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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 21 :1-21  

 

 
W tym rozdziale czytamy o narodzinach 
obiecanego syna. To wyraźny cud, gdyż Izaak 
rodzi się z „martwych” rodziców; Sara była już w 
podeszłym wieku i nie była w stanie rodzić 
dzieci.  
Sama historia narodzenia Izaaka zawarta została 
zaledwie w kilku wersetach, natomiast opis 
konfliktu, który nastąpił później jest dość 
obszerny. Radość z narodzenia obiecanego syna 
szybko została zmącona przez konflikt. To 
kontynuacja konfliktu pomiędzy potomstwem 
kobiety a potomstwem węża (szatana, por. I Mj. 
3:15), który jest jednym z dominujących 
tematów I Księgi Mojżeszowej.  
 
21:1-2 
Tekst mówi, że Bóg nawiedził Sarę, co 
podkreśla, że Bóg dał im syna. Czasownik 
tłumaczony, jako nawiedzić określa boską 
interwencję w czyjeś życie, co oznacza nowy 
etap życia, błogosławieństwo lub sąd. Ten sam 
czasownik używany jest, aby ogłosić, że Bóg 
wybawi lud Izraela z Egiptu (I Mj. 50:24). 
 
21:3-4 
Wcześniej widzieliśmy, że wiara Abraham 
bywała słaba, ale teraz reaguje on z wiarą i daje 
dziecku imię, nakazane przez Boga a Sara chwali 
Boga i śmieje się, ale tym razem z radości. Bóg 
spełnił obietnicę w kontekście relacji 
przymierza, w związku z czym Abraham 
dokonuje obrzezania Izaaka (por. 17:2). Teraz 
Abraham jest wierny i spełnia warunki 
przymierza. 
W tekście imię Izaak, jak też określenie 
jego/swego syna, zostaje trzy razy wymienione.  
Imię Izaak oznacza śmiech lub śmiać się. Ten 
czasownik jest słowem kluczowym w tym 
rozdziale.  
 
21:5-7 
Słowa Sary (w. 6-7) stanowią po hebrajsku 
poezję - Sara śpiewa. Porównując słowa Sary z 
jej wcześniejszą wypowiedzią (16:2) widzimy 
wielką różnicę. Przyznaje, że Bóg zmienił jej 
sytuacje i że On jest powodem jej radości. Teraz 

nie śmieje się z niewiary, lecz z prawdziwej 
radości. 
Imię dziecka jest ciągłym przypomnieniem, że 
Bóg spełnia obietnice i jest wierny, również 
wtedy, gdy rodzice nie są wierni, a to jest 
powodem do radości. Śmiech Sary jest teraz 
wyrazem uwielbienia i pochwały Boga. Sara 
chwali Boga tak, jak wiele wieków później Maria 
chwali Boga po urodzeniu Jezusa (Łk. 1:46-55), 
ponieważ podobnie, jak narodzenie Izaaka, 
narodzenie Jezusa w Nowym Testamencie jest 
powodem wielkiej radości (Gal. 3:19; Łk. 1:68). 
 
21:8 
Kiedy dziecko miało trzy lata, zostało 
odstawione od piersi. Karmienie piersią miało 
miejsce o wiele dłużej niż obecnie, około trzech 
lat. Była to okazja do świętowania, ponieważ w 
tamtych czasach śmiertelność niemowląt i 
małych dzieci była niezwykle wysoka a 
ukończenie trzeciego roku życia oznaczało 
koniec pierwszej niebezpiecznej fazy życia 
dzieci, co było powodem do radości.  
 
21:9 
Ismael nie świętuje razem z innymi, lecz szydzi z 
Izaaka. Odzwierciedla przez to charakter matki, 
która wcześniej poniżała Sarę (16:4-5). Sara 
widzi co się dzieje i pamiętając o tym, jak Hagar 
wcześniej ją traktowała rozumie zagrożenie, 
które stanowią niewolnica i Ismael. 
Imienia Ismael nie znajdujemy w tym rozdziale, 
jest tylko wspomniany jako „jej syn” (w. 9, 10), 
co podkreśla, że nie ma już miejsca w rodzinie 
Abrahama.  
Ten sam czasownik szydzić jest też używany w I 
Księgi Mojżeszowej 19:14, aby opisać reakcję 
zięciów Lota na wieść o zniszczeniu Sodomy. 
Żona Potifara używa też tego samego 
czasownika, aby oskarżyć Józefa (I Mj. 39:14, 
17; patrz też inne miejsca, gdzie jest on 
używany: II Mj. 32:6 i Sę. 16:25).  
 
Hebrajskie słowo szydzić posiada ten sam rdzeń 
jak czasownik śmiać się (w. 3, 4, 5). Ismael też 
się śmieje, ale jest to śmiech szyderczy. Można 
to rozumieć jako wyśmiewanie kogoś (jak w I 
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Mj. 19:14; II Mj. 32:6; Sę. 16:25), ale znaczenie 
jest ostrzejsze; dzisiaj powiedzielibyśmy, że jest 
to mobbing. To niesłychane, że syn niewolnicy 
szydzi z syna pana; to powinno zostać ostro 
ukarane (Gal. 4:29).  
Czasownik ten więc podkreśla, że nie chodzi tu 
o chłopca, który nie lubi swego brata, nie jest to 
niewinne zachowanie, lecz Ismael wyraża przez 
to nienawiść i pogardę dla obiecanego przez 
Boga potomka. Apostoł Paweł interpretuje to 
jako prześladowanie (Gal. 4:29).  
Widzimy tu ostry kontrast pomiędzy wierzącym 
i bezbożnym: śmiech Sary jest reakcją 
wierzącego, natomiast szyderstwo Ismaela jest 
reakcją bezbożnego na spełnienie obietnicy. 
Dlatego szyderstwo syna niewolnicy jest 
poważnym grzechem, ponieważ oznacza 
szydzenie z samego Boga, co jest złamaniem 
trzeciego przykazania (II Mj. 20:7). Szyderca jest 
bezbożny (Ps. 1:1) i stanowi przeciwieństwo do 
mądrego (Prz. 9:8, 12). Przez swoje zachowanie 
Ismael stawia samego siebie poza przymierzem 
z Panem i nie ma prawa na Boże obietnice.  
Dlatego sam Pan nakazuje Abrahamowi, by 
odesłał Hagar i jej syna.  
  
21:10-11 
Sara wymaga, by Ismael został wydziedziczony, 
aby nigdy nie stanowił konkurencji dla Izaaka. 
Abrahamowi nie podoba się to, gdyż jest jego 
ojcem. Jednak według starożytnych praw, syn 
niewolnicy nigdy nie mógł dziedziczyć, jeśli z 
pana potem narodził się jego prawowity syn. 
Według tych praw Ismael nie miałby szansy 
cokolwiek dziedziczyć po Abrahamie. 
Sara nie używa imion, mówi natomiast o tej 
niewolnicy, i jej synu. Mimo wszystko, Isamel 
jest synem, dlatego Abraham ma trudności, by 
spełnić wymaganie Sary.  
 
21:12-13 
Charakter Sary zmienił się. W pierwszym 
konflikcie z Hagar nie miała wiary, oskarżyła 
Abrahama i źle traktowała swą niewolnicę. 
Teraz jej wymagania zostają potwierdzone 
przez Boga, co oznacza, że uważa je za 
sprawiedliwe. Ismael nie może dalej żyć w 
rodzinie Abrahama, ponieważ 
błogosławieństwo jest przeznaczone tylko dla 
obiecanego potomstwa (por. I Mj. 17:7, 19; 
Heb. 11:17-19). 
Wymagania Sary są moralne i prawnie 
sprawiedliwe. Poza tym, ten który szydzi z 

obiecanego syna, nie może już być w 
społeczności przymierza. Bóg chce, aby 
Abraham wypędził Hagar i jej syna, by oddalili 
się od Izaaka, dla którego są zagrożeniem, ale 
nie pragnie ich śmierci.  
Sara szanuje męża (1 Pio. 3:5-6), Abraham musi 
przyznać, że on się mylił a jego żona miała rację.  
Poza tym, Abraham musi całkowicie zaufać 
Bogu i nie może zatrzymać Ismaela, jako 
„rezerwy” w przypadku, gdyby Izaakowi coś się 
stało. 
Jednak, ponieważ Bóg miłuje Abrahama, też 
jego inne naturalne dzieci będą błogosławione, 
mimo faktu, że nie należą do przymierza i do 
obietnicy (17:6). Abraham nie może już 
opiekować się Ismaelem, Bóg sam zatroszczy się 
o niego (w. 18; por. 16:10). 
 
Wyraz chłopiec ma dość szerokie znaczenie, 
może wskazywać na dziecko pomiędzy drugim a 
osiemnastym rokiem życia, ale w I Księdze 
Mojżeszowej zazwyczaj oznacza młodzieńca, 
który jest w stanie sam być odpowiedzialnym za 
swoje życie (czyli od ok. 16 lat, np. w I Mj. 37:2; 
18:7; 19:4).  
 
21:14 
Abraham wstał wcześnie rano, co znowu 
podkreśla, że chce gorliwie jak najszybciej 
wykonać nakaz Boży (por. 20:8; 22:3).  
Daje Hagar bukłak z wodą (ok. 4 litrów) na 
drogę i odprawia ją.  
Wyraz dziecko w tym wersecie oznacza 
dosłownie kogoś niedoświadczonego, może 
oznaczać także młodzieńca.  
Pustynia Beerszeba położona jest w 
południowej części pustyni Synaj. Hagar 
oddalała się od Abrahama w kierunku półwyspu 
Arabia, gdzie potem będzie żył potomstwo 
Ismaela. 
 
21:15-16 
Kiedy już skończyła się woda, Hagar porzuca 
dziecko pod krzakiem, aby nie musiała patrzeć 
na to, jak umrze.   
Przez własny grzech Hagar i Ismael zostali 
wykluczeni ze wspólnoty przymierza, którą 
stanowiła rodzina Abrahama i przez to zostali 
też wykluczeni z błogosławieństwa. 
Jednak mimo wszystko Bóg jest miłosierny, 
ratuje ich i daje im przyszłość tylko dlatego, 
ponieważ chciał ich błogosławić ze względu na 
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Abrahama. Bóg szuka tych, którzy błądzą przez 
własny grzech i chce ich uratować.  
 
21:17-19 
Określenie Anioł Boży podkreśla, że jest to Bóg 
w stosunku do niewybranych. Kiedy w Biblii 
mowa jest o relacji do wybranych występuje 
określenie: Pan - Anioł Pański. 
Bóg usłyszał wołanie Hagar. Jego łaska nie jest 
ograniczona tylko do Abrahama i Izaaka (por. 
16:11; II Mj. 2:23; 1 Sam. 7:8-9; Ps. 107:19). 
 
21:20-21 
Ostatnie wersety opowiadają o losach Ismaela. 
Nie ma on żadnego udziału w dziedzictwie 
Abrahama i Izaaka a jego potomstwo nie będzie 
błogosławieństwem dla ziemi tak, jak wybrane i 
wierne potomstwo Abrahama (I Mj. 12:1-3). 
Duchowa sytuacja Ismaela jest bardzo niedobra. 
Stał się łucznikiem, co może wskazywać na to, 
że musiał żyć jako nomada, nieposiadający 
stałego miejsca zamieszkania, który walczy 
przeciwko innym. To spełnienie wcześniejszego 
proroctwa (I Mj. 16:12). 
Ismael ożenił się z Egipcjanką co nie oznaczało 
nic dobrego. W I Księdze Mojżeszowej Egipt 
oznacza pokuszenie, aby opuścić ziemię 
obiecaną w czasie głodu. Abraham postarał się 
o to, aby Izaak miał odpowiedną żonę, z 
rodziny, a nie pogańską cudzoziemkę. Dla 
Ismaela dobór odpowiedniej, wierzącej żony nie 
ma znaczenia, on czyni co zechce.  
Mimo wszystko także z Ismaela wychodzi wielki 
naród (I Mj. 25:12-18). 
 
Historia Boga 
Historia narodzin Izaaka i wypędzenie Hagar 
opisane zostało pomiędzy dwiema konfliktami, 
które Abraham miał z Abimelechem. Pierwszy 
konflikt dotyczył potomstwa (20:1-18) a drugi 
ziemi (21:22-34). 
Narodziny Izaaka mają miejsce w środku 
wielkiego politycznego napięcia (Abraham - 
Abimelech), podobnie zresztą jak narodziny 
Jezusa. Tak jak narodziny Izaaka, narodziny 
Jezusa wydają się małym znaczącym 
wydarzeniem w wielkiej politycznej historii, ale 
mają wielkie i decydujące znaczenie dla 
ludzkości. Tylko wierzący widzi i jest w stanie 
rozumieć prawdziwe znaczenie tych narodzin. 
 
Hagar i Sara 
Boży plan nie zależy od biologicznych reguł lub 

od sprawiedliwego zachowania Abrahama czy 
Izaaka, lecz tylko i wyłącznie od woli 
Stworzyciela. Bóg jest łaskawy wobec 
wybranych, ponieważ jest to Jego suwerenna 
decyzja (por. Rz. 9:6-8). 
Przymierze i obietnice z tym związane są 
zamysłem i inicjatywą Boga, a ten, kto otrzyma 
obietnice z pewnością uwierzy i pozostanie 
wierny przymierzu.  
Przyszłość każdego człowieka jest w rękach 
wszechmogącego Boga, działającego też w 
sposób ponadnaturalny. Dla Boga nie ma nic 
niemożliwego, dlatego jeśli tylko on chce to 
nawet bezpłodna kobieta może rodzić 
obiecanego syna.  
 
Apostoł Paweł używa tej historii w sposób 
typologiczny (lub według niektórych 
alegoryczny) w Liście do Galacjan (Gal. 4:21-31). 
Istnieje wiele dyskusji wśród biblistów 
dotyczących interpretacji tego fragmentu, ale 
bez wątpliwości jasnym jest, że Apostoł traktuje 
to opowiadanie jako opis wydarzeń, które 
rzeczywiście miały miejsce w historii. Apostoł 
Paweł używa słowa podobieństwo (które też 
można tłumaczyć jako związek, odpowiednik, 
coś, co koresponduje). Jest to raczej 
typologiczne określenie. Paweł podkreśla 
analogię między dwoma historycznymi 
rzeczywistościami: sytuacją w domu Abrahama 
oraz sytuacją Żydów i chrześcijan pochodzących 
z pogan. Postrzegamy wielki kontrast pomiędzy 
z jednej strony Hagar i Ismaelem a z drugiej 
strony Sarą i Izaakiem, który można określić 
jako kontrast między byciem w ciele i byciem 
duchowym, co jest jednym z kluczowych 
tematów Apostoła Pawła w Liście do Galacjan. 
Hagar i Ismael są więc symbolem Judaizmu I 
wieku, albo inaczej są symbolem drogi 
człowieka, który sam chce decydować o swoim 
życiu, polegać na własnych uczynkach, aby być 
przyjętym przez Boga. Sara i Izaak są symbolem 
biblijnej chrześcijańskiej wiary, która ufa Panu i 
wierzy w suwerenną łaskę Bożą, nie polega na 
własnej sprawiedliwości, lecz na 
sprawiedliwości Chrystusa.  
Hagar polegając na własnych uczynkach 
znajdowała się cały czas w niebezpieczeństwie. 
W takiej sytuacji jeden błąd oznaczał 
wypędzenie. Abraham i Sara też grzeszyli i nie 
zawsze byli wierni, ale ich postawą była wiara i 
zaufanie Bogu, nie polegali na sobie, lecz na 
Panu i dlatego zawsze byli bezpieczni, nie zostali 
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wypędzeni, ponieważ Bóg jest wierny wobec 
tych, którzy Mu ufają.  
 
Konflikt między potomstwem kobiety i 
potomstwem węża 
Nie naturalne potomstwo Abrahama otrzymuje 
obietnice, lecz duchowe (Rz. 9:8). W historii 
świata potomstwo szatana (I Mj. 3:15) 
prześladuje potomstwo obietnicy (I Mj. 21:9; 
Gal. 4:29-30). Przeciwstawiają się duchowemu, 
obiecanemu potomstwu Abrahama. Ich 
wrogość wobec obiecanego potomstwa 
udowodnia, że podobnie jak Ismael i jego 
potomstwo są potomstwem węża, czyli szatana 
(I Mj. 3:15). 
Hagar pogardzała Sarą a jej syn w taki sam 
sposób traktował Izaaka. Oboje są winni i 
dlatego nie mają udziału w dziedzictwie 
Abrahama, lecz zostają wypędzeni. Mimo to, 
Bóg okazuje im ogólną łaskę i błogosławi ich 
tylko ze względu na ich relację z Abrahamem, 
ale to błogosławieństwo nie prowadzi do 
wiecznego życia. W tym sensie życie i przyszłość 
Ismaela zależy całkiem od faktu, że pochodzi z 
domu Abrahama; on jest błogosławiony tylko 
dlatego, ponieważ Bóg chce błogosławić 
narodom poprzez Abrahama (I Mj. 12:1-3). 
 

Jezus Chrystus 
Bóg spełnia obietnice, które dał Abrahamowi i 
Sarze a to otwiera drogę do ostatecznego 
spełnienia obietnicy narodzenia się Mesjasza, 
który zwycięży. Bóg obiecał Abrahamowi, że 
będzie ojcem wielkiego narodu, co było tylko 
możliwe poprzez narodzenie się Izaaka. A z jego 
potomstwa narodził się Mesjasz który jest 
błogosławieństwem dla wielu narodów (I Mj. 
12:1-3; Mt 28:18-20; Dz.Ap. 1; Gal. 3:13-14; Rz. 
4:16-20). 
Narodzenie Izaaka zapowiada narodziny Jezusa 
Chrystusa, obiecanego Mesjasza i potomka 
kobiety, który zwycięży nad potomstwem 
szatana (I Mj. 3:15). Widzimy pewien schemat: 
Izaak rodzi się w cudowny sposób z niepłodnej 
matki, tak jak potem Jakub i w końcu Jezus rodzi 
się z kobiety, która jeszcze nie poznała męża. 
Tak jak narodzenie Izaaka przyniosło wielką 
radość, tak narodziny Jezusa przyniosą jeszcze 
większą radość. Jezus jest obiecanym 
Mesjaszem, jest to radość Ewangelii Jezusa 
Chrystusa (Jn. 8:56; Dz. Ap. 2:47; 13:47-48).  
 

Pedro Snoeijer 
 
Dłuższa wersja na blogu autora: 
www.pedrosnoeijer.blogspot.com 
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Studium biblijne: Ewangelia według Łukasza 3,10-18 
 

  
(10) I pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić? (11) A on odpowiadając, rzekł im: Kto ma dwie suknie, 
niechaj da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech uczyni podobnie. (12) Przychodzili też celnicy, by 
dać się ochrzcić, i mówili do niego: Nauczycielu, co mamy czynić? (13) On zaś rzekł do nich: Nie 
pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. (14) Pytali go też żołnierze, mówiąc: A my co mamy 
czynić? I rzekł im: Na nikim nic nie wymuszajcie ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz 
poprzestawajcie na swoim żołdzie. (15) Gdy zaś lud oczekiwał i wszyscy w sercach swych rozważali, czy 
też Jan może nie jest Chrystusem, (16) sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc: Ja chrzczę was wodą, 
lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego; 
On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. (17) W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko 
swoje i zebrać pszenicę do spichlerza swego, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. (18) Wiele też 
innych dał napomnień i zwiastował ludowi dobrą nowinę. 
 
Kontekst 
Dwa pierwsze rozdziały Ewangelii Łukasza 
zbudowały pewne ramy dla tego, co ma 
nastąpić: oto historia posługi Jana Chrzciciela i 
Jezusa może teraz rozpocząć się.  
Posługa Jana wypełnia w czynach zerwanie z 
dziedzictwem, już zwiastowane przez imię, 
które otrzymał: nie otrzymuje następstwa po 
swoim ojcu, jako kapłan w Jerozolimie, ale żyje 
w oddaleniu na pustyni, skąd wzywa lud Izraela 
do skruchy.  
Tekst bieżący rozpoczyna się z Łk 3,10, nieco 
zacierając istotę trzech poprzednich wersetów, 
które jednak wydają się istotne dla całości 
przekazu, zrozumienia Dobrej Nowiny, które 
kończy w. 18, tuż przed chrztem Jezusa i 
genealogią, które zamykają w konkluzji rozdział. 
Dla poszerzenia zatem rozumienia naszego 
tekstu proponujemy o dodatkową prywatną 
lekturę wierszy 7-9… 
 
Podążając za tekstem 
Każde słowo posiada swój świat znaczenia, 
właściwy ewolucji języka, z którego pochodzi i 
kultury stanowiącej jego (często zmienny) 
kontekst.  
Poniżej spróbujemy przyjrzeć się niektórym ze 
słów z wybranego przez nas tekstu i przybliżyć 
nieco ich (często w języku polskim nieuchwytne) 
znaczenie.  
 
w. 10  
Czynić, wytworzyć: czasownik poieo (ten sam, 
który występuje w w. 8 tego rozdziału). Jest to 
pierwszy czasownik greckiego tłumaczenia 
Biblii: na początku Bóg stworzył (poieo) niebo i 
ziemię. Poieo ma sens ogólny „robić”, 
produkować coś co było przemyślane wcześniej. 

Jest to czasownik, który jest podstawą słowa 
poezja.  
Zawsze jest w nim kwestia owoców, czynienia, 
które materializuje intencję pierwotną. Dla 
myślenia biblijnego, mówienie i czynienie są 
nierozłączalne (po hebrajsku słowo davar 
dotyczy zarówno słowa i działania). Duchowość 
judeochrześcijańska jest nierozdzielną z 
czynami, które inspiruje.  
 
w. 11  
Suknia: to ubranie, które jest bliższe ciału, które 
chroni i które symbolizuje ochronę życia.  
 
w. 12 
Celnik/skarbnik: celowo użyty tutaj jest termin 
wskazujący, że w czasach Jana Chrzciciela 
podatki, które były pobierane, wypełniały 
zarówno zasoby świątyni, jak i te okupanta 
rzymskiego. Chodzi o wszystkich tych, którzy 
mieli za obowiązek pobierać pieniądze 
konieczne do funkcjonowania instytucji różnego 
typu.  
 
w. 13  
Nie pobierajcie/nie czyńcie: tłumaczy czasownik 
prasko, który tłumaczy ideę pójścia aż do celu i 
przez rozszerzenie zaangażowanie w osiągnięcie 
spełnienia, pracowania, doprowadzenia do 
wpłynięcia pieniędzy. Jest się tutaj w rejestrze 
czynienia czegoś, egzekwowania, a nie 
tworzenia, jak to miało miejsce w przypadku 
poieo.  
Można rozumieć ten werset jako przestrogę 
przeciw pokusie nadużycia statusu poborcy 
podatków, chcącego osobiście się wzbogacić. 
Wydaje się, mając na uwadze kontekst, że 
znaczenie jest jeszcze szersze: Jan odsyła tutaj 
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do inicjatywy ze sfery indywidualnej. To nie 
zaangażowana służba w jakiejś instytucji 
powinna ukryć kreatywność jednostki: ma ona 
wyrazić się indywidualnie w czymś, co oddaje 
etyczną odpowiedzialność osoby.  
 
w. 14  
Nie korzystanie ze statusu, by przestraszyć 
innych i by mieć z takiej sytuacji profity: chodzi 
tu o tłumaczenie czasowników 

- diadeo, który mówi o wstrząśnięciu 
gwałtownie głową i przez rozszerzenie 
wystraszenie, zaniepokojenie.  

- Sukofanteo, którego pochodzenie od słowa 
sukos - figa, faino - oglądać, usłyszeć, odsyła 
do tych, którzy denuncjują kontrabandę fig. 
Figi były w starożytności owocami o bardzo 
dużym spożyciu i o bardzo niskiej wartości. 
Słowo pochodzące z tego złożenia 
wskazywało w Atenach starożytnych tych, 
którzy denuncjowali złe praktyki nie aby 
dokonywać dzieł sprawiedliwych, ale aby 
czerpać z tego osobiste profity.  

 
w. 15  
Chrystus: sens pierwszy słów Chrystus po 
grecku i Mesjasz po hebrajsku to ten, który 
otrzymał królewskie namaszczenie, to znaczy 
sam król.  
Wszystko podąża źle: elity świątynne są 
skorumpowane i kolaborują z okupantem 
rzymskim. Werset ten wyraża nadzieję 
mesjańska ludu izraelskiego, który oczekuje 
króla idealnego. Jest to oczekiwanie człowieka 
opatrznościowego, które w czasach Jezusa jak i 
nam współczesnych ożywia wszelkie populizmy. 
Lud oczekuje cudownego rozwiązania 
pochodzącego z wysokości; posługi Jana 
Chrzciciela i Jezusa odsyłają każdego do 
rozwiązania pochodzącego „z dołu, od każdego 
z nas, dzięki natchnieniu Ducha.  
 
w. 16  
Mocniejszy: tłumaczy wyrażenie mówiące o sile, 
mocy związanej z naturą samą istoty, która jest 
jej beneficjentem - szczególnie chodzi tu o 
część boską Jezusa, Boga, który stał się 
człowiekiem.  
Rozwiązać: tłumaczy czasownik luo, który 
oznacza w sensie pierwszym rozwiązywanie, a w 
sensie figuratywnym uwolnienie. Luo dało 
słowo lutrom, które oznacza okup. Zapłacić 
okup, to pozwolić na czyjeś uwolnienie.  

 
w. 17  
Oczyści: oznacza tutaj bardziej oczyszczenie o 
charakterze liturgicznym.  
Zgromadzi: tłumaczy słowo sunago, utworzone 
przez prefiks sun- (razem) i czasownik ago, który 
mówi o prowadzeniu, przewodzeniu.  
 
w. 18  
Zwiastował Dobrą Nowinę: tłumaczy czasownik 
euangelizomai, pogodny od prefiksu eu- 
oznaczającego dobry i czasownika aggello, który 
oznacza nieść nowinę, przesłanie.  
 
Podsumowanie.  
Tekst ten ilustruje szczególnie dobrze problem 
interpretacji, przez który lektor staje się 
aktorem w rozumieniu tekstu, który czyta. 
Zgodnie z założeniem, które stoi u podstaw: czy 
początkiem jest wizja Boga, który jest 
sprawiedliwością nienaruszalną, bądź też Boga, 
który jest dobrotliwym miłosierdziem, 
interpretacja całości zmienić się może 
radykalnie.  
W pierwszym przypadku można się 
identyfikować ze ściętym drzewem 
przeznaczonym na ogień  wiecznego potępienia, 
a w drugim przypadku nabiera się dystansu do 
ludu, który uważa się za elitę duchową, aby stać 
się pokornym nasieniem, mającym przynieść 
owoc z ognia Ducha.  
Oba znaczenie i kierunki mogą być użyte z 
pożytkiem w naszych kazaniach. 
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