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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. Mojżeszowa / Ks. Rodzaju 23:1-20 

 

 
Tekst podkreśla, że Abraham jest obcym 
przybyszem, nieposiadającym „stałego pobytu” 
w tym kraju i dlatego nie ma prawa kupić ziemi. 
 
23:1-2 
Po hebrajsku werset zaczyna i kończy się 
tekstem dotyczącym życia Sary, co podkreśla jej 
wagę jako matki Izraela (Iz. 51:2). Sara jest 
jedyną kobietą w Biblii, o której wiemy, ile lat 
żyła, co wskazuje na to, jak ważną spełniała rolę. 
Zmarła kiedy Izaak miał 37 lat, 3 lata przed jego 
ślubem (por. 17:17; 21:5; 25:20). 
Zmarła w ziemi obiecanej, gdzie Abraham nadal 
żyje jako cudzoziemiec bez własnej 
nieruchomości. 
 
Abraham opłakiwał Sarę, ale nie znajdujemy 
więcej szczegółów w jaki sposób i jak długo, co 
stanowi wielki kontrast do bardzo szczegółowo 
opisanych negocjacji Abrahama z Chetytami. 
Śmierć Sary przypomina Abrahamowi, że nie 
widzi spełnienia posiadanej ziemi, jest stary i też 
kiedyś umrze.  
W tamtych czasach i kulturze normalnym było, 
aby wrócić do ziemi pochodzenia, aby tam 
pochować zmarłych, ale Abraham nie czyni 
tego. Zamiast tego chce kupić ziemię z grobem 
w tym kraju, gdzie żyje jako obcy przybysz, co 
podkreśla, że traktuje obietnice Pana poważnie i 
nie chce wrócić do starego życia, chce, aby 
ziemia obiecana było jego ojczyzną. 
 
23:3-6 
Abraham chce kupić ziemię od Chetytów. 
Wymienieni tu Chetyci to inne plemię niż 
Hetyci, którzy ok. 1200 p. Chrystusa żyli w 
obecnej Turcji. Chetyci w tym rozdziale są 
jednym z narodów kanaanickich. 
Abraham jest osiadłym przybyszem (w. 4). 
Hebrajski wyraz oznacza cudzoziemca, który 
może przebywać na określonym terenie, ale nie 
ma stałego pobytu (dzisiaj powiedzielibyśmy, że 
posiada wizę). Z tego powodu nie ma prawa 
posiadania lub zakupu ziemi na własność. 
Jedynym sposobem, aby móc posiadać ziemię 
byłby ślub z chetycką kobietą, co jest 
wykluczonym, gdyż Pan zabraniał tego z 

powodu bezbożności i niemoralności 
Kanaanitów (por. 34:20-22; 26:34-35). 
Mimo to, Abraham stara się, aby kupić ziemię 
na własność, co oznacza na stałe. Po hebrajsku 
to ten sam wyraz, którego Biblia używa, aby 
określić, że Izrael będzie posiadał ziemię Kanaan 
na własność (17:8; 48:4). Hebrajski wyraz 
własność lub własny (też w w. 9, 20) oznacza 
posiadanie na wieczne dziedzictwo. 
Chetyci są bardzo uprzejmi wobec Abrahama, 
nazywając go nawet księciem Bożym (w. 6). 
Przez to rozpoznają, że Bóg go błogosławił oraz 
podkreśla fakt, że szanowali go. 
Wyraz książę Boży można też tłumaczyć jako 
mocny lub potężny książę i wskazuje na to, że 
dana osoba jest przywódcą. 
Chetyci nie chcą od razu sprzedać ziemi, lecz 
oferują Abrahamowi pochowanie Sary w ich 
grobach, co być może wskazuje na to, że nie 
bardzo chcieli, aby Abraham posiadał wśród 
nich ziemię na własność. Konsekwencją byłoby, 
że Abraham w przyszłości nie miałby 
automatycznie dostępu do grobu, faktycznie 
nienależącego do niego. 
 
24:7-9 
Abraham pokłonił się – mimo faktu, że został 
nazwany księciem, okazuje szacunek Chetytom. 
Hebrajski tekst mówi dalej, że Abraham błagał 
lub naciskał na nich, aby jednak mu sprzedali.  
Chce kupić, aby legalnie posiadać i aby nikt 
później nie mógłby mieć jakichkolwiek 
zastrzeżeń do niego. On wie co chce kupić i od 
kogo: Jaskinię Machpela, którą posiadał Efron. 
Nazwa Machpela oznacza podwójną jaskinię. 
Obecnie znajduje się na tym miejscu meczet 
Haram El-Khali. 
 
24:10-18 
Następują długie dyskusje i negocjacje między 
Abrahamem i Efronem, co jest przykładem 
sposobu w jaki aż do dzisiaj się negocjuje na 
Bliskim Wschodzie. Dla dobrego zrozumienia 
tekstu nie jest ważnym, by wiedzieć jakimi 
dokładnie prawami i regulacjami posługiwali się 
Chetyci. Istotnym  natomiast jest, że tekst 
podkreśla, że jest to zakup zgodny z istniejącym 
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prawem, gdzie wszystko dzieje się legalnie. Ta 
transakcja jest według prawa nieodwracalna. 
Efron najpierw wyraża chęć podarowania 
Abrahamowi ziemi, chociaż naprawdę nie jest to 
jego celem, ale stanowi aspekt negocjacji. Przy 
okazji jednak wymienia cenę pola: 400 cykli. To 
bardzo wysoka cena, stanowiąca kwotę wyższą 
niż roczna wypłata robotnika. Trudno ustalić 
nam prawdziwą wartość ziemi z jaskinią, 
ponieważ nie wiadomo, jakiej była wielkości. 
Normalnym jest, aby najpierw podać cenę, 
która była przesadnie wysoka, aby zacząć 
negocjacje. Podobny zwyczaj można jeszcze 
obserwować w krajach arabskich. Abraham nie 
targuje, lecz oferuje od razu zapłatę całej 
wymienionej kwoty, co jest wbrew zwyczajowi i 
jest bardzo dziwnym w tamtejszej kulturze 
(podobne sytuacje widzimy w 2 Sam. 24:22-
23a). 
Fraza jak było w obiegu (w. 16) jest typowym 
określeniem używanym w umowach zakupu w 
starożytności. 
Abraham kupił ziemię włącznie z drzewami. W 
starożytnych aktach zakupu nieraz było 
wymienione nawet każde poszczególne drzewo. 
 
23:19-20 
Abraham mógł pochować żonę w rodzinnym 
grobie, gdzie potem on sam (25:9), Izaak i 
Rebeka oraz Jakub i Lea (49:29-32) zostaną 
pochowani. Później Józef w Egipcie dał zlecenie, 
że mają zabrać jego zwłoki, aby został 
ostatecznie pochowany również w rodzinnym 
grobie (50:24-26). 
 
 
Obietnica i wiara 
To, że Abraham nie chciał pochować Sary w 
Haranie, skąd pochodziła, lecz chce za wysoką 
kwotę kupić grób w kraju, gdzie żyje jako 
cudzoziemiec, udowodnia, że pragnie związać 
się z tym krajem i zrywa definitywnie kontakt z 
ziemią skąd pochodzi. Poprzedni fragment z 
informacją o rodzinie Nahora podkreśla, gdzie 
była ojczyzna Abrahama, ale pogrzeb Sary 
pokazuje gdzie jest przyszłość Abrahama i jego 
potomstwa. W starożytności miejsce pochówku 
zmarłych było bardzo ważne i stanowiło znak 
kontynuacji rodziny. Abraham natomiast zerwał 
z tym, nie chce kontynuacji pogańskiej rodziny, 
lecz zaczął na nowo z Bogiem. 
Pokazuje to, jak chrześcijanie powinni żyć: 
zerwanie z starym człowiekiem, ze starym 

życiem, ze starymi zwyczajami, ze starymi 
kontaktami, aby zacząć na nowo z Bogiem w 
drodze do ziemi obiecanej w Chrystusie. 
Abraham wiedział, że nie powinien skupiać się 
na ziemi, lecz na większej przyszłości (por. Hb. 
11:10). Podobnie jak Abraham miał dziedzictwo, 
tak każdy wierzący ma wieczne dziedzictwo w 
Chrystusie, którym jest cała ziemia (Rz. 4:13). 
Teraz mamy tylko niewielki udział w nim, 
podobnie jak Abraham, ale otrzymamy całość 
(Ef. 1:11-14). 
 
Obcy przybysz 
Wierzący jest na tej ziemi obcym przybyszem. 
Apostoł Piotr używa dokładnie tych samych 
słów, aby określić sytuacje wierzącego (1 Piotra 
2:11; por. Hb. 11:9-10). To znaczy, że 
chrześcijanin żyje całkowicie na tej ziemi, ale 
jednocześnie w perspektywie przyszłego życia 
na nowej ziemi i to ma wpływ na to, jak teraz 
wygląda jego życie. 
Być cudzoziemcem oznacza brak pewności, 
którą mogli mieć obywatele. Cudzoziemiec nie 
posiada tego, co obywatele: domu, stałej pracy, 
stałego pobytu, obywatelstwa, socjalnego 
bezpieczeństwa.  
Abraham wiedział, że kiedyś jego potomstwo 
posiądzie całą ziemię, gdzie teraz on mieszka, 
jako cudzoziemiec. Jedynym kawałkiem tej 
ziemi którą w swoim życiu posiadał był grób, za 
który musiał dużo zapłacić. Jest to zaliczka tego, 
co będzie a poza tym grób wiązał go i jego 
rodzinę z tą ziemią.  
Jako chrześcijanie żyjemy też jako obcy 
przybysze na tej ziemi. To oznacza, że żyjemy 
inaczej i w inny sposób korzystamy ze 
wszystkiego co posiadamy i co otrzymujemy. 
Kupujemy prawdziwe domy, samochody i inne 
rzeczy na tej ziemi, ale wiemy, że to wszystko 
jest tymczasowe. Ta świadomość oznacza, że 
materialne rzeczy mają dla nas inne znaczenie 
niż dla świata i inwestujemy w inny sposób w 
materialne dobra niż świat. 
 
Obietnica i śmierć 
To, że jesteśmy obcymi przybyszami na tej ziemi 
i w tym życiu zmienia naszą perspektywę i 
myślenie dotyczące śmierci. Po śmierci bliskich 
jesteśmy w żałobie i to jest dobre, bo jest to 
smutek, który jest skutkiem grzechu i który jest 
bolesny; wiemy, że nawet Jezus płakał po 
śmierci Łazarza (Jn. 11:33). Wierzący jednak wie, 
że jest to tymczasowe pożegnanie a wszelkie 
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skutki grzechu i wszelki smutek miną (Obj. 21-
22). Nasz dom jest gdzieś indziej, jesteśmy w 
drodze do tego domu a to pomoże nam w 
konkretny sposób wytrzymać wszystko, co się 
dzieje w tym życiu.   
 
Zarówno obietnice jak i śmierć są głównymi 
tematami w I Księdze Mojżeszowej. Śmierć w 
bolesny sposób przypomina nam rzeczywistość 
grzechu, któremu sami jesteśmy winni, ale 
śmierć też jest znakiem nadziei, ponieważ 

wierzący umrze w oczekiwaniu. Dlatego śmierć i 
groby przypominają nam o pięknej przyszłości, 
ponieważ Chrystus zwyciężył nad grzechem i 
nad śmiercią. W Nim jesteśmy dziedzicami ziemi 
obiecanej, którą jest wieczne życie w nowym 
stworzeniu. 

 
Pedro Snoeijer 

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

   
  

 
 
 
 
 
 
 

Studium biblijne: Ewangelia według  Łukasza 13,1-9

(1) W tym samym czasie przybyli do niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat 
pomieszał z ich ofiarami. (2) I odpowiadając, rzekł do nich: Czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi 
grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? (3) Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli 
się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. (4) Albo czy myślicie, że owych osiemnastu, na których 
upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący 
Jerozolimę? (5) Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo 
poginiecie. (6) I powiedział to podobieństwo: Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy 
swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. (7) I rzekł do winogrodnika: Oto od trzech lat 
przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię 
próżno zajmuje? (8) A tamten odpowiadając, rzecze: Panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i 
obłożę nawozem, (9) może wyda owoc w przyszłości; jeśli zaś nie, wytniesz je. 
 
Wprowadzenie.  
Opowiadanie sytuuje się podczas wędrówki do 
Jerozolimy. Jezus napotyka silną opozycję, brak 
wiary jest szeroki, wezwania do nawrócenia 
mnożą się.  
Aby poruszyć, ewoluować, zmienić obraz Boga 
zamknięty do koncepcji zabójczej boskiej 
sprawiedliwości (grzech = kara), Jezus używa 
języka przypowieści. W miejsce osądu 
prowadzącego do śmierci, chodzi o odkrycie 
miłości, uwolnienia, cierpliwości.  
Tekst proponowany zbudowany jest z dwóch 
części: podwójne wezwanie do nawrócenia (w. 
1-5) i przypowieść o nie przynoszącym owoców 
figowcu (w. 6-9).  
 
Analiza tekstu.  
 
w.1 
Masakra na Galilejczykach musiała być 
przerażająca. Jakie racje ją sprowokowały: 
prześladowania jako skutek jakiegoś poruszenia 
anty-rzymskiego, nerwowość żołnierzy 

poruszonych przez tłum przybyłych do 
Jerozolimy z okazji Paschy? Nie wiemy tego, 
istotnym natomiast jest, że łączy się to z 
imieniem Piłata. Do straszności dramatu dołącza 
się fakt, który miał miejsce na świętym terenie 
świątynnym, gdy zmieszano krew ludzką z krwią 
ofiar świątynnych, co było straszną profanacją 
w oczach judaizmu dla którego wszystko co 
dotyka krwi jest sakralne.  
 
w.2 
… że tak ucierpieli… W tym wyrażeniu kryje się 
idea, że nie może być jednego i prostego 
związku pomiędzy przestępstwem i karą: 
grzechy ciężkie zostały poddane sankcji, to 
znaczy zgodnie z logiką boską biorącą pod 
uwagę stan grzechu lub świętości ludzi. Taki 
rodzaj retrybucji (ukarania) doczesnej pozwala 
niebezpiecznie dać błędny sens wydarzeniu 
dramatycznemu, samemu uwalniając się od 
możliwej odpowiedzialności za życie (swoje i 
innych), zachowując spokojne sumienie.  
 



 

 

SŁOWO nr 133 5    marzec 2022 

w.3 
Bynajmniej, powiadam wam… Odpowiedź 
Jezusa jest bez dwuznaczności, znajduje się ją w 
wersecie 5. Jezus odrzuca wszelką ideę korelacji 
pomiędzy masakrą i winą (zawinieniem o 
charakterze moralnym) Galilejczyków.  
Upamiętanie jest etymologicznie „myśleniem 
po” lub zmianą zdania. Każdy człowiek będąc 
grzesznikiem musi powrócić do Boga, by w Nim 
odnaleźć życie.  
 
w.4 
Aby wzmocnić jeszcze swoje stanowisko, Jezus 
cytuje historię drugiego dramatu, upadek wieży 
w Siloe, 18 ofiar, zabitych, w wyniku prostego 
faktu znalezienia się w złym miejscu i w złym 
momencie.  
Jeżeli w poprzednim przykładzie można było 
jeszcze podejrzewać Galilejczyków o bycie złymi 
wierzącymi, to tutaj już mamy do czynienia z 
nieszczęściem nieprzewidywalnym.  
 
w.5 
Powrót do wersetu 3, Jezus ponawia swoje 
wezwanie do nawrócenia.  
 
w.6 
Jezus nie odpowiada na pytania ludzkie 
dotyczące obecności zła i cierpienia, i co do 
kwestii śmierci.  
Powraca natomiast do swojego założenia 
opartego o życie mądrze zwrócone do Boga, w 
kierunku możliwej przyszłości, tłumacząc je 
przez przypowieść.  
Chodzi o scenę zwyczajną z życia rolniczego: 
było rzeczą powszechną sadzenie figowców 
pośród winnicy, drzew nie wymagających 
szczególnej troski, trochę tylko od czasu do 
czasu.  
Ten, który posadził tego figowca, ciesząc się z 
wyprzedzeniem z jego owoców i jego cienia, 
może tylko stwierdzić, że jego oczekiwanie 
skończyło się rozczarowaniem.  
 
w.7 
Oto od trzech lat przychodzę, by szukać na tym 
figowym drzewie owocu… Trzy lata to normalny 
czas oczekiwania, aby figowiec dał owoce. 
Właściciel regularnie weryfikował wzrost drzew. 
Prośba o wycięcie jest więc zasadna.  
 
w.8 

Winogrodnik staje się wspierającym, proszącym 
w intencji figowca, prosząc o dodatkowy czas, 
podczas którego nie tylko będzie sprawdzał, ale 
też podejmie dodatkowe działania mające 
pomóc figowcowi dać owoce, używając do tego 
nawozu. Czas cierpliwości, nowej nadziei 
otwiera się.  
 
w.9 
Przypowieść nie kończy się ostatecznym 
wyrokiem w tej kwestii. Jezus pozostawia dalszą 
refleksję wyobraźni słuchacza/czytelnika.  
 
Podsumowanie praktyczne.  
 
W języku teologicznym nauka teologii zwana 
teodyceą (zajmująca się kwestią jak pogodzić 
istnienie dobrego Boga ze złem w świecie) 
zastanawia się nad relacją pomiędzy 
nieszczęściem, a sprawiedliwością Bożą. Jeżeli 
Bóg jest dobry, dlaczego mają miejsce takie 
dramaty, takie katastrofy? Ci, którzy zostali nimi 
dotknięci, są bardziej winnymi niż inni? Czy są 
ukarani za ich grzechy?  
Wobec takich pytań: dlaczego coś się wydarza, 
dlaczego ja? Jezus nie podaje odpowiedzi. 
Odrzuca logikę prostej retrybucji za grzechy, nie 
daje żadnego wytłumaczenia tym 
niesprawiedliwym śmierciom, skandalicznym, 
nie szuka tłumaczenia i usprawiedliwiania Boga, 
nie mówi o raju, o życiu wiecznym, w którym 
dotknięte dramatami osoby byłyby szczęśliwsze, 
niż w świecie zanurzonym w łzach. Stwierdza i 
podkreśla bliskość nieszczęścia.  
 
Sposób reagowania dzisiaj, wobec takich 
dramatów także sprowadza się do poszukiwania 
ich przyczyn. Wydaje się możliwym znalezienie 
różnych wytłumaczeń: politycznych, 
medycznych, różnych zaniedbań społecznych. 
Ale czy te wszystkie poszukiwania wytłumaczeń 
odpowiedzą lub będą mogły przeciwdziałać 
pojawieniu się tych wszystkich sytuacji tak 
niekontrolowalnych, a skutkujących ogromnym 
cierpieniem?  
Co można powiedzieć w sytuacji śmierci dziecka 
lub osoby kompletnie niewinnej?  
Zamiast zamknąć się w bólu wobec cierpienia 
niewytłumaczalnego, poczuciu winy, wyrzutów, 
czy nie powinno się stanąć w konfrontacji z 
ideą, że nie ma żadnego wytłumaczenia, w ciszy, 
w poczuciu konfrontacji z nonsensem? Aby nie 
wydarzenie i jego niewytłumaczalność miały 
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ostatnie słowo, ale ostatnie słowo należało do 
Boga, podejmującego działania mające na celu 
troskę i pchające wszystko w kierunku życia?  
 
Konkluzja.  
W tych tekstach i w przypowieści, jest nam 
przedstawiony czas konieczny i wymagający 
działania.  
Wobec naszej kondycji ludzkiej, śmiertelnej i 
grzesznej, nasze istnienie jest wezwane do życia 

przed Bogiem, życia wolnego, 
skoncentrowanego na przynoszeniu owoców: 
jesteśmy wzmocnieni miłością winogrodnika, 
Boga, który troszczy się o nas i daje czas i 
wykazuje cierpliwość.  
 

 Tomasz Pieczko 
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