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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 
 

 
Tak, jak na początku (12:1), Bóg znowu nakazuje 
Abrahamowi wędrówkę do wskazanego 
miejsca. W obu przypadkach Bóg wymaga 
bezwarunkowego posłuszeństwa i w obu 
przypadkach wynagradza jego wierność 
wielkimi obietnicami. 
 
22:1 
Na początku otrzymujemy jako czytelnicy 
informację, niedostępną dla Abrahama, 
mianowicie, że Bóg nigdy nie wymagałby, aby 
Abraham rzeczywiście zabił syna. 
Upłynęło przynajmniej jakieś dziesięć lat od 
wydarzeń opisanych w poprzednim rozdziale, 
gdyż Izaak ma tyle lat, że jest w stanie sam nosić 
drewno. 
W pierwszej połowie opisywanej historii, 
hebrajski tekst używa wyrazu ‘elohim, co znaczy 
Bóg. To wyraz, który zazwyczaj używany jest, 
aby określić stosunek Boga do ludzi spoza 
przymierza. Potem tekst używa imię JHWH, 
który w hebrajskim zazwyczaj używany jest w 
stosunku do ludu przymierza.  
Te imiona Boga wyrażają pewne aspekty Jego 
relacji do Jego ludu. Imię ‘elohim skupia się na 
Bogu, jako wszechmocnym Stworzycielu, 
natomiast imię JHWH skupia się na Bogu 
mającym relacje przymierza z ludem. 
Odpowiedź Abrahama na wołanie Boga: oto 
jestem, podkreśla jego posłuszeństwo. 
Słowa, które Bóg mówi do niego, przypominają 
jego pierwsze powołanie (12:1-3): Abraham 
musi opuścić miejsce, gdzie mieszka, swoją 
rodzinę i pójść do innego miejsca, które Bóg mu 
wskaże. W swoich słowach Bóg przypomina 
Abrahamowi też, że Izaak jest jego jedynym 
synem, który został mu dany jako spełnienie 
obietnicy, że z niego będzie się wywodził wielki 
naród. 
 
W tym rozdziale tak naprawdę nie Izaak jest 
zagrożony, lecz Abraham. Hebrajski czasownik 
tłumaczony jako wystawić na próbę nie oznacza 
skusić kogoś do czynienia złego, lecz: sprawdzić 
jaki ktoś jest, czy jest godny. Szatan kusi nas, 
aby nasz zniszczyć, ale Bóg wystawia nas na 
próbę, aby nas wzmacniać. Wystawienie na 
próbę jest czymś innym niż kuszenie, ale 

zazwyczaj oznacza trudności. Królowa Saby 
wystawiła Salomona na próbę przez trudne 
zadanie (1 Krl. 10:1), Daniel i jego przyjaciele 
byli sprawdzani przez ich dietę (Dan. 1:12-14). 
Bóg wystawia Izraela na próbę przez brak 
jedzenia lub picia w pustyni (II Mj. 15:25; 16:4; 
20:20; V Mj. 8:2, 16) przez fałszywych proroków 
(V Mj. 13:3-4) lub poprzez wrogów (Sę. 2:22; 
3:1, 14). Celem w tych wszystkich sytuacjach 
jest to, aby sprawdzić, co jest w sercu 
sprawdzanych ludzi (V Mj. 8:2).  
Tekst wskazuje więc na to, że Abraham będzie 
miał trudny czas, musi wybrać między miłością 
dla Bożego daru i dla samego Boga. Podkreśla 
to też, co Pan Jezus mówił: opuszczenie matki i 
ojca, i naśladowanie Chrystusa (Łk. 14:26-27). 
Ostatecznie jednak będzie to dobre dla niego. 
To jedyne miejsce w Biblii, gdzie czytamy, że 
Bóg wystawia kogoś na próbę. 
 
22:2 
Abraham jest posłuszny i znowu opuszcza 
miejsce swego zamieszkania udając się w 
nieznane i nie wiedząc, jak to się zakończy. 
Kraj lub rejon Moria prawdopodobnie jest 
rejonem późniejszego Jeruzalem (2 Krn. 3:1). 
Bóg wymaga, aby Abraham ofiarował swego 
syna, co jest jednym z najtrudniejszych słów 
Pana w całej Biblii. Mimo to, faktem jest, że 
pierworodny należy do Pana, Stworzyciela (II 
Mj. 13:11-13). Wydaje się niemoralnym, aby 
wymagać pierworodnego. Większość ofiar była 
ofiarami całopalnymi, w których zwierzę zostało 
zastępczo dla człowieka zabite i złożone na 
ofiarę. To jednak podkreśla, że Bóg, który jest 
Stworzycielem i przeciwko któremu wszyscy 
zgrzeszyliśmy, ma prawo wymagać od człowieka 
ofiary, nawet największej. 
Podkreśla to też, że wiara wymaga radykalnego 
posłuszeństwa i poddania się. Bóg wymaga, że 
Abraham Go miłuje bardziej niż własnego syna i 
że Bóg jest dla Abrahama ważniejszy niż 
cokolwiek na ziemi (por. Łk. 14:26).   
Dlatego Abraham musi zachować się w sposób 
nielogiczny i absurdalny, nawet nieludzki. W 
kontekście Biblii, takie nielogiczne i absurdalne 
zachowanie wskazuje często na prawdziwą 
wiarą.  
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22:3 
Abraham wstał wczesnym rankiem, co 
podkreśla, że gorliwie chce być posłuszny (por. 
komentarz do I Mj. 20:8). 
Teraz Abraham nie zaczyna dyskutować z 
Bogiem, jak w sprawie Ismaela (17:18) lub u w 
sprawie Lota (18:22-33). Abraham milczy, 
spieszy się, aby wykonać to, czego Bóg wymaga, 
bez protestu i bez pytań. 
 
22:4 
Trzeciego dnia dotarli na miejsce. W Biblii okres 
trzech dni często oznacza okres przygotowania 
się do czegoś ważnego (por. I Mj. 31:22; 34:25; 
40:20; 42:18; II Mj. 3:18; 15:22; 19:11; IV Mj. 
10:33; 19:12; 33:8: Ester 5:1; Oz. 6:2; Jona 3:3; 
Mat. 12:40; 1 Kor 15:4). 
Abraham śpieszył się, ale miał trzy dni, aby 
przemyśleć sytuację. 
 
22:5-8 
Przy górze słudzy mają pozostać, nie mają brać 
udziału w ofierze. Nie jest podane, dlaczego 
Abraham nie zabiera osła i sługi ze sobą, ale 
podkreśla to izolację i jego samotność, on musi 
dosłownie zostawić wszystko za sobą. 
Kojarzy się to z sytuacją, w której Mojżesz 
kompletnie sam wstąpił na górę Synaj, podczas 
gdy cały naród i też wszyscy starsi musieli 
pozostać na dole (II Mj. 19:20, 24; 24:1-2) 
To, że Abraham mówi sługom, że wrócą razem, 
podkreśla fakt, że chociaż nie wie, co będzie 
dalej, wierzy, że wróci razem z Izaakiem, 
ponieważ jego syn jest obiecanym 
potomstwem, przez którego spełni się obietnica 
wielkiego narodu. Abraham wiedział, że skoro 
Izaak jest obiecanym potomstwem, musi żyć, a 
jednocześnie rozumiał, że Bóg wymaga ofiary. 
Nie można to ludzką logiką połączyć, ale 
Abraham wierzył, mimo to, że nie mógł tego 
rozumieć. 
Izaak pyta o zwierzę ofiarne, ale odpowiedź ojca 
jest bardzo niejasna i niejednoznaczna. W 
dialogu między Abrahamem i Izaakiem wyrazy, 
jak ojcze mój i synu mój, są często używane, co 
podkreśla głęboką relację między nimi. 
Abraham bardzo kocha swego syna, co jeszcze 
dodatkowo podkreśla ból w tej sytuacji. 
Izaak ufa ojcu, jest posłuszny, jest idealnym 
synem, tak jak baranek ofiarny powinien być 
idealny i nieskalany (III Mj. 1:3).  
 
22:9-12 

Opis spowalnia się w tych wersetach, podobnie 
jak w filmie pokazywane jest coś w zwolnionym 
tempie.  
Teraz wiem – to zazwyczaj słyszymy od kogoś, 
kto się raduje, ponieważ doświadczył 
zbawczego działania Bożego (Ps. 20:6; 56:9; II 
Mj. 18:11; 1 Krl. 17:24). Tu jest to radość Boża. 
Tekst mówi tak, jakby Bóg teraz dopiero się 
dowiedział, że Abraham jest wierny. Oczywiście 
Bóg wie wszystko i z góry wiedział, ale przez 
próbę zostało to ujawnione, że on rzeczywiście 
boi się Boga. Wiara Abrahama nie jest wyrażona 
tylko słowami, ale też czynami (por. Jak. 2:21-
22) 
Teraz również dla Abrahama stało się jasnym, 
że był to test a dla późniejszego Izraela było 
jasnym, że Bóg nie chce ofiar ludzkich.  
 
22:13-14 
Nagle Abraham i Izaak widzą zwierzę ofiarne, 
barana, który zaplątał się w krzakach. Tu 
wyraźna też jest zasada ofiarna: zwierzę zostaje 
zabite i ofiarowane na ołtarzu, aby ratować 
życie człowieka, który zasłużył na śmierć. 
Zwierzę straci życie, aby człowiek mógł żyć.  
Miejsce, gdzie Abraham i Izaak składają ofiarę 
jest miejscem, gdzie potem zostaje zbudowana 
świątynia (2 Krn 3:1).  
Nazwa Pan zaopatruje, można też tłumaczyć 
jako Pan widzi. Nazwa przypomina o 
wydarzeniu, że Pan dał zwierzę ofiarne, ale też 
wskazuje na przyszłość, kiedy tu będzie stała 
świątynia: Pan zaopatruje i Pan widzi potrzeby 
tych, którzy przyjdą, aby składać ofiary i Go 
uwielbiać. Pan objawia się tutaj jako ten, kto 
wysłuchuje modlitw i zaopatruje. 
 
22:15-18 
Teraz po tym, kiedy Abraham udowodnił, że ufa 
Bogu we wszystkim, Anioł Pański drugi raz 
przemawia do niego, tym razem aby odnowić 
przymierze. To niezwykle istotne dla historii 
zbawienia, gdyż bez odnowienia przymierza, 
ofiara Abrahama nie miałby sensu. 
Wcześniej Noe otrzymał po swej ofierze 
obietnicę, że Pan już nigdy nie zniszczy ziemi 
tak, jak zrobił to podczas potopu (I Mj. 8:20-22) 
natomiast Job po klęsce otrzymał wszystko 
podwójnie z powrotem (Job 42). Podobnie w 
przypadku Abrahama Pan odnawia przymierze z 
nim i jego potomstwem. Jeszcze raz Bóg 
obiecuje wielkie błogosławieństwo, ponieważ 
Abraham uwierzył i zaufał Mu. To ostatnie 
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potwierdzenie przymierza w życiu Abrahama, o 
którym czytamy. 
 
22:16 
Bóg przysięga na siebie samego. To jedyny raz 
kiedy czytamy takie określenie w I Księdze 
Mojżeszowej, chociaż znajdujemy aluzje do 
tego określenia (I Mj. 24:7; 26:3; 50:24; por. też 
II MJ. 13:5).  
Fraza mówi Pan (często też tłumaczona, jako 
Tak mówi Pan), występuje 364 razy w Starym 
Testamencie, zazwyczaj w księgach prorockich. 
Podkreśla to powagę wypowiedzianych słów 
oraz to, że Pan z pewnością uczyni tak, jak 
obiecał (por. Ez. 37:14). 
 
22:17 
Pan mówi, że połogosławi Abrahama obficie 
lub, jak można też tłumaczyć: pobłogosławi 
naprawdę lub z pewnością. Przez to określenie 
obietnica błogosławieństwa jest mocniejsza niż 
wszystkie wcześniejsze. 
Już wcześniej Pan obiecał, że potomkowie 
Abrahama będą stanowić wielki naród, tak 
liczny jak gwiazdy na niebie (17:2; 15:5), a tym 
razem obietnica zostaje zwielokrotniona: 
potomkowie będą tak liczni, jak piasek na plaży. 
Poza tym Pan obiecuje, że potomkowie 
zdobędą bramy (dosł.: Będą posiadać bramy), 
co oznacza, wróg nie ma będzie miał już 
możliwości obrony, jego miasta zostaną otwarte 
dla każdego. Potomkowie Abrahama zwyciężą 
nad wrogami, pokonają ich. To obietnica 
posiadania ziemi obiecanej. W Chrystusie 
jednak znaczenie jest szersze, gdyż On zwyciężył 
nad największym wrogiem. Dlatego każdy, kto 
jest w Chrystusie, jego Kościół, ostatecznie też 
zwycięży a bramy piekielne nie przemogą go 
(Mat. 16:18). 
 
22:18 
Już wcześniej Pan obiecał, że Abraham będzie 
błogosławieństwem dla narodów ziemi (I Mj. 
12:3). Teraz mówi, że nie tylko on, ale również 
jego potomkowie.  
Ostatecznie obietnica znalazła swe spełnienie w 
narodzeniu Mesjasza Jezusa Chrystusa, który 
narodził się jako potomek Abrahama. Przez 
Jezusa każdy kto w Niego wierzy może dostąpić 
zbawienia.  
Wcześniej Pan dał swoje obietnice tylko na 
podstawie suwerennej wolnej woli, ale teraz 

czytamy, że też ze względu na posłuszeństwo 
Abrahama. 
Podobnie jak przy wstawiennictwie Abrahama 
za Sodomą i Gomorą (I Mj. 18:19-33), Bóg działa 
i tu na na podstawie działania człowieka. 
Podczas wędrówki w pustyni, Bóg ogłasza 
Mojżeszowi, że chce zniszczyć cały Izrael z 
powodu ich niewierności, ale po 
wstawiennictwie Mojżesza, jednak ocala Izrael 
(II Mj. 32; por. też I Mj. 8:21-29). 
Wskazuje to na dzieło Jezusa Chrystusa. On był 
posłuszny aż do śmierci i ze względu na jego 
posłuszeństwo, każdy kto w Niego wierzy 
zostanie usprawiedliwiony.  
 
22:20-24 
Na końcu historii Abrahama znajdujemy 
rodowód, będący znakiem tego, że historia 
będzie się teraz koncenteować na następnym 
pokoleniu, na synu Izaaku i na wnukach Jakubie 
i Ezawie. 
Powołanie Abrahama, aby udał się do Morii 
przypomina wołanie go z Ur Chaldejskiego 
(12:1-8), dlatego też rodowód w tych wersetach 
przypomina rodowód Teracha, który czytaliśmy 
zaraz przez powołaniem Abrahama (11:27-31).  
W rodowodzie potomkowie zostają wymienieni 
w grupach co ma na celu, aby ustalić relacje 
między członkami rodziny. 
Pierwsza część prezentuje ośmiu synów, 
których urodziła Milka, żona Nachora (22:20-
23). Druga część prezentuje synów, których 
urodziła Reuma, konkubina Nachora (22:24). W 
ten sposób prawni synowie zostają w wyraźny 
sposób oddzieleni od synów konkubiny. 
Imię Us (także w I Mj. 10:23) jest nazwą miejsca, 
gdzie mieszkał Job. 
Potomkowie Buza stanowią plemię, które 
później osiedliło się w północnej Arabii (Jer. 
25:23). 
Chaso jest też miejscem na brzegu Półwyspu 
Arabskiego, w okolicach obecnego Bahrajna. O 
Betuelu czytamy jeszcze kilka razy -  to ojciec 
Rebeki, późniejszej żony Izaaka (24:15, 47; 
25:20; 28:5). 
O pozostałych podanych w tekście imionach nic 
więcej nie wiadomo. 
 
22:23 
Rebeka jest jedyną córką wymienioną w 
rodowodzie. Rodowody zazwyczaj zawierały 
tylko imiona synów. Rebeka jest krewną 
Abrahama: jej ojciec Betuel jest synem Milki - 
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córki Harana oraz żony Nahora (11;29). Czytając 
całą historię tej rodziny widzimy, że Lea i Rachel 
mają podobne relacje ze swym mężem, gdyż ich 
ojcem jest Laban, brat Rebeki, czyli są one 
kuzynkami męża. 
Dodatkowa fraza Betuel zrodził Rebekę 
wskazuje na to, co później będzie ważne: ona 
jest jedyną wymienioną córką, ponieważ będzie 
późniejszą żoną Izaaka. W ten sposób tekst 
przygotowuje czytelnika na dalszą historię: 
kiedy w rozdziale 24 spotykamy Rebekę, wiemy 
już kim ona jest: pochodzi z właściwej rodziny i 
jest odpowiednią kandydatką na żonę Izaaka. 
Betuel jest najmłodszym synem Nachora a 
Rebeka jest jego córką. Często widzimy tą 
zasadę w Biblii: linia wybranych nie idzie przez 
najstarszego, lecz przez najmłodszego syna. 
 
22:24 
Wyraz tłumaczony jako nałożnica wskazuje na 
żonę „drugiego rzędu”, która nie otrzymała 
posagu (30:4; Sę. 19:1-4). Nie była ona 
kochanką, lecz był to formalny związek, więc nie 
był w tamtych czasach widziany jako 
cudzołóstwo. 
Z Gachamy pochodzi mały naród, zamieszkujący 
w późniejszym okresie okolice Geszura na 
wschodzie od Jordanu (V Mj. 3:14; Joz. 2:15). 
Ten rejon należał do plemienia Manassesa, 
które nie było w stanie ich stamtąd wypędzić 
(Joz. 13:11-13).  
Nachor ma dwunastu synów, dokładnie tylu ma 
też Jakub (29:32-30:34), Ismael (25:13-16) i 
Ezaw. Synowie Nachora prawdopodobnie stali 
się ojcami plemion, tak jak synowie Jakuba. 
Ismael miał dwaunastów synów, którzy stali się 
ojcami plemion (17:20; 25:12-16). Jakub miał 
ośmiu synów zrodzonych z jego żon oraz 
czterech z jego nałożnicy (22:20, 24; 29:31-
30:24; 35:16-18). Tak mamy tutaj różne rodziny 
mające dwunastu synów, ale tylko synowie 
Jakuba należą do przymierza i tylko oni są 
wybranym narodem. 
 
Wiara w czynach 
Prawdziwa wiara zostaje odzwierciedlona w 
konkretnych czynach i życiu zgodnym ze 
Słowem Bożym. Nasze czyny są dowodem 
naszej wiary, a jeśli nie mamy dobrych 
uczynków wiary, też nie mamy prawdziwej 
wiary (Jak. 2:14-24). Abraham jest gotów, aby 
słuchać Boga, jak Mojżesz (II Mj. 3:4), Samuel (1 
Sam. 3:4), Izajasz (Iz. 6:8) i Jezus (Hb. 10:7).  

 
Wiara i próba 
Bóg wystawia swoje dzieci nieraz na próbę, 
przez trudności, aby sprawdzać jakość wiary w 
naszej historii (np. por. II Mj. 15:22-27; 20;20; V 
Mj. 8:2; 2 Krn. 32:31; Mat. 4:1-11). Bóg nigdy 
nie wystawia na próbę, aby pokusić nas do 
grzechu.  
Jeśli natomiast człowiek testuje Boga, czyni to z 
powodu braku wiary. My nie możemy 
sprawdzać Boga (II Mj. 17:2, 7; V Mj. 6:16; Łk. 
4:12), ale mamy pokornie się Mu poddać, przy 
tym pokora i posłuszeństwo Abrahama są 
modelem dla wiary. 
Bóg nakazał Abrahamowi ofiarować Izaaka, ale 
tak naprawdę musiał on ofiarować samego 
siebie (Rz. 12). 
W momencie, kiedy anioł zatrzymał Abrahama, 
oznaczało to, że Bóg przyjął jego ofiarę. 
 
Abraham jest przykładem wiary dla nas (np. Hb, 
11:17-19), co jednak nie oznacza, że Bóg tego 
samego wymaga od nas, czy też, że mamy 
szukać podobnych testów, aby udowodnić 
naszą wiarę. Nie możemy tak interpretować 
tekstu, że wyjątkowa sytuacja Abrahama staje 
się przepisem dla nas. 
Abraham a potem Izrael byli często w trudnej 
sytuacji a my możemy się uczyć od nich jak 
mamy reagować w podobnych sytuacjach, w 
których my możemy się znaleźć. 
 
Typologia 
Podróż Abrahama do Morii oraz ofiarowanie 
stanowią przedcień podróży Izraela do Synaju, 
aby tam uwielbiać Boga i składać mu ofiary (II 
Mj. 3:18; 4:27; 5:3). 
Każdy Izraelita musiał wybawić swojego 
pierworodnego poprzez ofiarę, która miała 
podkreślać, że Bóg ma prawo na każdego 
pierworodnego (II Mj. 13:12-13). A przy 
pierwszym święcie Paschy w Egipcie, anioł 
oszczędził pierworodnych tych, gdzie była krew 
barana na odrzwiach (II MJ. 12:12-13). 
 
W swojej gotowości, aby ofiarować swego syna, 
Abraham jest typem Chrystusa, który był gotów, 
aby złożyć samego siebie na ofiarę. Bóg sam 
przyprowadza baranka - wskazuje to na fakt, że 
Bóg sam daje baranka, aby zgładzić grzechy 
świata (Mk. 10:45; Jn. 1:29; 2 Kor. 5:17-21; 1 Pio 
1:18-19). Przez to, że Bóg zaopatruje, Izaak 
może żyć i istnieć. Ponieważ Bóg sam daje 
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baranka ofiarnego, który zostaje zabity, każdy 
człowiek, który uwierzy może żyć. 
 
Tak jak Izaak, Chrystus został poprowadzony na 
zabicie, ale milczał, jak owca (Iz. 53:7). 
Podobnie, jak Izaak niosący swoje drewno na 
ofiarę, tak Jezus niósł swój krzyż (Jn. 19:17). Tak 
jak Abraham w swym posłuszeństwie położył 
Izaaka na ołtarzu a on posłusznie się poddał, tak 
Chrystus w posłuszeństwie podporządkował się 
woli Ojca (Rz. 8:32; Fil. 2:6-8; 1 Pio 2:21-24). 

Abraham otrzymuje syna, przeznaczonego na 
śmierć z powrotem i Izaak żyje, a Chrystus 
powraca do życia poprzez zmartwychwstanie 
(Hb. 11:19). Ofiara Abrahama i Izaaka wskazuje 
na największą i najważniejszą ofiarę w historii, 
na ofiarę Jezusa Chrystusa. 

 
Pedro Snoeijer 

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

   

 

 

 

 

Studium biblijne: 1 List do Koryntian  15,12-20
 
(12) A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy 
między wami, że zmartwychwstania nie ma? (13) Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie 
został wzbudzony; (14) a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też 
wasza wiara; (15) wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że 
Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. (16) Jeśli bowiem umarli 
nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony; (17) a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, 
daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich grzechach. (18) Zatem i ci, którzy zasnęli w 
Chrystusie, poginęli. (19) Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich 
ludzi najbardziej pożałowania godni. (20) A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest 
pierwiastkiem tych, którzy zasnęli.  
 
Wstęp.  
Tekst, który jest zaproponowany do rozważania 
jest jednym z najważniejszych tekstów z tzw. 
szkoły pawłowej… Cały rozdział traktuje o 
trudnej i centralnej kwestii skoncentrowanej na 
zmartwychwstaniu.  
 
Werset 12 jest typowym argumentem 
wywodzącym się z retoryki, to znaczy ze sztuki 
prowadzenia dyskusji. Chodzi o ukazanie 
przeciwstawienia/niezgodności pomiędzy wiarą 
w Chrystusa zmartwychwstałego i negacją 
zmartwychwstania tych, którzy zmarli. Istotnie, 
jeżeli Jezus przyszedł dzielić naszą ludzką 
kondycję życia, aby nas zbawić od wszystkiego 
co nas niszczy, defiguruje pierwotny zamysł 
Boży, sama z siebie narzuca się następująca 
konkluzja: zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 
stanowi fundament zmartwychwstania istot 
ludzkich i jest tym samym naszym własnym 
zmartwychwstaniem; jest dziełem Boga i jest 
czymś cudownym w naszych oczach!  
 

Wiara w Chrystusa opiera się o dzieło chciane 
przez Boga Jego Ojca i dla której został On 
wysłany na ten świat. Taką treść zawierają 
wersety 13 do 15.  
I ta retoryka kontynuuje w wersetach 16 do 19 
obwieszczając konsekwencje negatywnej 
pozycji z wersetu 12b: nie ma 
zmartwychwstania umarłych.  
Przerywa ona zawołaniem wiary w Chrystusa. 
Rozpoczyna się przez to „jeśli…”, aby 
skoncentrować się na tym twierdzeniu 
decyzyjnym dla wiary: „Chrystus 
zmartwychwstał, będąc pierwszym z tych, 
którzy umarli”.  
 
Ale zauważmy, że rozumowania Pawła opiera 
się o retorykę i jest określane przez to, co je 
poprzedza, aby wprowadzić następnie to, co 
jest rozwinięte w dalszej kolejności.  
 
Całość rozdziału.  
Tekst rozpoczyna się zatem w wersecie 1, aby 
zakończyć się wersetem 58 zachętą równie 
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ważna, ale także jest zależna od argumentacji 
rozwiniętej przez Pawła. Warto zatem w 
osobistej lekturze bardzo dobrze rozważyć 
całość rozdziału podążając w kierunku większej 
dojrzałości w wierze.  
 
Spróbujmy znaleźć strukturę tego rozdziału. Jest 
ona stworzona z pierwszego rozwoju 
argumentacji (ww. 1-11), który koncentruje się 
na tym, co Paweł otrzymał i następnie przekazał 
i co jest tutaj nazwane Ewangelią: Chrystus 
umarł za nas zgodnie z Pismem… powstał 
trzeciego dnia, zgodnie z Pismem. Ukazał się …. 
(ww. 3 i 4).  
 
Następnie jest czas na dyskusję tez bronionych 
przez chrześcijan, być może owładniętych 
tezami gnostyckimi (pomiędzy innymi 
charakteryzującymi się lekceważeniem ciała). 
Dyskusja ta ciągnie się aż do w. 20, który wyraża 
się w krzyku wiary; nie jest to w żadnym 
przypadku dowód i nie musimy go przyjmować 
jako taki, ale raczej jako wyrażenie stałe 
Ewangelii przyjętej ufną wiarą: Chrystus 
zmartwychwstał, jako pierwszy (pierwiastek) 
tych, którzy zmarli (15,20). Jest to twierdzenie, 
że zmartwychwstanie Chrystusa poprzedza i 
obiecuje zmartwychwstanie wszystkich tych, 
którzy są w Chrystusie: w Chrystusie 
otrzymujemy życie (15,22).  
Ten argument jest potwierdzony następnie 

refleksją Pawła zwartą w w. 23:  …A każdy w 
swoim porządku: jako pierwszy Chrystus, potem 
ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia.  
Nie możemy z tego twierdzenia rozszerzenia na 
wszystkie istoty ludzkie ponieważ to zostaje 
nadal tajemnicą ukrytą w Bogu.  
 
Zauważamy rozwój na początku w. 22: 
Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak 
też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, 
wprowadzający w refleksję Pawła twierdzenie 
charakterystyczne dla szkoły pawłowej i podjęte 
następnie w rodz. 15, w wersetach 45 i 
następnych, następnie w Liście do Rzymian 
(5,12-21) i przedłużone w Efezjan 2,11-22, a 
szczególnie w 15 do 19.  
 
Następuje dalej dygresja o rozmiarach poddania 
wszystkiego Chrystusowi, która przedłuża się 
być może aż do 15,34. I Paweł podnosi dalej 
swoje założenie z tej kwestii, która może 
wydawać się drugorzędne a wręcz zbyteczne: 

„jak ciała zmartwychwstają?”, ale która pozwala 
Apostołowi rozwinąć porównanie bardzo 
użyteczne z dwoma wyrażeniami odmiennymi: z 
jednej strony pomiędzy ciałami niebiańskimi i 
ciałami ziemskimi (w. 40), które koryguje się 
przez wyrażenie człowieka ziemskiego i 
człowieka niebiańskiego (w w. 47), a z drugiej 
strony pomiędzy ciałem zwierzęcym i ciałem 
duchowym (w. 44) i także pomiędzy pierwszym 
Adamem i ostatnim Adamem.  
Możemy dostrzec ten nowy rozwój w 
wersetach 35 do 50.  
Można zauważyć i ustalić to, co stanowi 
podobieństwo i także różnicę jakościową 
pomiędzy ciałem zwierzęcym i ciałem 
duchowym, pierwszym Adamem i ostatnim 
Adamem, jak również stwierdzenie o dziele 
wypełnionym przez niego: jest on istotą 
duchową dającą życie (por. 15,45).  
 
Do czego może posłużyć ten długi rozwój myśli? 
W wierze w Chrystusa zmartwychwstałego 
możemy wzrastać przyjmując to podwójne 
stwierdzenie: ciało istoty ludzkiej będzie 
jednocześnie podobne i odmienne od tego, 
które znamy w tym naszym czasie tutaj.  
 
I z tego faktu Paweł mógł napisać, że jako 
ostatni wróg zniszczona będzie śmierć – w. 26. 
Można zatem wyprowadzić to wyznanie o 
swoim długim rozwoju: Gdzież jest, o śmierci, 
zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło 
twoje? (w. 55). Prowadzi to do wyrażenia 
dziękczynienia i zachęty, które kończą to długie 
o skondensowane expose.  
 
Praktyczne.  
Jednakże jeden punkt pozostaje otwarty w 
następstwie tego pierwszego studium, który 
warto jest poruszenia w naszym ewentualnym 
kazaniu: kwestia „zmierzenia” efektu 
zwiastowania naszego własnego 
zmartwychwstania. Ponieważ teologicznie rzecz 
biorąc efekt daje się odczuć już dzisiaj, w tym 
czasie, czy też jest odniesiony tylko do 
przyszłości? 
Wydaje się, że można jednak odnieść tutaj 
słowa: „Zbudź się, ty który śpisz, powstań z 
martwych i na tobie Chrystus zajaśnieje”. 
Oczywiście, chodzi o cytat tekstu znanego, ale 
przede wszystkim należy myśleć o twierdzeniu o 
wielkiej wadze dla wiary chrześcijańskiej: Bóg 
nas wyprowadził ze śmierci, abyśmy mogli 
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powstać ze wszystkich naszych upadków i 
kontynuować wzrastanie w wierze, nadziei i 
miłości. Bóg daje nam zmartwychwstanie i my 
zmartwychwstaniemy, gdy Chrystus powróci. 
Ten proces już zatem rozpoczął się w tym czasie 
tu i teraz w wierze, nadziei i miłości. Będzie on 
doskonale wypełniony w Królestwie Bożym.  
 

 Tomasz Pieczko 
 
Dalsze rozważania biblijne oraz inne artykuły teologiczne 
na blogu autora:  
www.blogpastoratomaszpieczko.blogspot.com 
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