? Stańmy razem do rozprawy! Kto chce się ze 
mną prawować, niech się zbliży do mnie! (9) Oto Wszechmocny Pan pomaga mi, kto mnie potępi? 
Zaprawdę, wszyscy oni zwiotczeją jak suknia, mól ich stoczy.  
 
Kontekst 
Księga Proroka Izajasza skomponowana jest z 
trzech części, a tekst, który jest nam 
zaproponowany do rozważania stanowi 
fragment części drugiej (rozdziały 40-55). W tej 
drugiej części (nazywanej Deutero-Izajaszem lub 
Księgą Pocieszenia) znajdują się cztery 
fragmenty nazywane tradycyjnie „Pieśniami 
Sługi”: 42,1-9; 49,1-7; 50,4-9; 52,13-53,12. Nasz 
fragment stanowi zatem trzecią pieśń Sługi.  
 
Jeżeli ta część księgi nazywana jest „Księgą 
Pocieszenia”, to dlatego, że jest w niej 
opowiadany czas, gdy Bóg pociesza swój lud 
Izrael i jest podzielona na dwie przez wygnanie, 
które doprowadziło do deportacji głównych 
szefów i notabli do Babilonu, mówiąc także o 
Cyrusie, władcy perskim, który podbija Babilon, 
a następnie wydaje edykt korzystny dla 
Izraelitów w 538 r. p.n.e., pozwalający im 
powrócić do Jerozolimy, pod wodzą 
Szeszbasara.  
Podczas tego powrotu i odbudowy Jerozolimy, 
ukazują się przynajmniej dwie tendencje: ludu, 
który pozostał na miejscu podczas wygnania bez 
przywódców religijnych i cywilnych, którego 
religia stała się raczej synkretyczną i tych, którzy 
powracają z Babilonu, zakorzeniwszy ich religię 
w szacunku do Tory, danej przez Boga jedynego, 
jednego prawdziwego Boga i mający ideę 
jednego miejsca dla ofiar, które są wymagane: 
Jerozolimy.  
Dodajmy do tego jeszcze walki o władzę tak na 
dworze perskim, jak i na miejscu w Jerozolimie i 
możemy mieć obraz sytuacji, która nie była 
prosta.  
 
 
 

Dyskusja co do osoby, która mówi (lub o której 
się mówi) w tym fragmencie pozostaje otwarta; 
literatura egzegetyczna obfituje w tej kwestii. 
Mogą to być osoby różne, w zależności od 
fragmentu;   
niektórzy komentatorzy grupują nasz fragment z 
rozdziałem 53, wskazując jako mówcę jednego z 
liderów (Zorobabela?) z Jerozolimy w 
odbudowie, skazanego przed wysłaniem 
dyrektyw przez Dariusza (jednego z następców 
Cyrusa), inni to odrzucają….  
Można jednak zauważyć różne rysy tej osoby, 
często nazywanej „Sługą Cierpiącym”. Jest 
opisany jako sługa, namaszczony Pana i w 
rozdziale 53 widzi się jak Bóg używa śmierci 
niewinnego, aby wypełnić pokój i uzdrowienie 
wspólnoty – tłumaczy to dlaczego tradycja 
chrześcijańska identyfikuje Chrystusa w tym 
opowiadaniu. Nie jest jednakże 
nieinteresującym spojrzenie na ten tekst sam w 
sobie, w jego kontekście powrotu do 
Jerozolimy, nawet jeśli jest ewidentnym, że 
znajdziemy echa życia, śmierci i 
zmartwychwstania Chrystusa, ale także życia 
każdego człowieka, całej społeczności ludzkiej 
ze swoimi walkami, cierpieniami i pojednaniami.  
 
Przyglądnijmy się naszemu fragmentowi w 
oparciu o język oryginalny tekstu.  
 
W. 4: Raczej „język uczniów” – dosłownie język 
kogoś, kto uczy się.  
 
Słowo tutaj tłumaczone jako odpowiedzieć, 
raczej tłumaczy się jako „podtrzymać”, choć 
słowo oryginalne jest bardzo niejasne. Kojarzy 
się raczej z troską o roślinę, stąd skojarzenie z 
podtrzymaniem, pomocą.  
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Budzi – czasownik mieć różne niuanse – 
pobudzić, w sensie podniesienia alarmu, 
podnieść, poruszyć… Tekst powtarza w sposób 
symetryczny: budzi rano, rankiem budzi.  
 
Moje ucho – literalnie: dla mnie ucho. Można 
zrozumieć, że Bóg dokonuje dzieła ustawienia 
mojego ucha w stan alarmu, co pozwala 
następnie usłyszeć.  
 
Którzy się uczą - na sposób uczniów, literalnie 
jak ci, których się naucza, trenuje. Jak uczniowie 
w formacji.  
 
W. 5:  
Pan otworzył moje ucho: po hebrajsku układ 
słów w szczególny sposób podkreśla fakt, że to 
Bóg otwiera mi ucho.  
 
Nie sprzeciwiłem się – nie byłem nieposłuszny.  
 
Nie cofnąłem się – nie odwróciłem się plecami 
(termin oznacza w jęz. Hebrajskim tył osoby lub 
budynku), nie dokonałem zwrotu.  
 
W. 6: 
Mój grzbiet nastawiłem: chodzi o grzbiet osoby 
(nie jest to ten sam termin co w wersecie 
poprzednim). Ponownie pozycja grzbietu jest 
wyakcentowana. Można by powiedzieć: mój 
grzbiet, oddałem go.  
 
Ci, którzy wyrywają mi brodę: czasownik 
oznacza obnażyć, uczynić gładkim, wyrywać 
sierść.  
Nie zasłaniałem prze obelgami i pluciem: w 
sensie nie zasłaniałem się przed poniżaniem.  
 
W. 7:  
Lecz Pan Wszechmogący pomaga mi: owo lecz 
jest i, które często jest tłumaczone jako rodzaj 
opozycji, ale w niektórych tłumaczeniach jest 
pomijane. Czasownik jest niedokonany, co 
tłumaczyłoby się lepiej jako czas zarówno 
teraźniejszy jak i przyszły (co tłumaczy, że 
wszystkie opcje są obecne w różnych 
tłumaczeniach). Pomoc Boża nie jest 
zakończona.  
 
Nie będę zawstydzony: w sensie nie będę 
poraniony, upokorzony.  

Krzemień (granit): w językach semickich termin 
może oznaczać kamienie szlachetne kosztowne 
bardzo twarde – nawet może to być diament. 
Ważną jest twardość kamienia. Cztery inne 
sytuacje występowania terminu w ST oznaczają 
skałę bardzo twardą, z której Bóg może jednak 
wydobyć wodę lub olej.  
 
W. 8: 
Przyzna słuszność: dosłownie bardziej – 
usprawiedliwia, czyni mnie sprawiedliwym.  
 
Kto ośmieli się spierać/prawować: w sensie 
postawić przed sądem.  
 
W. 9: 
Oto Pan Wszechmocny pomaga mi: ten sam 
czasownik, co w wersecie 7, tym razem często 
tłumaczony w czasie przyszłym, w różnych 
tłumaczeniach, co wydaje się lepiej oddawać 
sens niedokonanego, w jakim jest koniugowany 
czasownik oryginalny. Nie można jednak w obu 
przypadkach (w. 7 i 9) tłumaczyć w czasie 
teraźniejszym. Oto – obecne tutaj po hebrajsku 
także daje efekt anonsu czegoś, co już się dzieje 
lub się będzie działo (lub oba naraz).  
 
Kto mnie potępi: Czasownik może chcieć oddać 
potępienie, ale także uczynienie złym, 
złośliwym.  
 
Uwagi do kazania.  
 
Tekst sam w sobie jest znany i często używany 
w kazaniach. A zatem nie wymaga jakichś 
szczególnych uwag kazalnych. Co jednak warto, 
to nie tylko podkreślać w tym fragmencie jego 
odniesienie do Chrystusa, ale cennym byłoby 
zdobycie się na wykorzystanie tego fragmentu 
w nieco innym kontekście – właśnie starając się 
go ukazać w ramach historii zarówno człowieka 
indywidualnie (jako jednostki cierpiącej, 
mogącej w swoim życiu oddanym Bogu mieć w 
Nim nadzieję w momentach szczególnie 
trudnych), ale także w życiu społeczności 
chrześcijańskich, które w swoich trudnościach, 
czasem wielkich dramatach mogą jedynie w 
Panu znajdować oparcie.  
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