
Dziesiêæ s³ów
�I napisa³ Pan na tablicach s³owa przymierza, dziesiêæ s³ów.� � Moj¿. 34:28

�Jam jest Pan Bóg twój, którym ciê wywiód³ z ziemi Egipskiej, z
domu niewoli. Nie bêdziesz mia³ bogów innych przede mn¹.
Nie czyñ sobie obrazu rytego, ani ¿adnego podobieñstwa rzeczy
tych, które s¹ na niebie wzgórê, i które na ziemi nisko, i które s¹ w
wodach pod ziemi¹. Nie bêdziesz siê im k³ania³, ani im bêdziesz
s³u¿y³; bom Ja Pan Bóg twój, Bóg zawistny w mi³o�ci, nawiedza-
j¹cy nieprawo�ci ojców nad syny w trzeciem i w czwartem pokole-
niu tych, którzy miê nienawidz¹; A czyni¹cy mi³osierdzie nad ty-
si¹cami tych, którzy miê mi³uj¹, i strzeg¹ przykazania mego.
Nie bierz imienia Pana Boga twego nadaremno; bo siê Pan m�ciæ
bêdzie nad tym, który imiê jego nadaremno bierze.
Pamiêtaj na dzieñ odpocznienia, aby� go �wiêci³. Sze�æ dni robiæ
bêdziesz, i wykonasz wszystkê robotê twojê. Ale dnia siódmego
odpocznienie jest Pana Boga twego; nie bêdziesz czyni³ ¿adnej
roboty weñ, ty i syn twój, i córka twoja, s³uga twój, i s³u¿ebnica
twoja, bydlê twoje, i go�æ twój, który jest w bramach twoich; Bo
przez sze�æ dni stworzy³ Pan niebo i ziemiê, morze, i cokolwiek w
nich jest, i odpocz¹³ dnia siódmego; przeto¿ b³ogos³awi³ Pan dzieñ
odpocznienia, i po�wiêci³ go.
Czcij ojca twego i matkê twojê, aby przed³u¿one by³y dni twoje na
ziemi, któr¹ Pan Bóg twój da tobie.
Nie bêdziesz zabija³.
Nie bêdziesz cudzo³o¿y³.
Nie bêdziesz krad³.
Nie bêdziesz mówi³ przeciw bli�niemu twemu �wiadectwa fa³szy-
wego.
Nie bêdziesz po¿¹da³ domu bli�niego twego, ani bêdziesz po¿¹da³
¿ony bli�niego twego, ani s³ugi jego, ani dziewki jego, ani wo³u
jego, ani os³a jego, ani ¿adnej rzeczy bli�niego twego� (2 Moj¿.
20:2-17, 5 Moj¿. 5:13-15).
Dwa miesi¹ce up³ynê³y od czasu, gdy lud izraelski cudown¹ moc¹
Najwy¿szego, Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba wyprowadzony
zosta³ z Egiptu. Na mrocznym, politeistycznym firmamencie tam-
tego �wiata zaja�nia³a �wiat³o�æ. Jedyny prawdziwy Bóg, Stwórca
wszechrzeczy, �Jestem� � pos³a³ Moj¿esza, aby sta³ siê tym, który
przeka¿e wybranemu ludowi Pañskie S³owo. �Miesi¹ca trzeciego
po wyj�ciu synów izraelskich z ziemi Egipskiej, w ten¿e dzieñ przy-
szli na puszczê Synaj (...), i rozbi³ tam Izrael namioty przeciw gó-
rze� (2 Moj¿. 19:1-2). �A ona góra pa³a³a ogniem a¿ do samego
nieba, a by³a na niej ciemno�æ, ob³ok i mg³a. I mówi³ do nich Pan
spo�ród ognia; glos s³ów s³yszeli, ale podobieñstwa ¿adnego nie
widzieli, oprócz g³osu. I oznajmi³ im przymierze, które rozkaza³
im, aby je czynili � to jest dziesiêæ s³ów, które napisa³ na dwóch
tablicach kamiennych� (5 Moj¿. 4:11-13). W ten sposób ludzko�æ
otrzyma³a wspania³e, niezniszczalne dziedzictwo, najwspanialsze
ze sformu³owanych w historii praw, Boskie okre�lenie granicy
pomiêdzy dobrem i z³em.
Zwiêz³o�æ jest cech¹ doskona³o�ci. Oto Prawo Bo¿e, o którym
napisano ju¿ setki, a mo¿e nawet tysi¹ce ksi¹g (i na pewno nie
powiedziano o nim jeszcze wszystkiego), zawarte zosta³o w dzie-
siêciu krótkich przykazaniach � s³owach, jak mówi o nich Biblia.
Rzeczywi�cie, niektóre z tych przykazañ w jêzyku hebrajskim
wyra¿one s¹ jednym tylko s³owem. W ten sposób Doskona³e Pra-
wo Przymierza zawartego pod gór¹ Synaj � Dekalog (wyra¿enie
�deka logoi� w Septuagincie jest greckim odpowiednikiem pol-
skiego �dziesiêæ s³ów�) � móg³ byæ zapisany na dwóch niewiel-
kich, kamiennych tablicach. Prawo to mo¿na by podzieliæ na dwie
do�æ wyra�ne czê�ci. Jedna z nich okre�la co jest grzechem prze-
ciwko Bogu, druga za� mówi o grzechu przeciw cz³owiekowi. St¹d
te¿ niektórzy badacze Pisma �w. mówi¹ o przykazaniach pierw-
szej i drugiej tablicy. Podzia³ ten zdaj¹ siê podtrzymywaæ s³owa

naszego Pana, który w odpowiedzi na pytanie o najwiêksze z przy-
kazañ, zastêpuje pierwsz¹ czê�æ Dekalogu przykazaniem mi³o�ci
ku Bogu, a drug¹ przykazaniem mi³o�ci bli�niego (Mat. 22:36-40;
Rzym. 13:9).
Osiem spo�ród dziesiêciu przykazañ Dekalogu to zakazy. Wyj¹t-
kami s¹ tu przykazania o �wiêceniu dnia odpocznienia oraz o oka-
zywaniu czci rodzicom. Przyczyny takiego w³a�nie sformu³owa-
nia Prawa Zakonu nale¿a³oby chyba szukaæ w funkcji, jak¹ mia³o
ono pe³niæ w Planie Bo¿ym. Jak wykazuje nam najwspanialszy z
egzegetów Starego Testamentu � aposto³ �w. Pawe³ � Zakon mia³
dostarczyæ cz³owiekowi �wiadomo�ci, ¿e w�ród potomków Ada-
ma nie ma i nie mo¿e byæ sprawiedliwego ani jednego. �I owsze-
mem grzechu nie pozna³, tylko przez Zakon, bo i o po¿¹dliwo�ci
bym by³ nie wiedzia³, by by³ Zakon nie rzek³: nie bêdziesz po¿¹da³
(...) Albowiem bez Zakonu grzech jest martwy� (Rzym. 7:7-8).
Dlatego wiêc, ¿e miliony Izraelitów pocz¹wszy od Moj¿esza a¿
do Jana Chrzciciela zmaga³o siê z doskona³ym Prawem Bo¿ym
chc¹c go zachowaæ (i czynili, czego nie chcieli i nienawidzili) �
nikt z nas, potomków Adama, nie mo¿e powiedzieæ, ¿e uwolni³by
siê spod wyroku �mierci bez pomocy Jedynego, który to Prawo
wype³ni³: Jezusa Chrystusa. St¹d te¿ Wielki Prawodawca uwypu-
kli³ w sposób szczególny grzech, a sformu³owanie Prawa w posta-
ci zakazu wcale nie oznacza³o, ¿e do jego zachowania wystarcza-
j¹cym by³o jedynie unikanie czynienia z³a. Nie mo¿na bowiem
podobaæ siê Stwórcy bez aktywnej mi³o�ci i chêci czynienia do-
brze. �wiadcz¹ o tym ju¿ pierwsze Boskie komentarze do przyto-
czonych na wstêpie przykazañ. Zauwa¿my: samo nieoddawanie
czci bogom uczynionym ze srebra i z³ota nie wystarcza³o, aby otrzy-
maæ b³ogos³awieñstwo Przymierza. Ponadto, co okre�la³o drugie
przykazanie, nale¿a³o Bogu oddawaæ chwa³ê poprzez sk³adanie
Jemu ofiary (2 Moj¿. 20:23-24). Odnajdujemy te¿ przyk³ady ak-
tywnego stosunku mi³o�ci do bli�niego: innego Izraelity, niewol-
nika a nawet nieprzyjaciela (2 Moj¿. 21:2-6, 22:25-27, 23:4-5).
To sformu³owanie Prawa opiera³o siê wiêc na naturalnie posiada-
nym przez ka¿dego cz³owieka intuicyjnym wyczuciu, co jest mi-
³ym i dobrym postêpowaniem w stosunku do innych osób. Tak
wiêc Pan Bóg dopomóg³ jedynie Izraelitom, okre�laj¹c dok³adnie
granicê z³a, której przekroczenie powodowa³o przekleñstwo i
�mieræ.
Je¿eli zatem Dekalog by³ �przymierzem, o którym Pan rozkaza³,
aby go Izraelici czynili� (5 Moj¿. 4:12), to nale¿a³oby wniosko-
waæ, ¿e zamyka siê w nim ca³o�æ przepisów zawartych w czterech
ksiêgach Moj¿eszowych, a �ustawy i s¹dy� (5 Moj¿. 4:14; 2 Moj¿.
21:1) okre�laj¹ce w jaki sposób nale¿y wype³niaæ przykazania i
karaæ ich przest¹pienie, wyznacza³y prawdziwy zakres i duchow¹
g³êbiê jego s³ów. Taki pogl¹d sk³ania nas do bardziej wnikliwego
przygl¹dniêcia siê tre�ci, jak¹ zawiera w sobie ka¿de z przykazañ.

Nie bêdziesz mia³ innych bogów

Po�ród politeistycznego �wiata oddaj¹cego cze�æ bardzo wielu
ró¿nym bóstwom, Izrael doznaje ogromnej ³aski. Oto objawia siê
mu Jedyny Prawdziwy Bóg, ten sam, który wywiód³ go z ziemi
egipskiej. Ten, którego wielkiej mocy do�wiadczy³o potê¿ne w
tamtym czasie imperium. Nic wiêc dziwnego, ¿e pierwsze przyka-
zanie jest zastrze¿eniem wy³¹cznej czci wybranego narodu. Ka¿-
dy, kto oddawa³by pok³on innym bóstwom lub te¿ namawia³by ku
temu drugie osoby � mia³ umrzeæ (2 Moj¿. 22:20; 5 Moj¿. 13:1-5,
17:2-7). Wiêcej: za nieprzestrzeganie tego przykazania kara i prze-
kleñstwo dosiêgn¹æ mia³y ca³ego Izraela (3 Moj¿. 26:28-30).



Nie bêdziesz siê k³ania³ obrazom

Od zarania dziejów cz³owiek � chc¹c w sztuczny sposób rozbu-
dziæ w sobie uczucie czci dla niezrozumia³ej istoty bóstwa � �od-
mieni³ chwa³ê nieskazitelnego Boga w podobieñstwo obrazu ska-
zitelnego cz³owieka i ptaków i czworonogich zwierz¹t i p³azów,
chwal¹c stworzenie i s³u¿¹c mu raczej, ni¿ Stworzycielowi, który
jest b³ogos³awiony na wieki� (Rzym. 1:23,25). Wiedz¹c o tej sk³on-
no�ci Pan Bóg zabroni³ takiego oddawania Mu czci, a nakaza³
sposób o wiele trudniejszy, polegaj¹cy na wybudowaniu obrazu
Boga w sobie samym, w postêpowaniu zgodnym z Jego Prawem:
��wiêtymi b¹d�cie, bom Ja �wiêty jest� (3 Moj¿. 11:45). W 2
Ksiêdze Moj¿eszowej czytamy opis próby unaocznienia sobie Boga
poprzez odlanie z³otego cielca. Skoñczy³a siê ona dla Izraela
ogromn¹ klêsk¹, w której zginê³o trzy tysi¹ce osób (2 Moj¿. 32 r.).

Nie bierz imienia Pana Boga twego nadaremno

Blu�nierstwo by³o grzechem, który tak¿e nale¿a³o karaæ �mierci¹.
Cz³owiek, który z³orzeczy³ Bogu, l¿y³ Jego imiê � musia³ umrzeæ
(3 Moj¿. 24:15-16). Ka¿dy, kto us³ysza³by g³os blu�nierstwa i nie
oznajmi³by tego zgromadzeniu (w celu ukarania blu�niercy), rów-
nie¿ stawa³ siê winny i mia³ ponie�æ karê za swoj¹ nieprawo�æ (3
Moj¿. 5:1). L¿eniem imienia Bo¿ego by³a te¿ fa³szywa przysiêga
przez Jego imiê (zauwa¿my: w ogólno�ci ustawa Zakonu nie za-
brania³a przysiêgi przez imiê Bo¿e, a wrêcz zaleca³a tê formê po-
twierdzenia prawdziwo�ci postêpowania � patrz 5 Moj¿. 6:13,
10:20). Ogromna obawa przed przest¹pieniem tego przykazania
doprowadzi³a z czasem do tego, ¿e Izraelita bardzo rzadko i z wielk¹
ostro¿no�ci¹ wymawia³ imiê w³asne Pana Boga, najczê�ciej zastê-
puj¹c go innymi okre�leniami jak �Adonai� czy �Elohim�.

Pamiêtaj na dzieñ odpocznienia

Sabat � dzieñ odpocznienia � spe³nia w Prawie Przymierza bar-
dzo wa¿n¹, ale wieloznaczn¹ rolê. By³ on znakiem tego Przymie-
rza (2 Moj¿. 31:13), by³ jednym z uroczystych �wi¹t (3 Moj¿. 23:2-
3), a i w samym Dekalogu � gdzie pojawia siê raczej jako przepis
moralny � ma co najmniej dwojakie znaczenie. Nakaz �wiêcenia
sabatu stanowi pomost pomiêdzy przykazaniami pierwszej i dru-
giej tablicy. Czwarte przykazanie niew¹tpliwie zwraca³o uwagê
Izraelity na potrzebê oddawania Panu na wy³¹czn¹ w³asno�æ jed-
nego po�ród siedmiu dni tygodnia i uwielbienia w ten sposób
Wielkiego Prawodawcy. Ale chyba jeszcze mocniej podkre�lony
jest w nim aspekt mi³o�ci bli�niego: �Nie bêdziesz czyni³ ¿adnej
roboty weñ i syn twój, i córka twoja, s³uga twój i s³u¿ebnica two-
ja, bydle twoje i go�æ twój� (2 Moj¿. 20:10). W pogoni za dobra-
mi materialnymi cz³owiek sk³onny by³by pracowaæ bez ustanku,
doprowadzaj¹c do wyniszczenia organizmu tak swojego, jak i tych,
którzy od niego s¹ zale¿ni. Znaj¹c tê po¿¹dliwo�æ Pan Bóg naka-
zuje, aby zosta³ zachowany siedmiodniowy cykl odpoczynku. W
uzasadnieniu czytamy, ¿e On sam w siódmym dniu zaprzesta³ twór-
czej dzia³alno�ci. W ten sposób podkre�lone zostaje pierwsze zna-
czenie sabatu: oddanie chwa³y Stwórcy. Natomiast s³owa zapisa-
ne w 5 Moj¿. 5, 15: �A pamiêtaj, ¿e� by³ niewolnikiem w ziemi
egipskiej� zdaj¹ siê podkre�laæ jego drugie znaczenie jako odpo-
czynku dla Izraelity, a zw³aszcza dla osób s³u¿¹cych u niego � aby
nie czyni³ tego, co z nimi czynili Egipcjanie. Nieprzestrzeganie
odpoczynku w siódmym dniu bezwarunkowo nale¿a³o ukaraæ
�mierci¹ (2 Moj¿. 31:14).

Czcij ojca twego i matkê twoj¹

Prawo Synaickie wpaja³o w cz³owieka szacunek, jaki nale¿a³o
oddaæ osobie starszej wiekiem: �Przed cz³owiekiem sêdziwym
powstañ, a czcij osobê starego� (3 Moj¿. 19:32). Ale spo�ród osób
starszych wiekiem wyró¿ni³o w szczególny sposób ojca i matkê.
By zwiêkszyæ wagê tego przykazania nakazuj¹cego aktywn¹ mi-
³o�æ do rodziców � ³¹czy go Pan Bóg z obietnic¹ d³ugiego ¿ycia i
powodzenia. Za przestêpstwo przeciwko temu przykazaniu uwa-

¿ano uderzenie ojca lub matki, z³orzeczenie im, a nawet niepos³u-
szeñstwo (2 Moj¿. 21:15, 17:5; Moj¿. 21:18-21).
Czwarte i pi¹te przykazania wyró¿niaj¹ siê tym spo�ród pozosta-
³ych, ¿e by³y one nakazami bardzo wysoko stawianymi przez Pana
Boga. ��wiêtymi b¹d�cie bom Ja jest �wiêty, Pan Bóg wasz. Ka¿-
dy matki swojej i ojca swego bójcie siê, a sabatów moich prze-
strzegajcie. Jam Pan Bóg wasz� (3 Moj¿. 19:2-3).

Nie bêdziesz zabija³

Sprawiedliwo�æ Bo¿a wyra¿ona w Prawie by³a absolutna: �Oko
za oko, z¹b za z¹b, rêka za rêkê, noga za nogê, ale gdzieby �mieræ
zasz³a tedy dasz duszê za duszê� (2 Moj¿. 21:23-24). Krew zabi-
tego cz³owieka zanieczyszcza³a ziemiê: �A ziemia nie mo¿e byæ
oczyszczona od krwi, która jest wylana w niej jeno krwi¹ tego,
który j¹ przela³� (4 Moj¿. 35:33), bez wzglêdu czy spowodowa³
on �mieræ drugiego cz³owieka celowo, przypadkowo czy nawet
po�rednio: �Je�liby wó³ bód³ przedtem, a ostrzegano by w tem
pana jego i nie mia³by go pod stra¿¹, a zabi³by mê¿a albo niewia-
stê � wó³ on ukamienowany bêdzie i pan jego umrze� (2 Moj¿.
21:29). Jedynie w przypadku rzeczywi�cie nieumy�lnego spowo-
dowania �mierci móg³ mimowolny zabójca unikn¹æ kary przez
schronienie siê w mie�cie ucieczki, ale je�liby tylko go opu�ci³ �
móg³ byæ zabity bez ¿adnych konsekwencji (4 Moj¿. 35:27). Do-
piero �mieræ najwy¿szego kap³ana zdejmowa³a przekleñstwo z tego
cz³owieka. Dziêki niech bêd¹ Bogu, ¿e za nas umar³ Chrystus,
aby�my my � mimowolni zabójcy mogli ¿yæ!

Nie bêdziesz cudzo³o¿y³

Grzech cudzo³óstwa rozumiany by³ bardzo szeroko. Obok wspó-
³¿ycia z ¿on¹ bli�niego w³¹cza tu prawo Synaickie tak¿e wszelkie
zboczenia seksualne jak gwa³t (5 Mój. 22:25), kazirodztwo, ho-
moseksualizm czy sodomizm (3 Moj¿. 20:10-21). Wszystkie tego
typu grzechy mia³y byæ karane �mierci¹.

Nie bêdziesz krad³

Boskie ustawy i s¹dy, których Moj¿esz naucza³, szeroko omawia-
j¹ grzech kradzie¿y i sposób jego karania (2 Moj¿. 22:1-15; 3 Moj¿.
6:1- 7). Zasad¹ by³o tutaj zwrócenie zabranej bli�niemu lub Bogu
rzeczy z naddatkiem (niekiedy nawet siêgaj¹cej czterokrotnej jej
warto�ci). Grzech ten nie by³ karany �mierci¹, a je¿eli uczyniony
by³ z nie�wiadomo�ci, mo¿na by³o nawet oczy�ciæ siê z niego sk³a-
daj¹c ofiarê za wystêpek (3 Moj¿. 5:17-19, 6:1-7).

Nie bêdziesz mówi³ fa³szywego �wiadectwa

Przykazanie to dotyczy³o przede wszystkim sprawiedliwo�ci s¹du:
�Nie wspomagaj winowajcy �wiadcz¹c na korzy�æ bezprawia, nie
przy³¹czaj siê do wiêkszo�ci ku z³emu i nie sk³adaj w spornej spra-
wie �wiadectwa za wiêkszo�ci¹, by ³amaæ Prawo. Nawet ubogie-
go nie popieraj w nies³usznej sprawie� (2 Moj¿. 23:1-3 NP). Ale
nie tylko � przepis ten wskazywa³ tak¿e na niew³a�ciwo�æ szerze-
nia plotek: �Nie rozg³aszaj fa³szywej wie�ci, nie bêdziesz chodzi³
jako obmówca miêdzy ludem twoim� (2 Moj¿. 23:1; 3 Moj¿. 19:16),
a byæ mo¿e dotyczy³ równie¿ nie�wiadomego krzywoprzysiêstwa,
które mo¿na by³o oczy�ciæ ofiar¹ za grzech (3 Moj¿. 5:4-6).

Nie bêdziesz po¿¹da³

Po¿¹dliwo�æ jest najpopularniejszym grzechem. Ka¿dy �bywa
kuszony gdy od swoich w³asnych po¿¹dliwo�ci bywa poci¹gniony
i przynêcony� (Jak. 1:14). Jest to grzech niewidoczny; dopiero
przestêpstwo przeciwko innemu z przykazañ objawia go: �Zatem
po¿¹dliwo�æ pocz¹wszy rodzi grzech� (Jak. 1:15). Pomimo tego
utajenia Wielki Prawodawca umieszcza ten rodzaj grzechu po�ród
Dziesiêciu S³ów nie okre�laj¹c nawet za niego kary, aby do koñca
u�wiadomiæ nam, ¿e �nie masz ktoby dobrze czyni³, nie masz a¿
do jednego� (Rzym. 3:12).



Jak¹¿ wdziêczno�æ winni�my wiêc Bogu za to, ¿e �pos³awszy Syna
Swego w podobieñstwie grzesznego cia³a i dla grzechu, potêpi³
grzech w ciele, aby ona sprawiedliwo�æ Zakonu by³a wype³niona
w nas, którzy nie wed³ug cia³a chodzimy, ale wed³ug Ducha�
(Rzym. 8:3-4). I naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi � ¿e On
sta³ siê �Pokojem naszym, który oboje jednym uczyni³ i �redni¹
�cianê, która by³a przegrod¹ rozwali³, nieprzyja�ñ to jest Zakon
Przykazañ, który zale¿a³ w ustawach skaziwszy przez Cia³o Swo-
je� (Efez. 2:14-15). Ale czy to oznacza, ¿e przykazania Dekalogu
straci³y dla nas swoj¹ warto�æ? Moj¿esz w imieniu Wielkiego Pra-
wodawcy przemawia³ do Izraela: �Otom po³o¿y³ przed oczy twoje
dzi� ¿ywot i dobre, tak¿e �mieræ i z³o� (5 Moj¿. 30:15). Bêd¹c
niemocnym wzi¹æ b³ogos³awieñstwo i ¿ywot cz³owiek stacza³ siê
w objêcia �mierci i przekleñstwa Zakonu, owego �cyrografu w
ustawach zale¿¹cego�, który � Bogu niech bêd¹ za to dziêki �
Chrystus �zniós³ z po�rodku przybiwszy go do krzy¿a� (Kol. 2:14),
pozbawiaj¹c go w ten sposób mocy ferowania wyroku �mierci.
Niemniej pozostaje nam ono �przykazanie �wiête, sprawiedliwe i
dobre. To tedy dobre sta³o mi siê �mierci¹?� � pyta wielki znawca
Zakonu aposto³ �w. Pawe³ � �I owszem. Grzech, aby siê pokaza³
byæ grzechem sprawi³ mi �mieræ przez dobre, ¿eby siê sta³ nader
grzesz¹cym on grzech przez to przykazanie� (Rzym. 7:12-13).
�Ktoæ umar³ usprawiedliwiony jest od grzechu� (Rzym. 6:7).
Pozostaje nam tedy przykazanie � nawet najmniejsze � którego
rozwi¹zaæ nie wolno, gdy¿ pozbawione mocy przez �mieræ pozo-
staje informacj¹ o nieszczêsnej granicy grzechu, której przekra-
czanie spowodowaæ mo¿e teraz ju¿ duchow¹ katastrofê: �Albo-
wiem powiadam wam, je�li nie bêdzie obfitsza sprawiedliwo�æ
wasza ni¿ nauczonych w Pi�mie i faryzeuszy, ¿adnym sposobem
nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego� (Mat. 5:20). �Albo-
wiem je�liby�cie dobrowolnie grzeszyli po wziêciu znajomo�ci
prawdy, nie zostawa³aby ju¿ ofiara za grzechy� (Hebr. 10:26).

S£YSZELI�CIE I¯ RZECZONO

Pewnego dnia, gdy Pan Jezus ujrza³ zgromadzony lud, wst¹pi³ na
górê i naucza³. Wyt³umaczy³ wówczas uczniom, a przez nich i nam
jak nale¿y interpretowaæ Prawo: przykazania, ustawy i s¹dy prze-
kazane przez Moj¿esza. Uczyni³ to na przyk³adzie dwóch przyka-
zañ: �Nie bêdziesz zabija³� (Mat. 5:21-26) i �Nie bêdziesz cudzo-
³o¿y³� (Mat. 5:27-30), dwóch ustaw: o li�cie rozwodnym (Mat.
5:31-32) i o przysiêdze przez imiê Bo¿e (Mat. 5:33-37) oraz dwóch
zasad s¹du: absolutnej sprawiedliwo�ci (Mat. 5:38-42) i prawie
do zemsty (Mat. 5:43-47). Tê nowotestamentaln¹ interpretacjê
Prawa koñczy Pan Jezus stwierdzeniem: �B¹d�cie wy tedy dosko-
na³ymi jako i Ojciec wasz, który jest w niebiesiech, doskona³y jest�
(Mat. 5:48). Podaj¹c cechy doskona³ego Prawa Wolno�ci (Jak.
1:25) Pan Jezus naucza, ¿e ustawa musi byæ zniesiona, a zasady
s¹du zmienione. Ustawa w Zakonie okre�la³a jak nale¿y postêpo-
waæ, aby wype³niæ przykazanie, np. przykazanie o czci dla Jedy-
nego Boga poprzez sk³adanie ofiar (3 Moj¿. 6:9, 14, 25) czy ob-
chodzenie �wi¹t (3 Moj¿. 23:21, 31, 41). Zatem przykazanie to
ogólne, �wiête i doskona³e Prawo Bo¿e, za� ustawa to przepis
mówi¹cy jak go wykonaæ. Ale przepis, nawet ten który zosta³ dany
przez Moj¿esza, cechuje siê pewnym ograniczeniem i nie-
doskona³o�ci¹. �Moj¿esz dla zatwardzenia serca waszego dopu-
�ci³ wam opu�ciæ ¿ony wasze, lecz z pocz¹tku nie by³o tak� (Mat.
19:8). By³a to po prostu zgoda na z³o konieczne ze wzglêdu na
s³abo�æ cz³owieka. Doskona³e Prawo Wolno�ci nie godzi siê na
takie rozwi¹zanie. Pan Jezus znosi ustawê i nie wprowadza ¿adnej
innej na jej miejsce. �S³yszeli�cie zasiê i¿ rzeczona starym: nie
bêdziesz krzywo przysiêga³ (...), ale Ja wam powiadam, aby�cie
zgo³a nie przysiêgali� (Mat. 5:33-34). Tak¿e i aposto³ �w. Pawe³
przestrzega braci Kolosan: �Je�li�cie tedy umarli z Chrystusem
¿ywio³om �wiata tego, przecz¿e siê jakoby�cie ¿yli �wiatu ustawa-
mi bawicie?� (Kol. 2:20). Je¿eli próby podtrzymania tamtych
ustaw, danych przecie¿ przez Pismo �wiête wyda³y siê aposto³owi
niew³a�ciwe, o ile¿ wiêcej niegodne doskona³o�ci Prawa musi byæ

tworzenie ustawy przez nas, niedoskona³ych czcicieli Pana! A jak¿e
czêsto nie umiemy przeciwdzia³aæ tej po¿¹dliwo�ci. Natomiast
zasady s¹du, okre�laj¹ce postêpowanie wobec tych, którzy popa-
daj¹ w niezgodno�æ z Prawem, zosta³y przez naszego Pana zupe³-
nie przewarto�ciowane. �S³yszeli�cie i¿ rzeczono: oko za oko, z¹b
za z¹b, ale Ja wam powiadam, ¿eby�cie siê nie przeciwili z³emu�
(Mat. 5:38-39). �S³yszeli�cie i¿ rzeczona: (...) bêdziesz mia³ w nie-
nawi�ci nieprzyjaciela twego, aleæ ja wam powiadam � mi³ujcie
nieprzyjacio³y wasze� (Mat. 5:43-44). Surowe domaganie siê spra-
wiedliwo�ci s¹du zmienia Pan Jezus na ³agodn¹ ustêpliwo�æ, a
prawo do zemsty na mi³o�æ do nieprzyjació³. Jak¿e piêkne i trudne
do przestrzegania zasady! Jak czêsto nasze postêpowanie odbiega
od norm ustanowionych przez Moj¿esza Nowego Testamentu!
Ale co czyni Jezus z przykazaniem, �wiêtym i doskona³ym S³o-
wem Bo¿ym? Pog³êbia go i uogólnia, wskazuje na prawdziw¹ � a
zakryt¹ naszym niedoskona³ym oczom tre�æ, ale nigdzie go nie
zmienia. Ono pozostaje ci¹gle wa¿ne, a roztrzaskana, twarda sko-
rupa ustawy ods³ania jego ¿ywy, miêkki i duchowy sens. Jakakol-
wiek forma czy litera spowoduje, ¿e nasze twarze zostan¹ zakryte,
niegodne spojrzenia w ja�niej¹c¹ tre�æ przykazania. Spróbujmy
zatem z odkrytym obliczem spojrzeæ na chwa³ê Pañsk¹ odbijaj¹c¹
siê w Jego przykazaniu jak w zwierciadle.

Nie bêdziesz mia³ innych bogów

... ale Ja wam powiadam: �nikogo nie zówcie Ojcem waszym na
ziemi, albowiem jeden jest Ojciec wasz, który jest w niebiesiech�
(Mat. 23:9). �Nikt nie jest dobry, tylko jeden, ten jest Bóg� (Mat.
19:17). �Je�li kto idzie do mnie a nie ma w nienawi�ci ojca swego
i matki swojej, i ¿ony i dzieci, i braci i sióstr, nawet i duszy swojej
� nie mo¿e byæ uczniem moim� (£uk. 14:26). �Tak¿eæ i ka¿dy z
was, ktoby siê nie wyrzek³ wszystkich majêtno�ci swoich � nie mo¿e
byæ uczniem moim� (£uk. 14:33). Nie bêdziesz oddawa³ czci nie
tylko pogañskim bóstwom. Innym bogiem mo¿e czasem staæ siê
dla ciebie bogactwo, s³awa, zbyt absorbuj¹ce twój czas zaintere-
sowanie, drugi cz³owiek, a nawet twoja w³asna osoba. Oddawaj
cze�æ tylko Jedynemu Bogu.

Nie bêdziesz siê k³ania³ obrazom

Aposto³ �w. Pawe³ pisa³: �Od tego czasu nikogo wed³ug cia³a nie
znamy� (2 Kor. 5:16). Nie zwracajcie zbytniej uwagi na rzeczy
zewnêtrzne. Nie dopomagajcie sobie w waszym uwielbianiu Pana
wspania³¹ wystawno�ci¹ kultu czy przesadnym ubóstwem ¿ycia.
Nie budujmy obrazu Boga Stwórcy i Pana Jezusa w zewnêtrzno-
�ci wygl¹du, lecz raczej przemieniajmy samych siebie, w ¿ywy ich
obraz. �Bo Ten, który po�wiêca i ci, którzy bywaj¹ po�wiêceni � z
jednego s¹ wszyscy� (Hebr. 2:11).

Nie bierz imienia Pana Boga twego nadaremno

�B³ogos³awiony ten, który czyta i ci, którzy s³uchaj¹ s³ów proroc-
twa tego i zachowuj¹ to, co w nim jest napisane� (Obj. 1:3), �aby-
�cie nadaremno ³aski Bo¿ej nie przyjmowali� (2 Kor. 6:1). To co
s³yszysz o Bogu i Chrystusie, to co czytasz � jest nie tylko such¹
informacj¹. Bacz, by S³owo, które �blisko ciebie jest� (Rzym. 10:8),
nie sta³o siê przyczyn¹ twego karania, a wiara twoja aby nie by³a
martw¹.

Pamiêtaj na dzieñ odpocznienia

... ale Ja wam powiadam: �Pójd�cie do mnie wszyscy, którzy�cie
spracowani, a Ja wam sprawiê odpocznienie� (Mat. 11:28). Nie
zapominajcie o waszym ciele, które raz na siedem dni potrzebuje
odpoczynku. Ale odpocznienie wasze niech bêdzie prawdziwym,
które nie trwa jeden dzieñ w tygodniu, ale ca³e ¿ycie tu na ziemi i
tam, gdzie prawdziwie odpoczniemy od swoich spraw: w tysi¹c-
letnim Królestwie Chrystusowym. �Starajmy¿ siê tedy, aby�my
weszli do onego odpocznienia� (Hebr. 4:11).



Czcij ojca twego i matkê twoj¹

Aposto³ �w. Piotr zaleca³: �Podobnie m³odsi, b¹d�cie poddani star-
szym, a wszyscy jedni drugim b¹d�cie poddani� (1 Piotr 5:5).
Poddanie i cze�æ z naszego serca nale¿¹ siê nie tylko rodzicom i
osobom starszym (choæ im przede wszystkim). B¹d�cie tak¿e pod-
dani i duchowym rodzicom (1 Kor. 4:15-16), tym którzy pracuj¹
miêdzy wami (l Tes. 5:12-13). �B¹d�cie pos³uszni wodzom wa-
szym i b¹d�cie im poddani, albowiem oni czuj¹ nad duszami wa-
szemi jako ci, którzy liczbê oddaæ maj¹, aby to z rado�ci¹ czynili a
nie z wzdychaniem� (Hebr. 13:17). A na koniec wszyscy okazuj-
cie sobie wzajemnie duchow¹ cze�æ i szacunek bez wzglêdu na
wiek, p³eæ czy uzdolnienia w s³u¿bie, �wszyscy jedni drugim b¹d�-
cie poddani�.

Nie bêdziesz zabija³

... �ale Ja wam powiadam: i¿ ka¿dy, kto siê gniewa na brata swe-
go bez przyczyny bêdzie winien s¹du, a ktokolwiek rzecze bratu
swemu racha, bêdzie winien rady, a ktokolwiek rzecze b³a�nie �
bêdzie winien ognia Gehenny� (Mat. 5:22). Gniew bez s³usznego
powodu zabija brata, a zachowywany i pielêgnowany w sercu po-
woduje gorzkie uczucia i k³amliwe s³owa. �Przeto¿ z³o¿ywszy k³am-
stwo mówcie prawdê, ka¿dy z bli�nim swoim, bo�cie cz³onkami
jedni drugich. Gniewajcie siê a nie grzeszcie: s³oñce niech nie
zachodzi na rozgniewanie wasze. Nie dawajcie miejsca diab³u�
(Efez. 4:25-27).

Nie bêdziesz cudzo³o¿y³

... �ale Ja wam powiadam: i¿ ka¿dy, który patrzy na niewiastê,
aby jej po¿¹da³, ju¿ z ni¹ cudzo³óstwo pope³ni³ w sercu swoim.
Je�li ciê tedy oko twoje prawe gorszy � wy³up je� (Mat. 5:28-29).
Walcz z przyczynami a nie ze skutkami. Wyrzuæ z siebie to, co jest
powodem grzechu twego i innych, co nie pozwala ci zobaczyæ
swego i drugich postêpowania we w³a�ciwym, czystym �wietle
Ewangelii sprawiedliwo�ci dla siebie i mi³osierdzia dla innych.
�Oko twoje jestci �wiec¹ dla cia³a twego, je�liby oko twoje by³o
szczere, wszystko cia³o twoje jasne bêdzie� (Mat. 6:22).

Nie bêdziesz krad³

Aposto³ �w. Pawe³ przestrzega³: �I¿by�cie siê jeden dla drugiego
nie nadymali przeciwko drugiemu. Albowiem któ¿ ciê ró¿nym czy-
ni? I có¿ masz, czegoby� nie wzi¹³? A je�li¿e� wzi¹³, przecz¿e siê
chlubisz jakoby � nie wzi¹³� (1 Kor. 4:6-7). Okradaæ mo¿esz nie
tylko bli�niego i nie tylko z rzeczy materialnych. Nie wolno ci
chlubiæ siê tym co posiadasz, bo wszystko jest w³asno�ci¹ Pana.
Nie przyw³aszczaj sobie tego, tym bardziej je¿eli nie ty by³e� Jego
s³ug¹ dla wykonania pracy, z której owoców siê chlubisz, lub o
której skutek siê troszczysz. Nie przyw³aszczaj sobie autorytetu
S³owa Bo¿ego dla podbudowania ludzkiej m¹dro�ci. �Kto krad³,
niechaj wiêcej nie kradnie� (Efez. 4:28).

Nie bêdziesz mówi³ fa³szywego �wiadectwa

�Nie k³amcie jedni przeciwko drugim� (Kol. 3:9). �Nie obmawiaj-
cie jedni drugich, bracia! Kto obmawia brata i potêpia brata swe-

go, obmawia Zakon i potêpia Zakon, a je¿eli potêpiasz Zakon �
nie jeste� czynicielem Zakonu, ale sêdzi¹� (Jak. 4:11). �Je�liby kto
rzek³: mi³ujê Boga, a brata by swego nienawidzi³, k³amc¹ jest� (1
Jan 4:20). �Kto mówi znam Go, a przykazania Jego nie zachowu-
je, k³amc¹ jest, a prawdy w nim nie masz� (1 Jan 2:4).

Nie bêdziesz po¿¹da³

�Duchem postêpujcie, a po¿¹dliwo�ci cia³a nie wykonujcie, albo-
wiem cia³o po¿¹da przeciwko duchowi, a duch przeciwko cia³u, a
te rzeczy s¹ sobie przeciwne, aby�cie nie to co chcecie czynili�
(Gal. 5:16-17). �Albowiem którzy s¹ Chrystusowi, cia³o swoje
ukrzy¿owali z namiêtno�ciami i po¿¹dliwo�ciami�  (Gal.  5:24).
�Wszystko co jest na �wiecie, jako po¿¹dliwo�æ cia³a i po¿¹dli-
wo�æ oczu i pycha ¿ywota, toæ nie jest z Ojca, ale jest ze �wiata
�wiatci przemija i po¿¹dliwo�æ jego, ale kto czyni wolê Bo¿¹ �
trwa na wieki� (l Jan 2:16-17).

BÊDZIESZ MI£OWA£

�Nikomu nic winni nie b¹d�cie tylko aby�cie siê spo³ecznie mi³o-
wali, bo kto mi³uje bli�niego zakon wype³ni³, gdy¿ te przykazania:
nie bêdziesz cudzo³o¿y³, nie bêdziesz zabija³, nie bêdziesz krad³,
nie bêdziesz fa³szywie �wiadczy³, nie bêdziesz po¿¹da³ i je�li które
insze jest przykazanie w tem s³owie sumownie siê zamyka miano-
wicie � bêdziesz mi³owa³ bli�niego twego jak siebie samego�
(Rzym. 13:8-9).
My�lisz wiêc mo¿e: teraz ju¿ wszystko wiem o Bo¿ym przykaza-
niu; pozostaje mi je tylko zachowaæ! Mylisz siê: czytaj, a przeko-
nasz siê, ¿e ca³e Pismo �wiête jest komentarzem do owych Dzie-
siêciu S³ów wypowiedzianych trzy tysi¹ce lat temu na górze Sy-
naj. Nie próbuj zast¹piæ tych S³ów innymi, nie próbuj znale�æ re-
cepty, przepisu na zachowanie Prawa Bo¿ego. Nie tylko, ¿e nigdy
ci siê to nie uda, ale buduj¹c ograniczony obraz Doskona³ego Pra-
wa Wolno�ci mo¿esz Wbiæ siê w pychê, ¿e uda³o ci siê go za-
chowaæ. Duchowe Prawo nie mo¿e byæ zapisane na �tablicach
kamiennych, ale na tablicach serc miêsnych� (2 Kor. 3:3), miêk-
kich i wra¿liwych na ka¿d¹ sytuacjê, umiej¹cych stosowaæ to pra-
wo w ¿yciu. Prawo zapisane w sercu bêdzie rozwa¿aæ ka¿d¹ spra-
wê oddzielnie, nie bêdzie szukaæ ograniczaj¹cych go uogólnieñ.
Byæ mo¿e wtedy zapytasz: któ¿ zatem pojmie przykazanie, a któ¿
je zachowa? �Nêdzny¿ ja cz³owiek, któ¿ mnie wybawi z tego cia³a
�mierci!� (Rzym. 7:24). Dziêkuj Bogu przez Jezusa Chrystusa,
Pana naszego, ¿e On mo¿e to uczyniæ. Tylko On przez Ducha Praw-
dy mo¿e daæ ci zrozumienie S³owa, umiejêtno�æ rozs¹dzania siê w
ka¿dej sytuacji zgodnie z Jego Prawem. On te¿ przez Ducha Mocy
mo¿e daæ ci si³ê mi³o�ci konieczn¹ do zachowania duchowych
przykazañ. �Albowiem Bóg jest, który sprawuje w was chcenie i
skuteczne wykonanie wed³ug upodobania Swego� (Filip. 32:13).
Aby jednak to otrzymaæ, musisz chcieæ prosiæ i nade wszystko
wierzyæ. �Albowiem ta jest Mi³o�æ Bo¿a, aby�my przykazania Jego
chowali, a przykazania Jego nie s¹ ciê¿kie. Bo wszystko co siê
narodzi³o z Boga zwyciê¿a �wiat, a to jest zwyciêstwo, które zwy-
ciê¿y³o �wiat, wiara wasza. Któ¿ jest co zwyciê¿a �wiat, tylko kto
wierzy i¿ Jezus jest Synem Bo¿ym. Amen� (1 Jan 5:3-5).
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