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Przedmowa 
 

„Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; 
a one składają świadectwo o mnie”  

(J 5,39) 

 W przeszłości autorzy opracowań teologii Nowego Testamentu zajmo-
wali się zazwyczaj jedynie trzema tradycjami teologicznymi: synoptyczną, 
Pawłową i Janową (zob. R. Bultmann1, H. Conzelmann2). Ostatnio ukazały 
się prace, które zawierają teologie innych tradycji, w tym także teologię 1. Li-
stu św. Piotra (zob. G. Strecker3, J. Gnilka4, F. Hahn5).  

 W okresie ojców Kościoła i w średniowieczu 1. Listem św. Piotra zajmowa-
no się tylko sporadycznie. Sytuacja zmieniła się w dobie Reformacji. Ksiądz 
dr Marcin Luter bardzo wysoko ocenił 1. List św. Piotra, co spowodowało 
ożywienie zainteresowania tym Listem. Po Reformacji wzrosło jeszcze bar-
dziej w okresie wzmożonych badań nad nowotestamentową literaturą6. 
Przede wszystkim powstało kilka wartościowych komentarzy. Na uwagę 
zasługują głównie trzy obcojęzyczne komentarze:  
− L. Goppelt, Der erste Petrusbrief, KEK XII – 1, Göttingen 81978;  
− N. Brox, Der erste Petrusbrief, EKK XXI, Zürich 1979;  
− J. H. Elliott, 1 Peter. A New Translation with Introduction and Commentary, 

New York, 2000.  

 W języku polskim ukazało się niewiele prac poświęconych 1. Listowi św. 
Piotra. Przede wszystkim wspomnieć należy dwa komentarze (F. Grygle-

                                                      
1 R. BULTMANN, Theologie des Neuen Testaments, Berlin 1959. 
2 H. CONZELMANN, Grundriß der Theologie des Neuen Testaments, München 1968. 
3 STRECKER G., Theologie des Neuen Testaments. Bearbeitet, ergänzt und herausge-

geben von Friedrich Wilhelm Horn, Berlin – New York 1996. 
4 J. GNILKA, Theologie des Neuen Testaments, Freiburg im Breisgau 1994 (przekł. 

polski W. Szymona, Teologia Nowego Testamentu, Kraków 2002). 
5 F. HAHN, Theologie des Neuen Testaments, I, Tübingen 2002. 
6 Zob. Biblische Theologie, TRE, 6, s. 457nn. 
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wicz1, St. Hałas2) i kilka artykułów, głównie Stanisława Hałasa. Właściwie 
brak w języku polskim całościowego ujęcia teologiczno-duszpasterskiej my-
śli Autora 1. Listu św. Piotra. 

 W 1. Liście św. Piotra brak nauki apostoła Pawła o usprawiedliwieniu z ła-
ski przez wiarę, to jednak znajduje się w nim rozwinięta teologia krzyża. 
Autor Listu pisze o cierpieniu i śmierci Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego 
oraz o cierpieniu wyznawców Jezusa Chrystusa w północnych prowincjach 
Azji Mniejszej. Ze względu na duszpasterski charakter Listu, mocno osa-
dzony w realiach życia chrześcijan w Azji Mniejszej, warto było zająć się 
jego teologicznym przesłaniem, zarówno chrystologią, jak i teologią ludu 
Bożego. Zarówno chrystologia, jak i eklezjologia 1. Listu św. Piotra plasują 
się w apostolskiej tradycji o Chrystusie i Kościele. Zawierają też szereg ory-
ginalnych dla 1. Listu św. Piotra elementów, które czynią je godnymi zainte-
resowania.    

 W trakcie pracy nad niniejszym opracowaniem myśli Autora 1. Listu św. 
Piotra  stosowana była metoda analizy historyczno-krytycznej (metoda kry-
tyki form, redakcji i tradycji), a także metoda analizy lingwistycznej, reto-
rycznej, oraz narracyjna. Nie zawsze jest to widoczne w czasie lektury pra-
cy, bowiem opisanie krok po kroku dojścia do konkretnych wniosków staje 
się czasem nużące dla Czytelnika, czasem nawet niezrozumiałe. Przedsta-
wiony został raczej wynik egzegetycznej pracy i warsztatu. Jednak czasem 
w dużym skrócie podany został tok analizy krytycznej tekstu. Dlatego pra-
ca, chociaż jest analizą myśli Autora 1. Listu św. Piotra, w konsekwencji jawi 
się przed oczyma Czytelnika jako synteza, systematyczny opis „kazania” 
Autora interesującego nas Listu.   

 Korzystałem z tzw. warszawskiego przekładu Biblii (Biblia to jest Pismo 
Święte Starego i Nowego Testamentu, Warszawa 1976). Jednakże czasem – dla 
jasności i wierności myśli Autora Listu – konieczne było dokonanie drob-
nych poprawek w tekście przekładu. Ograniczyłem także cytowanie tekstu 
greckiego Nowego Testamentu do niezbędnego minimum, aby niezrozu-
miały dla Czytelnika grecki tekst nie był przeszkodą w czasie czytania ni-
niejszej pracy.  

 Praca składa się z Wprowadzenia, czterech rozdziałów i Zakończenia.  

                                                      
1 F. GRYGLEWICZ, Pierwszy list św. Piotra, [w:] Listy katolickie. Wstęp – przekład 

z oryginału – komentarz, PŚNT XI, Poznań 1959.  
2 St. HAŁAS, Pierwszy list św. Piotra, NKB NT XVII, Częstochowa 2007.   
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 Wprowadzenie zawiera rozważania na temat Autora oraz adresatów 1. Li-
stu św. Piotra. Introdukcyjne rozważania zaś zostały ograniczone do ko-
niecznego minimum. Mają one jedynie uzmysłowić pewne trudności w roz-
poznaniu osoby Autora i wprowadzić w klimat Listu. W Bibliografii podane 
zostały podstawowe wprowadzenia do Nowego Testamentu. Czytelnik – 
jeśli zechce – sięgając do nich – może znacznie poszerzyć swoją znajomość 
zagadnień związanych z genezą 1. Listu św. Piotra.  

 Pierwszy rozdział pt.: Chrystus Zbawicielem ludu Bożego wprowadza w chry-
stologiczną myśl 1. Listu św. Piotra. Najpierw omówione zostały tytuły chry-
stologiczne, występujące w interesującym nas Liście, a następnie konkretne 
wypowiedzi na temat Chrystusa, Jego życia i dzieła. Nie oznacza to jednak, 
że w 1. Liście św. Piotra w sposób systematyczny przez Autora Listu zostały 
omówione tytuły Jezusa Chrystusa. Zostały one wydobyte z tekstu Listu 
i zostały zinterpretowane w kontekście, w którym występują. Najważniej-
sze jest imię założyciela chrześcijaństwa – Jezus. Tytuły jakie przypisuje 
Jezusowi Autor Listu, to: Chrystus, Pan, Syn Boży, Baranek, Pasterz i Stróż.  

 Myśl chrystologiczna Autora 1. Listu św. Piotra skupia się głównie na ta-
kich tematach, jak: cierpienie Jezusa, zbawczy sens śmierci Chrystusa oraz 
Chrystus jako  kamień węgielny, odrzucony przez budowniczych, ale wy-
brany przez Boga.  

 Drugi rozdział nosi tytuł: Lud Boży. Rozdział ten został tak zatytułowany, 
bowiem najlepiej oddaje myśl eklezjologiczną 1. Listu św. Piotra. Autor Listu 
powołuje się wielokrotnie na Stary Testament, szczególnie na te jego wy-
powiedzi, w których mowa o Izraelu jako ludzie Jahwe. Starotestamentowe 
cytaty pozwalają Autorowi dość precyzyjnie i jasno przeprowadzić dowód, 
że wierzący w Jezusa Chrystusa są ludem Bożym, ludem czasów ostatecz-
nych. Takie myślenie jest dziedzictwem apostolskiej tradycji. Kościół w Je-
rozolimie nazywał siebie Kościołem Bożym (h̀ evkklesi,a tou/ qeou/)1. Apostoł 
Paweł pisząc: „Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien 
nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży” (1 Kor 15,9) niewąt-

                                                      
1 Ekwiwalentem terminu Kościół Boży w Qumran jest la lhq (1 QM 4,10; 1 QSa 

1,25). Zob. przekład 1 QM 4,10 P. MUCHOWSKIEGO, Rękopisy z nad Morza Martwego, 
Biblioteka zwojów. Tło Nowego Testamentu, T. 5, Kraków 22000, s. 47. Termin evkklesi,a 
tou/ qeou/ znaczy, że Kościół nie jest zgromadzeniem politycznym, ani jakimkolwiek 
zgromadzeniem o charakterze profanicznym, lecz religijnym i że Kościół jest wła-
snością Boga, że jest ludem czasów ostatecznych. Zob. G. STRECKER, Theologie des 
Neuen Testaments, s. 193. 
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pliwie miał na myśli jerozolimską społeczność wierzących w Jezusa jako 
Pana i Chrystusa. Autor 1. Listu św. Piotra woli jednak myśleć o Kościele 
jako o ludzie Bożym.  

 Wierzący w Jezusa Chrystusa – to lud wybrany, nabyty, święty i kapłań-
stwo królewskie. W określeniach tych brzmi ton terminologii Starego Te-
stamentu na temat Izraela. Ale Autor interesującego nas Listu, ma jeszcze 
inną wizję Kościoła – to dom duchowy i trzoda Boża. Autor 1. Listu św. Pio-
tra nakazuje więc adresatom, aby budowali się w dom duchowy, a pisząc 
swój List chce być pomocny w budowaniu tego domu. 

 Trzeci rozdział, zatytułowany: Boże dary dla wierzących opisuje – jak na-
zwa wskazuje – dary Boże dla wierzących, których Bóg wybrał, powołał, 
przygotował dla nich dziedzictwo w niebie, przede wszystkim wykupił, 
odrodził i zbawił. W rozdziale tym jeszcze raz, lecz w innej perspektywie 
przedstawione zostało dzieło Chrystusa.   

 Czwarty rozdział (Wierzący w drodze. Religijne, etyczne i społeczne napo-
mnienia) prowadzi nas w sferę napomnień Autora, skierowanych do adresa-
tów Listu. Napomnień tych znajdujemy na kartach 1. Listu św. Piotra dość 
dużo. Skierowane są one do wierzących w Jezusa Chrystusa, mieszkających 
w północnych prowincjach Azji Mniejszej. Jedne mają charakter ogólny, 
inne skierowane są do konkretnych osób i grup, jak do sług i chrześcijań-
skich małżonków.  

 Jeśli niniejsze opracowanie myśli teologicznej Autora 1. Listu św. Piotra 
przybliży Czytelnikowi tę myśl i ubogaci Go duchowo, to niechaj będzie za 
to „Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wiel-
kiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu” 
(1 P 1,3.4a) 

 Na zakończenie dziękuję mojej Żonie, Annie, za uważne przeczytanie te-
kstu niniejszej pracy.  

Autor 
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0. Wstęp 
  

„Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszo-
nych po Poncie, Galacji, Kappadocji, Azji i Bitynii, wybranych 

według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca”  
(1 P 1,1.2a) 

„Przez Sylwana, wiernego wam, jak mniemam, brata, napisałem 
krótko, napominając i upewniając was, że taka jest prawdziwa 

łaska Boża; w niej trwajcie!”  
(1 P 5,12) 

 

 Pierwszy List św. Piotra w kanonie Nowego Testamentu znajduje się za 
listami św. Pawła, Listem do Hebrajczyków oraz Listem św. Jakuba. Ze względu 
na powagę i autorytet jego Autora niezrozumiałe jest tak dalekie jego miej-
sce pośród pism nowotestamentowych. Czy starożytny Kościół miał jakieś 
zastrzeżenia do 1. Listu św. Piotra? Na tym miejscu pozostawmy to pytanie 
bez odpowiedzi.  

 W Kościele 1. List św. Piotra dość wcześnie budził zainteresowanie, głó-
wnie ze względu na słowa: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, dia-
beł, jak lew chodzi wokoło, ryczy, szuka ofiary na pożarcie” (1 P 5,8). Po okresie 
apostolskim pierwszymi pisarzami chrześcijańskimi, którzy znali 1. List św. 
Piotra, byli: Klemens Rzymski, Polikarp ze Smyrny oraz  Papiasz. Autorzy ci 
na potwierdzenie swoich wywodów czerpali argumenty z 1. Listu św. Piotra. 
Zainteresowanie tych autorów 1. Listem św. Piotra wynikało z potrzeby uza-
sadnienia duszpasterskich wskazań, które kierowali do odbiorców swoich 
pism. W ich pismach znaleźć można także charakterystyczne terminy wy-
stępujące w 1. Liście św. Piotra . Na przykład Klemens Rzymski mówi o dro-
gocennej krwi Jezusa Chrystusa (por. 1 P 1,7) i o czynieniu dobra (1 P 3,11. 
13).  

 W starożytności nikt nie dokonał dogłębnej analizy 1. Listu św. Piotra. 
Najczęściej cytowanymi słowami z 1. Listu św. Piotra były wyżej zacytowane 
słowa: „Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew chodzi woko-
ło, ryczy, szuka ofiary na pożarcie” (1 P 5,8).  
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 Przez pewien czas Kościół w Syrii odmawiał kanoniczności tzw. listom 
powszechnym, w tym również 1. Listowi św. Piotra1. To może tłumaczyć 
dalekie miejsce tego Listu w kanonie ksiąg Nowego Testamentu. Jednakże 
zarówno List wielkanocny patriarchy aleksandryjskiego Atanazego, jak też 
Dekret Damazego, uznają kanoniczność Listu2.  

 W średniowieczu także nie interesowano się 1. Listem św. Piotra. Św. Be-
nedykt, pisząc regułę dla swojego zakonu, jedną z jego części oparł na 
1. Liście św. Piotra. Mikołaj z Liry (1270 – 1349) poświęcił nieco miejsca 
w swoich dwóch pracach egzegetycznych 1. Listowi św. Piotra. Opierał się 
głównie na niektórych wypowiedziach Ojców Kościoła i Tomasza z Akwi-
nu.  

 Dopiero w XVI wieku ks. Marcin Luter zwrócił uwagę na 1. List św. Pio-
tra , jako na pismo godne zaufania. Wittenberski Reformator 1. List św. Pio-
tra wraz z Ewangelią św. Jana oraz listami apostoła Pawła do Rzymian, Gala-
cjan i Efezjan zaliczył do „najprawdziwszych i najszlachetniejszych ksiąg 
Nowego Testamentu”3. Luter wysoko więc cenił 1. List św. Piotra, głównie 
ze względu na zawartą w nim naukę i prawdziwie chrześcijańskie poucze-
nia. 

 Od czasów Lutra powstało kilka cennych komentarzy do 1. Listu św. Pio-
tra4.  

 Wraz z wzrostem zainteresowania 1. Listem św. Piotra w XIX wieku sfor-
mułowano kilka zastrzeżeń dotyczących autorstwa Listu i czasu jego po-
wstania.  

0.1. Autor i czas powstania Listu 
 1. List św. Piotra zawiera kilka szczegółów historyczno-lokacyjnych. Zaraz 
na wstępie, jego Autor przedstawia się odbiorcom listu: „Piotr, apostoł Jezusa 
Chrystusa”. Podczas pisania Listu, Autor korzystał jednak z pośrednika, se-
kretarza: „Mniemam, że napisałem krótko przez wiernego wam Sylwana, brata, 
napominając i zapewniając was, że taka jest prawdziwa łaska Boża, w której trwaj-

                                                      
1 F. GRYGLEWICZ, Pierwszy list św. Piotra, [w:] Listy katolickie. Wstęp – przekład 

z oryginału – komentarz, PŚNT XI, s. 168. 
2 Zob. M. UGLORZ, Introdukcja do Nowego Testamentu, cz. 1., s. 26n. 
3 Zob. St. HAŁAS, Pierwszy list św. Piotra, NKB NT XVII, s. 19n.  
4 Zob. Bibliografia. 
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cie!” (1 P 5,12)1. Pozdrawiając zaś odbiorców listu pisze: „Pozdrawia was [Ko-
ściół] w Babilonie, razem z wami wybrany, i Marek, mój syn” (1 P 5,13).  

 Po raz pierwszy Piotrowe autorstwo 1. Listu św. Piotra  zostało oficjalnie 
uznane przez Ireneusza, który uważał, że zawsze i wszędzie od czasów 
apostolskich 1. List św. Piotra uważany był za pismo Szymona Piotra, ucznia 
Jezusa2. Także później wszyscy autorzy  przypisywali autorstwo tego listu 
Szymonowi Piotrowi, a to ze względu na pierwszy wiersz 1. List św. Piotra: 
Pe,troj avpo,stoloj VIhsou/ Cristou/. 

 Chociaż św. Piotr przedstawia się jako Autor Listu, to jednak począwszy 
od XIX wieku podważa się jego Piotrowe autorstwo. Zarówno dane ze-
wnętrzne, jak i analiza 1. Listu św. Piotra potwierdzają wątpliwości współ-
czesnych egzegetów, co do pochodzenia tego Listu od św. Piotra, ucznia 
Jezusa, powołanego przez Pana nad Jeziorem Galilejskim (Łk 5,1nn).  

 Chociaż język grecki 1. Listu św. Piotra nie dorównuje np. językowi Listu 
do Hebrajczyków, to jednak – jak wynika z analizy tekstu – jego Autor posłu-
giwał się nim dość biegle. Jest to język Septuaginty. Czy Piotr z Betsaidy tak 
dobrze opanował hellenistyczną grekę, aby w takim stopniu – jak to wyka-
zuje 1. List św. Piotra – potrafił się nim posługiwać?3 Mieszkańcy Galilei ze 
względu na liczne kontakty z ludnością władającą greką, opanowali ją 
w dostatecznym stopniu, aby się nią posługiwać. Ale wątpliwe jest, aby 
Piotr opanował biegle język grecki, i to w takim stopniu, aby nim swobod-
nie nauczać i głosić Chrystusa. W Dziejach apostolskich czytamy, że przeło-
żeni i uczeni w Piśmie, „widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nie-
uczeni i prości, dziwili się; poznali ich też, że byli z Jezusem” (Dz 4,14). Jak te 
słowa mają się do greki listu? Papiasz, powołując się na nauczanie bliżej 
nam nieznanego prezbitera Jana, nazwał Jana Marka tłumaczem Piotra 
(èrmeneuth,j)4, a to oznacza, że Piotr podczas swoich podróży misyjnych po-

                                                      
1 Ponad wszelką wątpliwość Sylwan z 1. Listu św. Piotra jest identyczny z Sylwa-

nem, uczniem apostoła Pawła, o którym mowa w 2 Kor 1,19; Tes 1,1; 2 Tes 1,1 (zob. 
Dz 15,22-32; 15,40 – 18,5). Na temat Sylwana – zob. P. Cz. BOSAK, Słownik – Konkor-
dancja osób Nowego Testamentu, s. 388n. 

2 Haer IV 9,2; 16,5; V 7,2.  
3 W 1. Liście św. Piotra spotykamy się z pięknie sformułowanymi retorycznymi 

zwrotami ( 1 P 1,23; 3,16), z symetrią ( 1 P 4,11) itp.  
4 Wiadomość tą podaje Euzebiusz  z Cezarei w H. E. III, 39, 15: „Także te sprawy 

poruszył prezbiter: Marek stawszy się tłumaczem Piotra, zapisał wszystko dokład-
nie cokolwiek sobie przypomniał, jednak nie po kolei, o słowach i czynach Pana. 
Nie widział bowiem Pana, ani nie poszedł za nim, lecz dopiero później za Piotrem. 
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trzebował tłumacza1. Piotr mógł też z biegiem czasu podczas licznych po-
dróży misyjnych i dzięki kontaktom z greckojęzycznymi chrześcijanami 
udoskonalić swoją znajomość greki. Ponadto podczas pisania Listu – jak to 
wynika z 1 P 5,12 –  św. Piotr posłużył się Sylwanem, judeochrześcijaninem, 
którego znamy także jako ucznia apostoła Pawła. A więc piękno i styl 1. Li-
stu św. Piotra zawdzięczamy Sylwanowi.  

 Ale co oznaczają słowa: dia. Silouanou/ ùmi/n tou/ pistou/ avdelfou/? Obecnie 
niektórzy egzegeci opowiadają się za następującą interpretacją: Nie chodzi 
o to, że Sylwan był sekretarzem apostoła Piotra, ale że Sylwan miał przeka-
zać List adresatom. Jeśli taka interpretacja jest poprawna, wówczas Sylwan 
nie miał wpływu na redakcję Listu. Czy wpływ na redakcję Listu miał Ma-
rek, który podczas pisania Listu był przy św. Piotrze? Ale czy pogląd, że 
Sylwan był jedynie doręczycielem Listu jest uzasadniony?  

 Jeśli chodzi o samą osobę św. Piotra, to w 1. Liście św. Piotra na samym 
początku nazywa on siebie apostołem Jezusa Chrystusa, w dalszej zaś czę-
ści Listu, starszym (1 P 5,1). Dostrzegalne jest tu napięcie i nie sposób tego 
napięcia wyjaśnić, bez odwołania się do późniejszej tradycji, która utrwaliła 
się w starożytnym Kościele chrześcijańskim, a dotyczyła prezbiterów i bi-
skupów i ich roli w lokalnych Kościołach.  

 Nie można nie zauważyć też, że Autor Listu nazywa siebie świadkiem 
cierpień Chrystusowych oraz współuczestnikiem chwały, która ma się ob-
jawić. Niekoniecznie jednak należy słowa te tłumaczyć w ten sposób, że 
Autor Listu stał na Golgocie pod krzyżem Jezusa i widział, jak Jezusa krzy-
żowano i jak dobiegło do końca Jego życie. Jako apostoł i starszy jest świad-
kiem krzyża, a więc głosicielem krzyża i śmierci Jezusa. Za taką interpreta-
cją przemawiają dalsze słowa: „współuczestnikiem chwały, która ma się obja-
wić”. Nie chodzi więc o chwałę Jezusa ukrzyżowanego, jaka objawiła się 
w Wielkanoc, lecz chwałę, której udziałem stać mają się wszyscy wierzący. 
W związku z tym, że Autor Listu nazywa siebie świadkiem cierpień Chry-
stusa, wydaje się niezrozumiałe, dlaczego nie odwołuje się on – jeśli jest nim 
św. Piotr – do konkretnych wydarzeń z Golgoty.  

                                                                                                                                        
Ten znów układał swoje nauki według potrzeb (słuchaczy), jednak nie w ten spo-
sób, by zamierzał przedłożyć zestaw słów Pana. Dlatego też nie wina Marka w tym, 
że niektóre rzeczy tak napisał, jak je przechował w pamięci. Cała jego troska była 
w tym, by z tego, co usłyszał (od Piotra), nic nie opuścił ani przekazał niewiernie”. 

1 P. GECHTER, Die Dolmetscher der Apostel, ZkTh 60 (1960), s 161nn; K. WOJCIE-
CHOWSKA, Opowiadam wam jak Piotr. Elementy styli i styizacji w Ewangelii Marka, 
s. 42nn  
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 Na próżno szukalibyśmy w 1. Liście św. Piotra podstawowych pojęć na-
uki Jezusa,  takich jak „Królestwo Boże” czy „Syn człowieczy”1. Czy ten 
brak jest do pomyślenia u zaufanego ucznia Jezusa, jakim był Piotr? 

 Do tych wątpliwości natury personalnej, należy koniecznie dodać wąt-
pliwości, które związane są z rozwojem chrześcijaństwa w czasach apostol-
skich i poapostolskich.  

 1.  List św. Piotra skierowany jest „do wychodźców rozproszonych po Poncie, 
Galacji, Kappadocji, Azji i Bitynii”. Z Dziejów apostolskich oraz Listu do Galacjan 
wynika, że apostoł Paweł prowadził misję na niektórych terenach tych 
prowincji. Czy w Azji Mniejszej głosił Chrystusa także apostoł Piotr? Brak 
jakichkolwiek danych, przemawiających za hipotezą, że Szymon Piotr był 
misjonarzem w którejkolwiek z wyżej wymienionych prowincji.  

 O spotkaniu Pawła z filarami Kościoła w Jerozolimie Paweł w Liście do 
Galacjan  pisał: „A co się tyczy tych, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem - 
czym oni niegdyś byli, nic mnie to nie obchodzi; Bóg nie ma względu na osobę - 
otóż ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili, ra-
czej przeciwnie, gdy zobaczyli, że została mi powierzona ewangelia między nieob-
rzezanymi, jak Piotrowi między obrzezanymi – bo Ten, który skutecznie działał 
przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie 
między poganami” (Ga 2,6-8).  

 Dlaczego apostoł Piotr zwrócił się w swoim liście – jeśli jest jego autorem 
– do chrześcijan w prowincjach Azji Mniejszej? Czyżby jerozolimska umo-
wa nie została dotrzymana ze strony apostoła Piotra? Jednakże o niedo-
trzymaniu umowy nie może być mowy, jeśli weźmie się pod uwagę, że 
obecnie śmierć apostoła Pawła przesuwa się na rok 60 po Chr.2 Czy możli-
we jednak było w ciągu kilku lat, a więc po ostatnim pobycie apostoła Paw-
ła w Galacji, a przed śmiercią apostoła Piotra zaszczepienie chrześcijaństwa 
na wszystkich terenach wymienionych w pierwszym wierszu 1. Listu św. 
Piotra?  

 Misja chrześcijańska do wszystkich prowincji Azji Mniejszej dotarła do-
piero w końcu I wieku po Chrystusie. Stawia to więc pod znakiem zapyta-
nia Piotrowe autorstwo 1. Listu św. Piotra. Ponadto należy wziąć pod uwagę 
również wzmiankę, że List został napisany w Babilonie. Nie wydaje się, aby 

                                                      
1 O. CULLMANN, Zarys historii ksiąg Nowego Testamentu, s. 104nn 
2 M. UGLORZ, Teologiczna myśl apostoła Pawła i jej pokłosie, s. 46 (Praca licząca ok. 

500 stron, znajduje się w jednym egzemplarzu w Bibliotece Chrześcijańskiej Aka-
demii Teologicznej). 
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chodziło o Babilon w Mezopotamii. W czasach chrześcijańskich dawna me-
tropolia babilońskiego imperium nie odgrywała żadnej roli. Chodzi raczej 
o cesarski Rzym. Jednakże nie znamy żadnego tekstu, który by świadczył o 
tym, że Rzym w tradycji judaizmu i chrześcijaństwa został nazwany Babi-
lonem przed rokiem 70 po Chrystusie, a więc po zburzeniu Jerozolimy 
przez Rzymian pod wodzą syna cesarskiego, Tytusa1.  

 Przeciw Piotrowemu autorstwu Listu przemawia także jego analiza. 
Znajdujemy w nim pewne poglądy eklezjologiczne, które nie pasują do 
apostolskiego okresu Kościoła chrześcijańskiego. Dostrzegalny jest w Liście 
skrystalizowany pogląd na temat uniwersalizmu Kościoła. Autor 1. Listu 
św. Piotra bowiem pisze: „Pozdrawia was Kościół w Babilonie, wespół z wami 
wybrany, i Marek, syn mój” (1 P 5,13). Z Listu dowiadujemy się także, że Ko-
ścioły w wymienionych w pierwszym wierszu rozdziału pierwszego pro-
wincjach posiadały wyraźnie ustrój prezbiterialny. Ponadto Autor Listu 
troszczy się o zachowanie więzi między poszczególnymi Kościołami lokal-
nymi. Pisze o cierpieniach odbiorców swojego Listu, które znoszą także inne 
Kościoły. Wzywając do przeciwstawienia się diabłu, pisze: „Przeciwstawcie 
mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych 
w świecie” (1 P 5,9).   

 Z powyższych danych wynika, że 1. List św. Piotra nie został napisany 
bezpośrednio po roku siedemdziesiątym po Chr., ale znacznie później, jed-
nakże przed napisaniem 2. Listu św. Piotra. Autor tego Listu zna 1. List św. 
Piotra (2 P 3,1)2. List został więc napisany po śmierci Szymona Piotra z Bet-
saidy. W wypadku 1. Listu św. Piotra mamy więc do czynienia z pseudoepi-
grafem.  

 Za późniejszym powstaniem 1. Listu św. Piotra przemawia także to, że 
w Liście tym znajdujemy wiele wypowiedzi, które zdaje się mogły powstać 
pod wpływem literatury Pawłowej3. Należy więc także wziąć pod uwagę 
zagadnienie wpływu teologii Pawła na autora 1. Listu św. Piotra. Uczynimy 
to jednak nieco później.  

                                                      
1 W późnej apokaliptyce żydowskiej Rzym nazwany został Babilonem. W Obja-

wieniu św. Jana Rzym także został nazwany na kilku miejscach Babilonem (Ap 14,8; 
16,19; 17,5; 18,2.10.21). Zob. U. SCHNELLE, Einleitung in das Neue Testament, s. 459; . 
Ph. VIELHAUER, Geschichte der urchristlichen Literatur, s. 587. 

2 Z 2 P 3,15.16 wynika, że ukształtowany był wówczas już jakiś zbiór pism aposto-
ła Pawła. 

3 W. G. KÜMMEL, Einleitung in das Neue Testament, s. 373; W. MICHAELIS, Einleitung 
in das Neue Testament, s. 287nn. 
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 Dane za i przeciw Piotrowemu autorstwu 1. List św. Piotra nie rozwiązują 
problemu autorstwa Listu. Poglądy egzegetów na temat autorstwa 1. List 
św. Piotra nadal są mocno zróżnicowane. Obok poglądu, że autorem jest 
Szymon Piotr, spotykamy się z przekonaniem, że jest nim zupełnie ktoś 
inny, np. Sylwan, który ukrywa się pod zdaniem: „Przez Sylwana, wiernego 
wam, jak mniemam, brata, napisałem krótko, napominając i upewniając was, że 
taka jest prawdziwa łaska Boża; w niej trwajcie!” (1 P 5,12).  

 Należy też wziąć pod uwagę pogląd, że corpus listu mógł funkcjonować 
w Rzymie, początkowo w formie ustnej, a następnie pisanej, jako przemó-
wienie chrzestne1. Wiernie było ono przechowywane w pamięci chrześcijan 
rzymskich ze względu na autorytet Piotra w pierwotnym Kościele. Autorem 
wersji pisanej mógł być Sylwan, który nadał przemówieniu Piotra obecną 
formę słowną, jak też teologiczną strukturę, nieco przypominającą teolo-
giczne myślenie apostoła Pawła. Nie sposób nie zauważyć zbieżności po-
między 1. Listem św. Piotra a Listem do Rzymian Apostoła Narodów. Listy te 
łączy Rzym.  

 Niezależnie od powyższego wielu współczesnych egzegetów uważa, że 
1. List św. Piotra jest autentycznym pismem apostoła Piotra i powstał przed 
64 rokiem po Chrystusie, przed prześladowaniami zapoczątkowanymi 
przez Nerona2. Jest to tradycyjny pogląd, funkcjonujący już w starożytności, 
jednakże utrzymując dalej ten pogląd, trudno połączyć z sobą wszystkie 
elementy współczesnej krytyki wewnętrznej Listu.  

0.2. Adresaci 
 Odbiorcami 1. Listu św. Piotra byli wyznawcy Jezusa Chrystusa, mieszka-
jący w Poncie, Bitynii, Azji, Kapadocji, Galacji. Zapewne nie chodzi o krainy 
etniczne, ale o prowincje rzymskie3.  

 Charakterystyczne jest to, że Autor Listu nie wspomina żadnego miasta. 
Z Dziejów apostolskich dowiadujemy się, że apostoł Paweł działał w niektó-
rych miastach Azji Mniejszej, jak np. w Listrze, Ikonium (zob. Dz 14,1nn). 
Wydaje się więc, że odbiorcami 1. Listu św. Piotra byli mieszkańcy wiosek. 
Oznacza to, że później misja chrześcijańska na wyżej wymienionych tere-

                                                      
1 Zob. poniżej: 0.3. List, czy kazanie? 
2 Zob. np. D. SZOJDA, Listy katolickie, [w:] Wstęp do Nowego Testamentu (red. R. Ru-

binkiewicz), s. 435. 
3 Zob. Ph. VIELHAUER, Geschichte der urchristlichen Literatur, s. 581. 
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nach nie była skierowana do mieszkańców wielkich metropolii, lecz miej-
scowości o znacznie mniejszym znaczeniu.   

 Zapewne misja na terenie Pontu, Bitynii itd. rozpoczęła się od żydow-
skiej diaspory, a następnie prowadzona była wśród pogan. Metoda ta sto-
sowana była jeszcze długo po czasach apostolskich. Analiza listu nie wska-
zuje, że List jest skierowany do chrześcijan pochodzących z judaizmu.  

0.2.1. Status socjalny adresatów Listu 
 Na podstawie analizy 1. Listu św. Piotra  możemy dość dokładnie określić 
odbiorców Listu. Są nimi przede wszystkim poganochrześcijanie. Autor 
Listu pisze, że dotąd żyli oni w niewiedzy, nieświadomości: „Jako dzieci po-
słuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie 
nieświadomości waszej” (1 P 1,14). Ze słowami tymi koresponduje wypo-
wiedź Autora, w której mówi o życiu, które już jest za odbiorcami Listu 
„czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie oddając się rozpuście, pożądli-
wości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu” (1 P 4,3). 
Rodzicami adresatów listu byli poganie (zob. 1 P 1,18).  

 Chrześcijanie, do których został napisany List nie byli autochtonami, lecz 
ludnością napływową. Zostali oni określeni jako paroi,koi, czyli ludność na-
pływowa (pa,roikoj – mieszkający obok, obcy, przybysz, cudzoziemiec [1 P 1,17; 
2,11]). Być może więc, że wielu z nich zostało chrześcijanami przed przyby-
ciem na tereny, w których rozpoczęli swoją działalność, bowiem prawdo-
podobnie byli to kupcy, nauczyciele i rzemieślnicy. Byli to również  niewol-
nicy, ale ci byli zapewne w mniejszości.    

 Na podstawie napomnień, znajdujących się w 1. Liście św. Piotra, wnio-
skujemy, że byli to głównie ludzie wolni. Autor nakazuje im czcić króla 
i jego namiestników. I czynić to powinni jako „wolni, a nie jako ci, którzy wol-
ności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga” (1 P 2,16). Wielu z nich jest 
jednak sługami: „Domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią panom, nie 
tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związa-
ny w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie” 1 P 2,18.19).  

 Wśród chrześcijan, do których pisał Autor Listu, były żony pogańskich 
mężów (1 P 3,1-7). Byli wśród nich także niewolnicy. Wielu chrześcijan, do 
których został napisany 1. List św. Piotra pełniło służbę w Kościele. Autor 
miał bowiem słowo napomnienia także do prezbiterów (1 P 5,1-5).  
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0.2.2. Sytuacja adresatów 
 Środowisko, w którym żyli małoazjatyccy chrześcijanie, było do nich 
wrogo nastawione (1 P 2,19nn; 3,14nn; 5,9n). Wrogość ta nie jest wyrazem 
planowych prześladowań, o jakich wiemy z późniejszych czasów, chociaż 
niejednokrotnie w przeszłości tak była rozumiana przez egzegetów. Autor 
1. Listu św. Piotra pisze, że chrześcijanie na całym świecie doznają takich 
samych prześladowań jak adresaci Listu. Nie może tu chodzić o planowe 
prześladowania, wszak te miały miejsce znacznie później1. Zapewne chodzi 
o doświadczenia, które były powszechne i wiązały się z nienawiścią pogan 
do chrześcijan z powodu ich stylu życia i separowania się od ludzi, którzy – 
zdaniem wierzących – postępują niegodnie i uwłaczają Bogu2.  

 Życie chrześcijan zdecydowanie różniło się od zachowań i stylu życia 
ludności pogańskiej. Wiara nakazywała wyznawcom Jezusa postępować 
zgodnie z wolą Bożą, naśladować Jezusa, zdecydowanie unikać rozwiązło-
ści, niesprawiedliwości, przede wszystkim bałwochwalstwa. Wyznawcy 
Chrystusa nie brali udziału w libacjach, różnego rodzaju ekscesach i kulcie 
bożków. Takie zachowanie budziło podejrzenia i wrogość świata pogań-
skiego do wierzących. O wrogości pogan do chrześcijan dowiadujemy się 
wiele ze źródeł niechrześcijańskich. W I i II wieku po Chrystusie pisał o tym 
historyk rzymski Tacyt (55 – ok. 120) oraz Swetoniusz (70 –160). W II wieku 
po Chrystusie wrogość ta spotęgowała się, a dowiadujemy się o tym z kore-
spondencji Pliniusza Młodszego (62 – 114). Celsus3 – według Orygenesa4 – 
określił zachowanie chrześcijan jako stasis, a więc bunt przeciw porządkowi 
i harmonii, pojmowaną w hellenizmie na swój sposób5.   

 Autor Listu na określenie prześladowania i związanego z nim cierpienia 
używa rzeczownika pa,qema oraz czasownika pa,scw, co wskazuje, że cierpie-
nie adresatów Listu jest raczej natury psychiczno-moralnej. Przede wszyst-
kim wskazuje na to połączenie czasownika pa,scw z rzeczownikiem lu,ph 
w 2. rozdziale 19. wierszu. Bardziej szczegółowa analiza tekstu 1. Listu św. 
Piotra potwierdza takie przypuszczenie. Odbiorcy Listu są oczerniani przez 
pogańskich współmieszkańców (katalale,w –  [mówić o kimś źle] 1 P 2,13; 

                                                      
1 Zob. W. SCHRAGE, Der erste Petrusbrief, [w:] Die katholische Briefe, NTD 10, s. 85nn. 
2 H. CONZELMANN, Geschichte des Urchristentums, s. 95nn. 
3 Celsus, filozof epikurejski (II wiek po Chr.), autor działa Alethes logos – Zob.  Ma-

ła encyklopedia kultury antycznej, s.164. 
4 Org c Cels 5,33-36.41; 8,14. 
5 H. LANGKAMMMER, Nowy Testament o Kościele, s. 142. 
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3,16) i obrażani słownie (kako,w) – 1 P 3,9.13). Ubliża się im (loidori,a – 1 P 3,9) 
i złorzeczy (ovneidi,zw) –  1 P 4,14). Spotykają się z szyderstwami (evphrea,dzw – 
1 P 3,16) i oszczerstwami (blasfhme,w – 1 P 4,4). 

 Adresaci Listu byli prześladowani z powodu i dla Chrystusa. Dlatego, że 
byli chrześcijanami, spotykała ich wrogość otoczenia: „Błogosławieni jesteście, 
jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży, 
spoczywa na was. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca albo złodziej, albo zło-
czyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże jeśli cierpi 
jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi 
Boga” (1 P 4,14-16)1. 

0.3. List, czy kazanie? 
 Od pewnego czasu bardzo ważny problem dotyczący 1. Listu św. Piotra, 
związany jest z pytaniem: Czy w wypadku 1. Listu św. Piotra mamy do czy-
nienia z typowym listem skierowanym do chrześcijan w Poncie, Galacji, 
Bitynii, Kapadocji i Azji, czy też z kazaniem?  

 Znany jest pogląd, że 1. List św. Piotra jest właściwie kazaniem wygło-
szonym podczas chrztu nawróconych na chrześcijaństwo (1 P 1,3 – 4,11), do 
którego później dołączono napomnienie, wzywające do zachowania chrze-
ścijańskiej postawy w czasie prześladowań (1 P 4,12 – 5, 14)2. Znany jest 
jeszcze radykalniejszy pogląd, a mianowicie, że w wypadku 1. Listu św. 
Piotra mamy do czynienia z pewną formą zapisu liturgii chrzestnej, funk-
cjonującej w Rzymie3.  

 Niezależnie od tego, czym pierwotnie był zasadniczy tekst 1. Listu św. 
Piotra, po dodaniu do niego wstępu (1 P 1,1-2) oraz zakończenia (1 P 5,12-
14) przybrał on formę listu i jako taki dochował się do naszych czasów.   

                                                      
1 Termin cristiano,j występuje wyłącznie w 1 P 4,16 oraz w Dz 11,26; 26,28. 
2 Autorem poglądu jest R. Perdelwitz. Teza Perdelwitza została pozytywnie przy-

jęta przez Ph. VIELHAUERA, Geschichte der urchristlichen Literatur,s. 585).   
3 H. WINDISCH – H. PREISKIER, Die katholische Briefe, 31951, s. 157. Zob. W. G. KÜM-

MEL, Einleitung in das Neue Testament, s. 370.  
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0.4. Wpływ literatury Pawłowej na autora 1. Listu 

św. Piotra  
 Najpierw należy wskazać na związek 1. Listu św. Piotra z całą apostolską 
tradycją.  

 Po ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Chrystusa uczniowie stawiali 
sobie pytania: Jak należy zinterpretować krzyż Jezusa i zjawianie się Ukrzy-
żowanego w poranek wielkanocny? Kim był Jezus? Jaki sens miała krzyżo-
wa śmierć Jezusa. Powstały wówczas pewne modele interpretacyjne śmierci 
Jezusa1. Jednym z nich był model soteriologiczny, który powstał prawdo-
podobnie pod wpływem refleksji nad 53. rozdziałem Księgi Izajasza. Model 
ten funkcjonuje także w teologicznym myśleniu apostoła Pawła. Według 
tego modelu Chrystus jest Barankiem paschalnym. Zarówno dla Wielkiego 
Apostoła, jak też dla Autora czwartej ewangelii Chrystus jest Barankiem 
paschalnym, złożonym w ofierze na Golgocie (1 Kor 5,7; J 1,29; 19,36). Ten 
tytuł Chrystusa znany jest również autorowi 1. Listu św. Piotra: „Nie rzeczami 
znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania 
waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka 
niewinnego i nieskalanego…” (1 P 1,18-21).   

 Dość dużo miejsca w 1. Liście św. Piotra zajmuje zainteresowanie życiem 
chrześcijańskiego domu. Takie zainteresowanie jest charakterystyczne nie 
tylko dla apostolskiego chrześcijaństwa, lecz głównie chrześcijaństwa, które 
już okrzepło w wielu regionach Imperium Rzymskiego. Przedmiotem po-
uczeń autora 1. Listu św. Piotra począwszy od 11. wiersza rozdziału 2. do 7. 
wiersza 3. rozdziału jest dom i życie chrześcijańskie. W listach deutero-
Pawłowych spotykamy się tzw. z tablicami domowymi (Kol 3,18nn; Ef 4, 
22nn)2. Wiele konkretnych napomnień, dotyczących życia w rodzinie spo-
tykamy także w listach proto-Pawłowych.  

 Wyraźne są analogie 1. Listu św. Piotra z Listem do Rzymian:  

− Chrystus jako  kamień obrazy (1 P 2,4-8 – Rz 9,32-33);  
− dary Ducha Świętego i ich rola w służbie bliźniemu (1 P 4,10-11 – Rz  

12,6-8);   
− nakaz posłuszeństwa władzom (1 P 2,13-17 – Rz 13,1-7)3.  

                                                      
1 J. ROLOFF, Neuen Testament, s. 185nn. 
2 U. SCHNELLE,  Einleitung in das Neuen Testament, s. 468. 
3 O. CULLMANN, Zarys historii ksiąg Nowego Testamentu, s. 105. 
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 W 1. Liście św. Piotra spotykamy się z pewnymi terminami, a także for-
mułami, które są właściwe dla teologicznego myślenia apostoła Pawła. 
Przede wszystkim na pierwszym miejscu należy wymienić Pawłową formu-
łę: evn Cristw/|1. Autor 1. Listu św. Piotra pisze: „A Bóg wszelkiej łaski, który was 
powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie (evn Cristw/|), po krótkotrwałych 
cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym 
postawi gruncie…Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem miłości. Pokój wam 
wszystkim, którzyście w Chrystusie (evn Cristw/|)” (1 P 5,10.14). Ale Autor inte-
resującego nas Listu pisze też o poświęceniu Chrystusa w sercu (1 P 3,15).  

 W związku z wystąpieniem Pawłowej formuły evn Cristw/| w 1. Liście św. 
Piotra zauważyć należy, że znajduje się ona w tym fragmencie Listu, który 
uważany jest przez niektórych egzegetów za dodatek do chrzestnego kaza-
nia (1 P 4,12 – 5, 14).  

 Badając słownictwo 1. Listu św. Piotra zauważymy, że występują w nim 
słowa, które bardzo często występują także w listach apostoła Pawła i są 
właściwe dla teologicznego myślenia Wielkiego Apostoła. Chodzi głównie 
o następujące słowa:  
− cari,j – 1 P 2.10.13; 2,19n; 4,10; 5,10.12; 
− dikaiosu,nh  – 2,24; 3,14; 
− avpoka,luyij – 1,7.13; 4,13 
− evleuqeri,a – 2,16 por. Ga 5,13; 
− kale,w – 1,15; 2,9;.21; 3,9; 5,10. 

 Samo podobieństwo między słownictwem 1. Listu św. Piotra a listami 
apostoła Pawła jeszcze niczego nie dowodzi. Dowodzi jednak wówczas, 
kiedy po zbadaniu odpowiednich terminów, okaże się, że zawierają one te 
same treści. W wypadku wyżej wymienionych terminów, występujących 
w 1. Liście św. Piotra oraz w listach Pawłowych, mamy do czynienia z du-
żym podobieństwem między treścią poszczególnych terminów, występują-
cych u Pawła i Piotra.  

 Czy autor 1. Listu św. Piotra był zależny od teologicznego myślenia apo-
stoła Pawła? Jeśli tak, to czego to dowodzi?  

 Jeśli Autorem Listu jest św. Piotr, to dowodzi to, że nie ma większej róż-
nicy w poglądach teologicznych między nim a apostołem Pawłem. Należy 
więc zrezygnować z poglądu, jakoby pomiędzy Piotrem a Pawłem panował 

                                                      
1 J. T. FITZGERALD, Haustafeln, ABD III, 80nn; J. ŁACH, Kodeks domowy w liście do Ko-

losan (Kol 3,18 – 4,1), ACr 2791995, s, 219-231; A. SIKORA, Rodzina w nowotestamental-
nych «tablicach domowych», [w:] Biblia o rodzinie (red. G. Witaszek, s. 207-225;  
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antagonizm. Słowa apostoła Pawła z Listu do Galacjan (Ga 2,11nn) nie 
świadczą o antagonizmie, wszak mowa w nich jest jedynie o tym, że Paweł 
ostro wystąpił przeciwko obłudzie Piotra. Jeśli redaktorem Listu jest Syl-
wan, to świadczy to o tym, że miał on duży wpływ nawet na teologiczną 
myśl 1. Listu św. Piotra.  

 Podobieństw między 1. Listem św. Piotra a listami apostoła Pawła nie na-
leży zbytnio przeceniać i wyciągać z nich daleko idących wniosków.  

0.5. Plan 
 Każdy tekst w jakimś sensie jest dziełem literackim, zbudowanym we-
dług pewnych reguł. Poznanie planu ułatwia zrozumienie intencji jego au-
tora, celu napisania dzieła, a tym samym także treści.  

 Marcin Luter, od którego rozpoczęło się żywsze zainteresowanie 1. Li-
stem św. Piotra zachował tradycyjny podział na rozdziały. Pisze on:  

„W rozdziale pierwszym wzmacnia ich wiarę mówiąc o Boskiej obietnicy 
i mocy przyszłego zbawienia i wskazuje na to, że nie zostało ono przez nas 
zasłużone, lecz wcześniej było zwiastowane przez proroków. Dlatego [wie-
rzący] powinni teraz żyć święcie w nowym jestestwie, a o starym zapo-
mnieć, jako ci, którzy narodzili się na nowo przez żywe, wieczne słowo Bo-
ga. 

W drugim uczy uznawać Chrystusa za głowę i kamień węgielny i prosi, 
żeby jako prawdziwi kapłani ofiarowali siebie Bogu, jak ofiarował się Chry-
stus. Następnie rozpoczyna udzielania lekcji rozmaitym stanom. Najpierw 
naucza ogólnie, aby być poddanym świeckiej władzy; następnie w szcze-
gólności, aby słudzy poddani byli swojemu panu i znosili jego niesprawie-
dliwość ze względu na Chrystusa, który dla nas także znosił niesprawie-
dliwość. 

W trzecim uczy, aby żony były posłuszne mężom, również niewierzącym, 
i aby się ozdabiały świątobliwością; podobnie, uczy mężów, aby byli wobec 
swoich żon cierpliwi i wyrozumiali. A następnie, aby wszyscy byli wzglę-
dem siebie pokorni, cierpliwi i uprzejmi, jak Chrystus był względem na-
szych grzechów. 

W czwartym uczy poskramiać ciało przez trzeźwość, czuwanie, wstrze-
mięźliwość i modlitwę, a pocieszać się i wzmacniać cierpieniem Chrystusa. 
Poucza sprawujących rządy duchowe, że powinno się głosić jedynie słowo 
i dzieło Boga, i jeden drugiemu powinien usługiwać swoim darem i nie dzi-
wić się, lecz się cieszyć, gdy musimy cierpieć ze względu na imię Chrystusa. 
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W piątym poucza biskupów i księży, jak powinni żyć i paść lud; i ostrzega 
nas przed diabłem, że bez ustanku wszędzie za nami chodzi”1. 

 Bardzo krótki i przejrzysty plan 1. Listu św. Piotra znajdujemy u Uddo 
Schnelle’go w jego wstępie do Nowego Testamentu2. Przyjmuje on następu-
jący podział: 

Wstęp  

1,1-2 – Preskript 

1,3-12 – Dziękczynienie i osobiste odniesienia autora do odbiorców. 

Corpus 

1,13 – 2,10 – Nowe życie przez nowonarodzenie 

2,11 – 3,12 – Chrześcijanie w świecie 

3,13 – 4,19 – Cierpienia i odpowiedź na cierpienia 

5,1-11 – Napomnienie starszych, ogólne napomnienia 

Zakończenie 

5,12-14 – Pozdrowienia.  

 Większość egzegetów, oprócz wstępu i zakończenia, dzieli 1. List św. 
Piotra na dwie części. Podobnie czyni to St. Hałas, autor najnowszego ko-
mentarza do 1. Listu św. Piotra w języku polskim. Według niego pierwsza 
część posiada bardziej charakter kerygmatyczny, chociaż nie tylko. Druga 
część posiada bardziej charakter parenetyczny3. St. Hałas podaje następują-
cy plan listu:  

Adres i pozdrowienia (1,1.2) 

1. Godność chrześcijańskiego powołania (1,3 – 2, 10) 

1.1.  Podstawy chrześcijańskiej nadziei (1,3-12) 

1.2.  Moralne konsekwencje życia chrześcijańskiego (1,13-25) 

1.3.  Kamień węgielny i lud wybrany (2,1-10) 

2. Chrześcijańska postawa w środowisku pogańskim (2,11 – 5, 11) 

2.1.  Chrześcijanin w społeczności cywilnej i rodzinie (2,11 – 3,12) 

2.1.1.  W społeczności cywilnej (2,11-17) 

2.1.2.  Słudzy domowi i przykład cierpiącego Chrystusa (2, 18-25) 

                                                      
1 M. LUTER, Przedmowy do Ksiąg biblijnych, Warszawa 1992, s. 90n. 
2 U. SCHNELLE, Einleitung in das Neue Testament , s. 463n. 
3 St. HAŁAS, Komentarz do 1. Listu św. Piotra, NKB NT XVII, s. 52n. 
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2.1.3.  Żony i mężowie (3,1-7) 

2.1.4.  Zachęta końcowa (3,8-12) 

2.2.  Chrześcijanin wobec wrogości ze strony pogańskiego otoczenia (3,13 –
4,11) 

2.2.1.  Chrześcijanie wobec perspektywy niesłusznego cierpienia (3, 13-17) 

2.2.2.  Cierpienie Chrystusa i Jego triumf nad mocami zła (3, 18-22) 

2.2.3.  Zerwać z pogańskim stylem życia (4, 1-6) 

2.2.4.  Braterska miłość dla umocnienia wspólnoty (4, 7-11) 

2.3.  Końcowa zachęta do wytrwałości (4, 12 – 5, 11) 

2.3.1.  W łączności z Chrystusem cierpiącym (4, 12-19) 

2.3.2.  Wskazówki dla przełożonych i podopiecznych (5, 1-5a) 

2.3.3.  Końcowe zachęty (5, 5b-11) 

Zakończenie i pozdrowienia końcowe (5, 12-14). 

0.6. Najważniejsze tematy 
 Chociaż w 1. Liście św. Piotra na kilku miejscach mowa jest o cierpieniu, 
to jednak nie można się zgodzić z poglądem, że  przewodnim tematem Listu 
jest cierpienie. Wstęp – według większości egzegetów dodany później – 
wprowadza w treść Listu. Wydaje się on być jednak integralną częścią Listu, 
bowiem nie tylko wprowadza w treść Listu, ale w atmosferę święta, w któ-
rym wygłoszone zostało chrzestne przemówienie, wypełnione nie tylko tre-
ściami dotyczącymi obrzędu chrztu, lecz także napomnieniami. „Błogosła-
wiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według 
wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwsta-
nie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłe-
mu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście 
przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym” 
(1 P 1,3-5).  

 Wstęp (1 P 1,3-12) pomaga nam zrozumieć, dlaczego w pierwotnym chrze-
ścijaństwie chrztu dokonywano w Święto Zmartwychwstania Pańskiego lub 
w jego bliskości. W 1. Liście św. Piotra  została z sobą powiązana teologia 
zmartwychwstania Chrystusa z teologią chrztu1. Jeśli weźmiemy pod uwa-
gę 6. rozdział Listu do Rzymian, to w pełni staje się zrozumiałe połączenie 
Wielkanocy z uroczystością chrztu nawróconych na chrześcijaństwo. Prze-

                                                      
1 Zob. N. BROX, Der erste Petrusbrief, EKK XXI, s. 20nn.  
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mawiający, bądź piszący 1. List św. Piotra budzi w neofitach nadzieję na 
zbawienie, jednakże nie ukrywa, że droga, po której będą prowadzeni przez 
Chrystusa, nie będzie łatwą, wiara bowiem stawia przed nimi wysokie 
wymagania, a mianowicie domaga się życia świętego (1 P 1,15), zgodnego 
z wolą Bożą i w miłości braterskiej (1 P 1,22). Będzie to przede wszystkim 
droga doświadczenia i cierpienia. Motyw nadziei występuje w 1. Liście św. 
Piotra  tak często, że czasem przyjmuje się, że jest on dla całego Listu moty-
wem przewodnim. Nadzieja jest według Autora Listu lekarstwem na ból, 
cierpienie i doświadczenie. 

 Cierpienie w 1. Liście św. Piotra jest rozumiane jako próba (1 P 1,6,7; 4,12). 
Tak pojmowane doświadczenie nie odbiega ani od nowotestamentowego, 
ani też starotestamentowego rozumienia cierpienia. W Starym Testamencie 
cierpienie rozumiano czasem jako karę Bożą za grzechy. Z biegiem czasu 
starotestamentowi autorzy odeszli od tej myśli i raczej wskazywali na cier-
pienia jako doświadczenie wiary. W Nowym Testamencie przekonanie to 
jest powszechne.  

 Autor 1. Listu św. Piotra pisze o cierpieniu, które jest wynikiem prześla-
dowania i uzasadnia go chrystologicznie. Chrystus cierpiał i dlatego także 
cierpią chrześcijanie (1 P 2,18nn; 2,10; 4,1 oraz 4,13).  

 Cierpienie jest dopustem Bożym i dlatego należy radować się z cierpie-
nia (1 P 3,17; 1,6; 4,19). Chrześcijanie cierpiąc i znosząc doświadczenie 
z pokorą, naśladują swojego Pana. Ale cierpienie, chociaż należy do sfery 
życia doczesnego, nie tej sfery dotyczy, jego wymiar przekracza doczesność. 
Autor Listu, pisząc o cierpieniu, roztacza przed adresatami 1. Listu św. Piotra 
wizję przyszłej chwały (1 P 1,7; 4,13; 5,4). 

 W 1. Liście św. Piotra znajdujemy wiele odniesień do życia i realiów, które 
muszą czytelnicy Listu wziąć pod uwagę. Nie brak odniesień do sytuacji 
socjalno-politycznych, których nie można lekceważyć. „Bądźcie poddani wszel-
kiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu 
władcy, czy to namiestnikom, jako przezeń wysyłanym dla karania złoczyńców, 
a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, 
abyście dobrze czyniąc, zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Jako wolni, a nie 
jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich 
szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie” (1 P 213-17). Autor Listu 
ma więc słowo dla sług (1 P 2,18-25), otwiera oczy na konflikt między wie-
rzącymi a poganami, którzy wyznawców Jezusa oczerniają i podejrzliwie 
na nich spoglądają (1 P 3,1-6). Konflikt ten może przenieść się na płaszczy-
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znę rodziny, szczególnie tam, gdzie żona jest chrześcijanką, mąż zaś poga-
ninem.  

 W końcu Autor Listu, jako starszy, napomina innych starszych, prze-
wodników i pasterzy ludu Bożego. Od ich pracy i duszpasterskiej troski 
będzie zależała nie tylko dalsza misja, ale rozwój duchowy i rozrost spo-
łeczności wierzących w Poncie, Bitynii, Galacji, Azji i Kapadocji. 
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1. Chrystus Zbawicielem ludu Bożego 
 

„Nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wy-
kupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam 
przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka nie-

winnego i nieskalanego. Wprawdzie był On na to przeznaczony 
już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w 

czasach ostatnich ze względu na was”  
(1 P 1,18-20) 

 

 Jeśli weźmiemy pod uwagę pogląd, że głównym tematem 1. Listu św. 
Piotra jest cierpienie, które spotyka wierzących, to trudno powiązać go 
z tematem niniejszej pracy: Kamień węgielny i lud wybrany. Chrystologiczne 
i eklezjologiczne tematy 1. Listu św. Piotra w kontekście duszpasterskiej troski au-
tora listu. Jednakże cierpienie wierzących to tylko jeden z wątków 1. Listu 
św. Piotra. Jeśli rację mają ci, którzy uważają, że 1. List św. Piotra jest kaza-
niem chrzestnym, to związek tematu pracy ze zwiastowaniem chrzestnym 
jest oczywisty, wszak chrzest rozpoczyna drogę z Chrystusem i wszczepia 
w Kościół Jezusa Chrystusa.  

 Droga z Chrystusem to droga cierpienia, bowiem chrześcijanin jest na-
śladowcą Chrystusa i w życiu spotyka go to, co spotkało Chrystusa na pale-
styńskiej ziemi przed wiekami. Tradycja synoptyczna zna logion: „Jeśli kto 
chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie 
za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje 
dla mnie, odnajdzie je” (Mt 16,24.25). Los uczniów związany jest w tym logio-
nie z losem Chrystusa1.  

 Autor 1. Listu św. Piotra nie tylko stawia ochrzczonym przed oczy cierpie-
nie, które ich spotka, lecz wręcz przypomina, że już go doświadczają. Mu-
szą zdawać sobie z tego sprawę, że nie ma w tym nic szczególnego, wszak 
ich droga z Panem jest drogą doświadczenia i cierpienia z powodu i dla 
imienia Pana. Jeśli Chrystus był znieważany i cierpiał, to zniewagi i do-
świadczenia będą spotykały także wierzących: „Na to bowiem powołani jeste-
ście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali 

                                                      
1 Zob. M. UGLORZ, Teologia zwiastowania i czynów Jezusa, s. 189nn. 
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w jego ślady;  On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego;  
On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, 
lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi;  On grzechy nasze sam na 
ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości 
żyli; jego sińce uleczyły was” (1 P 2,21-24). 

 Naśladować można kogoś, kogo się zna. Pierwszym warunkiem naśla-
dowania Jezusa Chrystusa jest więc poznanie Chrystusa. Autor 1. Listu św. 
Piotra wielokrotnie na kartach swojego Listu przypomina adresatom, kim 
jest Chrystus.  

1.1. Tytuły Chrystusa 
 W 1. Liście św. Piotra występują zarówno tytuły godnościowe Chrystusa, 
jak też tytuły, które opisują zbawczą funkcję Chrystusa w przeszłości, jak 
i w teraźniejszości. Tytułami godnościowymi są: Chrystus, Pan, Syn Boży. 
Pozostałe określenia Chrystusa, jak: Baranek, Pasterz, Stróż i Kamień wę-
gielny związane są z Jego funkcją, posłannictwem i zbawczym zadaniem.  

1.1.1. Chrystus 
 Tytuł Chrystus występuje we wszystkich częściach w 1. Liście św. Piotra 
22 razy. Nie ulega wątpliwości, że dla Autora Listu jest to najważniejszy 
tytuł chrystologiczny.  

 Słowo Chrystus (Cristo,j) znaczy Pomazaniec1. Pochodzi bowiem od cza-
sownika cri,w – namaszczam. Ma ono związek z oczekiwaniami na wybawi-
ciela Izraela, które były żywe szczególnie w I wieku przed Chrystusem. Jest 
ekwiwalentem hebrajskiego słowa ĵyv!m* [m*v!y^j] i zgodnie z jego źródło-
słowem [jvm = namaścić], znaczy: Pomazaniec. Występujący w Starym Te-
stamencie termin pomazaniec Jahwe wyraża ideę wyboru przez Boga człowie-
ka do spełnienia szczególnego zadania i posłannictwa. Związek tytułu Chry-
stus z oczekiwaniem w judaizmie na Pomazańca Pańskiego czasów osta-
tecznych wyraźnie dostrzegamy w 1. Liście św. Piotra  w słowach: „Wiedząc, 
że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego 
postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystu-
sa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był On na to przeznaczony 

                                                      
1 Zob. W. GRUNDMANN, F. HESSE, M. de JONGE, A. S. van der WOUD., cri,w, cisto,j…, 

TWNT IX, s. 485n, 518n 
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już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich” (1 P 
1,18-20)1.  

 Z tytułem Chrystus w 1. Liście św. Piotra  powiązane zostało zbawcze dzieło 
wcielonego Syna Bożego, przewidzianego przed wiekami jako Baranka 
niewinnego i niepokalanego do złożenia okupu, na mocy którego odbiorcy 
Listu zostali wybawieni od marnego postępowania, przekazanego przez 
przodków. Jest to dziedzictwo pierwotnego Kościoła, które dostrzegamy we 
wszystkich tradycjach Nowego Testamentu2.  

W 1. Liście św. Piotra wokół Chrystusa ma się koncentrować wiara chrze-
ścijan.  Autor Listu stawia Chrystusa jako wzór do naśladowania, szczegól-
nie w cierpieniu. 

1.1.2. Jezus 
 Imię Pomazańca: Jezus, występuje w 1. Liście św. Piotra 9 razy, zawsze 
w połączeniu z tytułem Chrystus. W Nowym Testamencie brzmi: vIhsou/j, 
pochodzi z języka hebrajskiego i znaczy: Jahwe (jest) zbawieniem3. Chociaż 
imię Jezus w czasach Starego i Nowego Testamentu nosiło wielu, to jednak 
w 1. Liście św. Piotra  chodzi o Jezusa, syna Marii, ukrzyżowanego na Golgo-
cie.  

 Imię Jezus w połączeniu z tytułem Chrystus rozumieć należy jako imię 
Zbawiciela chrześcijan. Pamiętać jednak trzeba, że za nim kryje się stare 
wyznanie wiary, którego ślad znajdujemy w Dziejach apostolskich: „Niechże 
tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, 
tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście” (Dz 2,36). Wypowiadając więc słowa: 
Jezus Chrystus, wyznajemy, że Jezus z Nazaretu jest przyobiecanym przez 
Boga Pomazańcem, Mesjaszem.  

 Imię Zbawiciela w jakimś sensie nawiązuje do historycznego Jezusa, 
głównie wówczas, kiedy w jego kontekście jest mowa o cierpieniu i śmierci 
Jezusa Chrystusa. Ale Autor 1. Listu św. Piotra z łatwością przechodzi od 
Jezusa historycznego, do Chrystusa wiary, a więc Chrystusa zmartwych-
wstałego, wywyższonego – „Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo 
złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam 
przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. 

                                                      
1 St. HAŁAS, Zmartwychwstanie Chrystusa w życiu chrześcijan. Refleksja biblijna nad 

Pierwszym Listem św. Piotra, s. 27nn. 
2 Zob. O. CULLMANN, Die Christologie des Neuen Testament, Tübingen 31963. 
3 Zob. Cz. BOSAK, Słownik-konkordancja osób Nowego Testamentu, s. 168nn. 
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Wprawdzie był On na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony 
został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez niego uwierzy-
liście w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza 
i nadzieja są w Bogu” (1 P 1,18nn).   

1.1.3. Pan   
 W apostolskim Kościele dość wcześnie dominującym, zaszczytnym ty-
tułem Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego stał się predykat Pan 
(ku,rioj)1.  

 Tytuł Pan (ku,rioj) niewątpliwie pochodzi z kręgu kultury hellenistycznej. 
Z wczesnochrześcijańskiej liturgii pochodzi dobrze znane całemu chrześci-
jaństwu aramejskie westchnienie: Maranatha, które znaczy: „Przyjdź, Panie 
nasz!” (marana ata) bądź: „Pan nasz przyszedł” (maran ata)2, przejęte z Kościo-
ła w Jerozolimie przez Kościoły hellenistyczne3. Oznacza to, że od samego 
początku w chrześcijaństwie Jezusa nazywano Panem (mar)4. Należy jednak 
sądzić, że tytuł ten w chrześcijaństwie palestyńskim miał nieco inne zna-
czenie, aniżeli w chrześcijaństwie hellenistycznym. Być może, że na terenie 
Palestyny był on pewnego rodzaju ekwiwalentem aramejskiego słowa yB]r̂ – 
wielki, pan, pan mój, od br̂ – wielki)5, a w konsekwencji tytułu nauczyciel, któ-
ry był Jezusowi przypisywany przed ukrzyżowaniem6. Ale może też ma on 
związek z żywym wspomnieniem uczniów, iż już w czasie ziemskiego ży-
cia Jezusa zwracano się do Niego za pomocą grzecznościowego mari = Pan 
(Mt 8,8; Mk 7,28 i par.). 

 Greckojęzyczne chrześcijaństwo postawiło Jezusa Chrystusa w kontek-
ście szeregu starotestamentowych wypowiedzi, w których chodziło o escha-
tyczne działanie Boga Jahwe. A grunt do tego został przygotowany wcze-
śniej, a mianowicie w greckojęzycznej synagodze, w której w miejscach 
oryginalnego występowania imienia Bożego Jahwe (hwhy) umieszczano np. 
w Septuagincie słowo ku,rioj7. 

                                                      
1 W. FOERSTER, Ku,rioj, TWNT III, s. 1081- 1094. 
2 Zob. 1 Kor 16,22; Obj 22,20; Didache 10,6. 
3 L. GOPPELT, Theologie des Neuen Testaments, 2. Vielfalt und Einheit des apostolischen 

Christuszeugnisses, s. 348n. 
4 Zob. M. KARRER, Jesus Christus im Neuen Testament, s. 346.  
5 F. BÜCHSEL, dida,skw, TWNT II, s. 156; E. LOHSE, r̀abbi,, TWNT VI, s. 962-964.   
6 Zob. M. UGLORZ, Teologia zwiastowania i czynów Jezusa, s. 77nn. 
7 Tradycja ta przyjęła się również w kościele chrześcijańskim.  
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 Należy sądzić, że  decydującą rolę w procesie przeniesienia na Jezusa ty-
tułu ku,rioj odegrał Ps 110,1 („Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, aż 
nie uczynię wrogów twoich podnóżkiem stóp twoich”). Nieprzypadkowo po-
wyższe słowa pochodzące z psalmu intronizacyjnego są przytaczane 
w Nowym Testamencie dość często (np. Dz 2,34n). Pozwoliły one w jerozo-
limskim Kościele na przeniesienie prerogatywów Jahwe na Jezusa, który 
wywyższony został przez zmartwychwstanie i usiadł „po prawicy Bożej”1.  

 Tytuł Pan w 1. Liście św. Piotra  występuje kilkakrotnie. Autor Listu, kie-
dy pisze o Bogu używa raczej predykatu Bóg, a kiedy mówi o Chrystusie 
sięga po tytuł Pan. Tytuł ten występuje samodzielnie, bądź z tytułem Chry-
stus (1 P 3,15), bądź też z tytułem Jezus Chrystus (1 P 1,2).  

 Autor 1. Listu św. Piotra  skierował swój List do chrześcijan pochodzących 
z pogaństwa, przeto odbiorcy Listu z tego tytułu wnioskowali o boskości 
Chrystusa.  

1.1.5. Syn Boży 
 W apostolskim chrześcijaństwie ważnym tytułem był predykat – Syn 
Boży (uìo.j tou/ qeou)2. Nie występuje on w 1. Liście św. Piotra . Nie oznacza to, 
że jego Autor nie zna prawdy o synostwie Bożym Jezusa Chrystusa. Brak 
tytułu niczego nie przesądza. W wprowadzeniu do 1. Listu św. Piotra znaj-
dują się piękne słowa, w których Autor błogosławi Boga za dobrodziejstwa, 
które z Jego ręki otrzymują wierzący w Jezusa Chrystusa: „Błogosławiony 
niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego 
miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie 
zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w 
zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym” (1 P 1.3-5). 

 Autor Listu sławi Boga, którego nazywa Ojcem Jezusa Chrystusa. Bóg 
zrodził wierzących do nowego życia ze względu na to, że jest Ojcem Jezusa 
Chrystusa i ze względu na miłość, którą umiłował wierzących w Jego Syna. 
Nietrudno coś konkretnego wywnioskować ze słów, w których Autor na-
zywa Boga Ojcem Jezusa Chrystusa. Z pewnością zawarta jest w nich ta 
sama prawda, która głoszona była w pierwotnym chrześcijaństwie, a więc 
którą zwiastował apostoł Paweł, jego szkoła, jak też przedstawiciele myśli 

                                                      
1 F. HAHN, Hoheitstitel, s. 67-125; M. HENGEL, Der Sohn Gottes, s. 120nn 
2 Zob. np. G. O’COLLINS, Chrystologia. Jezus Chrystus w ujęciu biblijnym, historycz-

nym i systematycznym, s. 108nn.  
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kręgu Janowego. Z tytułem tym w pierwotnym chrześcijaństwie wiąże się 
myśl o preegzystencji Chrystusa jako Syna Bożego. Występuje ona w 1. Li-
ście św. Piotra, kiedy Autor pisze, że Chrystus umarł jako Baranek niepoka-
lany, przeznaczony jako ofiara przed założeniem świata, a objawiony czasu 
ostatniego.  

1.1.4. Baranek 
 Autor 1. Listu św. Piotra nazywa Chrystusa barankiem niewinnym i nie-
pokalanym „Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście 
wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz 
drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego” (1 P 1,18). 

 Jakie jest tło biblijne tytułu Chrystusa: Baranek niewinny? 

  Stary Testament nakazuje, aby zwierzę ofiarne było bez skazy i wady (Wj 
12,5; 29,1; Kpł 1,3.10; 3,1.6 i inne). Chrystus ofiarowany na oczyszczenie 
z dawnego postępowania adresatów Listu został nazwany Barankiem nie-
winnym (a;mwmoj) i nieskalanym (a;spiloj). Oba przymiotniki nie wskazują na 
fizyczną doskonałość, lecz doskonałość etyczną. Chrystus jako Baranek jest 
bez winy, a Jego życie nie zostało skalane żadną niegodziwością. Nazwanie 
Chrystusa Barankiem ma na celu zinterpretowanie „przelania Jego krwi”, 
a więc krzyża i śmierci Jezusa. Śmierć krzyżowa Chrystusa przyrównana tu 
została do ofiary złożonej z baranka za grzechy ludzi. Taka interpretacja jest 
wynikiem refleksji z jednej strony nad śmiercią krzyżową Jezusa na Golgo-
cie, z drugiej strony pieśni o Słudze Pana z 53. rozdziału Księgi Izajasza, 
szczególnie nad słowami: „Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż bole-
ści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzo-
ny tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia 
wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. 
Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla 
naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądzili-
śmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas 
wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich 
ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł 
i nie otworzył swoich ust” (w. 3-7).   

 W Nowym Testamencie Chrystus kilkakrotnie nazwany został Baran-
kiem. Prawdopodobnie najstarszym tekstem, który mówi o Chrystusie jako 
baranku są słowa apostoła Pawła z 1. Listu do Koryntian (5,7): „Usuńcie stary 
kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni; albowiem na 



1. Chrystus Zbawicielem ludu Bożego 38 

naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus”1. Nawiązanie w sło-
wach Wielkiego Apostoła do starotestamentowego zwyczaju zabijania ba-
ranków paschalnych jest tak oczywiste, że nie wymaga ono komentarza. 
Śmierć Chrystusa na krzyżu jest ustanowieniem nowej paschy, dlatego wie-
rzący dzięki krwi Chrystusa przeszli do nowego stanu, w którym wymaga 
się od chrześcijan życia świętego, na wzór Ukrzyżowanego2.  

 Słowa apostoła Pawła oraz słowa z 1. Listu św. Piotra, w których Chrystus 
jest nazwany Barankiem nie są odosobnione w Nowym Testamencie. Chry-
stus nazwany jest Barankiem w całej tradycji chrześcijańskiej okresu apo-
stolskiego. Zna ją również literatura Janowa. W Ewangelii św. Jana w pery-
kopie mówiącej o spotkaniu Jezusa z Janem Chrzcicielem znajduje się wy-
znanie syna Zachariasza i Elżbiety: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech 
świata” (J 1,29; zob. J 1,36). W historii paschy Jezusa znajduje się teologicznie 
interesująca i bogata w skojarzenia wzmianka, że Chrystus, umarł na Gol-
gocie w godzinie, w której w świątyni zabijano paschalne baranki (J 18,28; 
19, 31.42).   

 Jaki jest rodowód tytułu Baranek Boży u ewangelisty Jana? Zbędne wyda-
je się szukanie źródeł dla niego poza klimatem religii judaistycznej oraz 
księgami Starego Testamentu. Kojarzyć się on może z dwoma miejscami 
Biblii Starego Przymierza. W Księdze Wyjścia 29,38-49 mowa jest o codzien-
nej  ofierze z baranka, składanej w świątyni za grzechy. Szczególnie godna 
uwagi jest relacja dotycząca historii wyjścia ludu izraelskiego z Egiptu, 
głównie szczegół o baranku paschalnym (Wj 12,2nn). Ze względu na słowa 
apostoła Pawła i Janowej historii pasji Pana Jezusa, należy skłaniać się ku 
biblijnemu opisowi wyjścia ludu izraelskiego z Egiptu, jako tłu dla tytułu 
Baranek Boży3.  Ale takie skojarzenie krzyżowej śmierci Jezusa z opisem wyj-
ścia Izraela z Egiptu, mogło powstać dopiero po wydarzeniu Golgoty, 
w okresie poszukiwania teologicznego wyjaśnienia sensu gorszącego zwia-
stowania krzyża. Autor czwartej ewangelii chrystologiczny tytuł Baranek 
Boży włożył w usta Jana Chrzciciela. Stanowi on część składową świadec-
twa syna kapłana Zachariasza i Elżbiety złożonego na początku publicznej 

                                                      
1 Zob. W. SCHRAGE, Der erste Brief an die Korinther (1 Kor 1,1 – 6,11), EKK VII/1, 

s. 378nn; M. ROSIK, Pierwszy List do Koryntian, NKB NT VII, s. 210nn. 
2 Zob. komentarz do 1 Kor 5,7: W. SCHRAGE, Der erste Brief an die Korinther (1Kor 

1,1 – 6,11), EKK VII/1, s, 382nn; M. ROSIK, Pierwszy List do Koryntian, NKB NT VII, 
s. 213.  

3 Więcej na temat tytułu Baranek Boży zob. M. UGLORZ, Obecność Boga w Chrysto-
logicznej refleksji ewangelisty Jana, s. 145nn. 



1. Chrystus Zbawicielem ludu Bożego 39 

działalności Jezusa. Jak już zostało wspomniane, wielki wpływ na refleksję 
soteriologiczną apostolskiego chrześcijaństwa miały pieśni o Słudze Pana 
z Księgi Izajasza. Izajasz pisze, że nad Sługą Pana „znęcano się nad nim, lecz on 
znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak 
owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust” (Iz 53,7). 

 Tytuł Baranek Boży może mieć jednak w ustach Jana Chrzciciela pewne 
historyczne podstawy. Świadectwo Jana Chrzciciela zostało złożone w języ-
ku aramejskim, a znany nam tekst jest przekładem,  na który składa się pier-
wotne, oryginalne świadectwo i późniejsza refleksja teologiczna. Oddziele-
nie refleksji od pierwotnego brzmienia świadectwa jest  zadaniem niewy-
konalnym. J. Jeremias sądzi, że Jan Chrzciciel użył słowa ay*l=f^ [f^l=y*a], 
oznaczającego zarówno sługę, jak i baranka. Ekwiwalentem hebrajskiego sło-
wa db#u# [u#b#d], występującego w 53. rozdziale Księgi Izajasza w języku ara-
mejskim, co prawda nie jest słowo ay*l=f#̂, to jednak – być może Jan Chrzciciel 
celowo użył słowa dwuznacznego, osiągając przez to teologicznie bogatą 
wypowiedź1. 

 W Apokalipsie św. Jana dwukrotnie Chrystus został nazwany Barankiem 
w kontekście Jego cierpienia2:  

− „I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród star-
ców stojącego Baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro 
oczu a to jest siedem duchów Bożych zesłanych na całą ziemię” (Ap 5,6); 

− „I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie 
jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został 
zabity”. (Ap 13,8). 

 Apokaliptyczna sceneria jest wyraźna. W obu cytatach z Apokalipsy Jano-
wej chodzi nie o Jezusa historycznego, lecz – jak zresztą w całej Księdze Ob-
jawienia – o Jezusa Chrystusa wywyższonego3. Jednakże w powyższych 
cytatach widoczne jest nawiązanie do historycznych wydarzeń, a mianowi-
cie do tragedii Golgoty, śmierci Jezusa na krzyżu. W rozdziale 5. jest mowa 

                                                      
1 J. JEREMJAS, avmno,j, TWNT I, s. 343. 
2 Jeśli ewangelista Jan używa terminu avmno,j, to Autor Apokalipsy posługuje się in-

nym terminem – avrni,on (29 razy).  
3 Chrystus w Apokalipsie został nazwany Barankiem 28 razy. Skąd autor Apokalipsy 

zaczerpnął motyw baranka? Należy wskazać na trzy możliwości: z Iz 53,7, z Jr 11,9 
oraz z tradycji paschalnej, której punktem kulminacyjnym była ofiara z baranka. 
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o Baranku jakby zabitym, zaś w rozdziale 13. o Baranku, który został zabi-
ty1.   

 Baranek jakby zabity jest godzien otworzyć księgę dziejów zapieczęto-
waną siedmioma pieczęciami. Zna On najgłębsze tajemnice ludzkiego serca, 
zna także losy świata i historię narodów. Dzięki Barankowi historia ma sens 
i sprawiedliwość ostatecznie zwycięży w świecie. 

1.1.5. Pasterz  
 Powróćmy jeszcze raz do tekstu, który został już powyżej omówiony, 
a mianowicie do 1 P 2,21-25:   

„Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając 
wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady; On grzechu nie popełnił ani nie 
znaleziono zdrady w ustach jego; On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał zło-
rzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawie-
dliwie sądzi; On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, 
obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was. Byliście 
bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz 
waszych”.  

 Tym razem w centrum naszego zainteresowania znajduje się wiersz 25, 
w którym jest mowa o Chrystusie jako pasterzu i stróżu. Tytuł Chrystusa 
Pasterz, powtórzy się jeszcze w 5. rozdziale, w napomnieniu skierowanym 
przez Autora Listu do starszych Kościołów:  

„Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po 
Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, 
którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi Arcypa-
sterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały” (1 P 5,2-4).  

 Przypisany Chrystusowi tytuł Pasterz głęboko zakotwiczony jest w my-
śleniu religijnym Starego Testamentu i pierwotnego chrześcijaństwa2.  

 Rozpocząć należy od starotestamentowego kontekstu.  

 Przodkowie ludu izraelskiego byli nomadami. Mówi o tym najstarsze wy-
znanie potomków Abrahama, które od czasów Deuteronomisty powtarzał 
każdy Izraelita: „Potem odezwiesz się i powiesz przed Panem, Bogiem twoim: 
Zabłąkanym Aramejczykiem był mój ojciec i zstąpił do Egiptu, i przebywał tam jako 

                                                      
1 Zob. A. JANKOWSKI, Transcendencja Chrystusa według Apokalipsy, 2 (1994) s. 82-95; 

J. WILK, Triumf Baranka jako idea przewodnia Apokalipsy, CT 40(1970), 3, s.45-61;  
2 M. UGLORZ, Jahwe Bogiem Izraela, s. 98nn. 
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obcy przybysz w nielicznej garstce, lecz stał się tam wielkim, potężnym i licznym 
narodem” (Pwt 26,5). Nomadzi zajmowali się pasterstwem. Nie może więc 
dziwić to, że najstarszym tytułem Boga Izraela jest termin hu#r) (pasterz). Au-
tor psalmu 23. nazywa Jahwe swoim pasterzem. „Pan jest pasterzem moim” 
(Ps 23,1). Chociaż psalm 23. powstał stosunkowo późno, to jednak tytuł 
pasterza przypisywały Bogu także bardzo stare tradycje izraelskie (zob. Rdz 
48,15; 49,24). W psalmie 80. Bóg nazwany został pasterzem Izraela (larcy 
hu#r)), to znaczy wszystkich plemion izraelskich. Jak stado owiec zależne jest 
od swojego pasterza, tak lud izraelski należał do Jahwe i od Niego był cał-
kowicie zależny. Psalmista wołał, składając świadectwo wiary Izraela: 

„Wiedzcie, że Pan jest Bogiem!  
On nas uczynił i do niego należymy,  
Myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego”  (Ps 100,3).  

 Tytuł pasterza, przynależny w szczególny sposób Jahwe, miał w zwia-
stowaniu proroków budzić wiarę w Boga jako zbawiciela.  

Oto Wszechmocny, Pan przychodzi w mocy, jego ramię włada. Oto ci, których 
sobie zarobił 1, są z nim, a ci, których wypracował, są przed nim. Jak pasterz bę-
dzie pasł swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie bę-
dzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie” (Iz 40,10.11). 

 Przywódcy Izraela byli także nazywani pasterzami. Nie zawsze jednak 
dość wiernie wypełniali oni powierzone im zadanie. Prorok Jeremiasz de-
maskował pasterzy ludu izraelskiego: „Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, 
o pasterzach, którzy pasą mój lud: To wy rozproszyliście moje owce i rozpędziliście 
je, a nie zatroszczyliście się o nie. Toteż ukarzę was za złe wasze uczynki – mówi 
Pan” (Jr 23,2). Bóg prorokowi Ezechielowi polecił wołać: „Synu człowieczy, 
prorokuj przeciwko pasterzom Izraela, prorokuj i powiedz im: Pasterze! Tak mówi 
Wszechmocny Pan: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli! Czy pasterze 
nie powinni raczej paść trzody? Mleko wy zjadacie, w wełnę wy się ubieracie, tucz-
ne zarzynacie, lecz owiec nie pasiecie. Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyli-
ście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, za-
gubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście gwałtem i surowo. Tak rozpro-
szyły się moje owce, gdyż nie było pasterza i były żerem dla wszelkiego zwierzęcia 
polnego, Rozproszyły się i błąkały się moje owce po wszystkich górach i po wszyst-
kich wysokich pagórkach; po całym kraju rozproszyły się moje owce, a nie było ni-
kogo, kto by się o nie zatroszczył lub ich szukał” (Ez 34,2-6).  

                                                      
1 Chodzi tutaj o „nagrodę”, jaka za trudy przypadnie samemu Jahwe. Nagrodą tą 

będzie odrodzony Izrael. 
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 Pasterze Izraela zawiedli, dlatego Bóg postanowił: „Ustanowię nad nimi 
jednego pasterza, mojego sługę Dawida, i będzie je pasł; będzie je pasł i będzie ich 
pasterzem. A sługa mój, Dawid1, będzie ich królem; wszyscy oni będą mieć jednego 
pasterza; będą postępować według moich praw, będą przestrzegać moich przykazań 
i wykonywać je” (Ez 34,23.24). Od czasów proroka Ezechiela naród izraelski 
oczekiwał „nowego Dawida”, który miał wiernie wypełniać Boże postano-
wienia i prowadzić lud niezawodną ręką w imieniu Boga.  

 W Nowym Testamencie oprócz 1. Listu św. Piotra 2,25 szczególnie godne 
uwagi są dwa teksty, które o Jezusie Chrystusie mówią jako o pasterzu. 
W Ewangelii według św. Jana sam Jezus mówi o sobie: „Ja jestem dobry pasterz 
i znam swoje owce, i moje mnie znają. Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie 
swoje kładę za owce”  (J 10,14.15). Jezus nazywając siebie dobrym pasterzem, 
pragnie  opisać swoją zbawczą funkcję. Czyni to przy pomocy takich pojęć, 
jak: życie i oddać życie za owce. Jezus w alegorii o dobrym pasterzu, mówił o 
oddaniu i poświęceniu się pasterza dla owiec, a więc o tym wszystkim co 
zawarte jest w słowie dobry. Działanie dobrego pasterza pokazane zostało 
na tle postępowania złodzieja i najemnika. Dzięki wprowadzeniu w alego-
rię postaci najemnika, uwydatnione zostało bezinteresowne działanie do-
brego pasterza, mające na celu wyłącznie dobro owiec. Najemnikowi nie 
zależy na owcach (J 10,13). Na zasadzie kontrastu należy powiedzieć, że 
dobremu pasterzowi zależy na trzodzie. Dobry pasterz zna swoje owce 
i owce znają swojego pasterza (J 10,14). Wzorem dla wzajemnej znajomości 
pasterza i owiec, jest według alegorii o dobrym pasterzu, wzajemna znajo-

                                                      
1 Król z dynastii Dawidowej był ramieniem Jahwe na ziemi. W imieniu Boga król 

sprawował władzę w Izraelu. Władza jego sięgała poza Syjon, w rozumieniu psal-
misty, miała wręcz zasięg kosmiczny. Dawid jako król według serca Bożego był 
miarą oceny wszystkich innych królów dynastii Dawidowej. Jahwe powiedział do 
Salomona: „Jeżeli zatem będziesz postępował przede mną, jak postępował Dawid, twój 
ojciec, w szczerości serca i w prawości, czyniąc wszystko zgodnie z tym, co ci nakazałem, 
przestrzegając moich przykazań i praw, utwierdzę twój tron królewski nad Izraelem na 
wieki, jak obiecałem Dawidowi, twojemu ojcu, mówiąc: Nie zabraknie ci męskiego potomka 
na tronie Izraela” (1 Król. 9,4.5). Historyk deuteronomistyczny oceniając rządy Abij-
jama, pisał: „A jego serce nie było szczerze oddane Jahwe, Bogu jego, jak serce Dawida, jego 
praojca. (...) Dawid bowiem czynił to, co prawe w oczach Jahwe, i przez całe swoje życie nie 
odstąpił od niczego, co on mu nakazał, wyjąwszy sprawę z Uriaszem Chetejczykiem” (1 Krl 
15,3.5; por. 11,34.38; 14,8). Ale jeśli Bóg nie od razu karał królów, którzy sprzenie-
wierzali się prawu i sprawiedliwości, to tylko ze względu na Dawida i przymierze, 
które Jahwe zawarł z Dawidem, protoplastą domu panującego w Judzie. 
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mość Ojca i Syna (J 10,15). Dobry pasterz pragnie zapewnić życie swoim 
owcom (J 10,10)1.  

 Autor Listu do Hebrajczyków również nazywa Jezusa Chrystusa Paste-
rzem: „A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród 
umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa…” (Hbr 13,20)2. Słowa: 
„wielki pasterz” zdają się być w Liście do Hebrajczyków ekwiwalentem tytułu 
Arcypasterz.  

 Kontekstem dla 1 P 2,25 jest pociecha skierowana pod adresem odbior-
ców Listu w cierpieniu. Nie można jednak nie zauważyć, że cały fragment, 
z którego pochodzą słowa o Chrystusie – Pasterzu (1 P 2,21-25) zbudowany 
jest jakby na fundamencie słów, które znajdujemy w 53. rozdziale Księgi 
Izajasza. Może się więc tytuł Pasterz kojarzyć z jednej strony z cierpiącym 
Sługą Pana, z drugiej zaś strony w ogóle z cierpieniem Chrystusa, a to ze 
względu na słowa samego Chrystusa: „Ja jestem dobry pasterz…, i życie swoje 
kładę za owce”3.  

 Zauważyć także należy, że w 1. Liście św. Piotra  Chrystus jest zarówno 
Pasterzem, który cierpiał za owce, jak też i Barankiem nieskalanym, który 
przelał swą krew na Golgocie za tych, których jest Pasterzem.  

1.1.6. Stróż (biskup)  
 W tym samym wierszu, w którym Autor Listu nazywa Chrystusa Paste-
rzem, przypisuje mu także tytuł Stróż. Ten tytuł Chrystusa należy także wi-
dzieć w kontekście Starego Testamentu4.  

 W 27. rozdziale Księgi Izajasza, w słowach, przez które Bóg każe Izraelo-
wi patrzeć w przyszłość, znajdują się między innymi słowa: „Ja, Pan, jestem 
jej stróżem, nieustannie ją nawadniam, pilnuję jej dniem i nocą, aby nikt na nią się 
nie targnął” (Iz 27,3). Jahwe jest więc stróżem winnicy, którą jest Izrael. Wy-
wodzi się on więc ze środowiska wiejskiego.  

 Dawid, pasterz trzody ojca swojego, powierzył stróżowi opiekę nad sta-
dem, udając się do obozu wojska izraelskiego: „Wstał tedy Dawid wcześnie 

                                                      
1 Zob. R. BULTMANN, Das Evangelium des Johannes, KEK, s. 276nn; St. MĘDALA, 

Ewangelia świętego Jana, NKB NT IV/1, s. 739nn (zob. Bibliografia s 785); A. JANKOW-
SKI, Dopowiedzenia chrystologii biblijnej, s. 69nn; St. MĘDALA, Chrystologia  Ewangelii 
św. Jana, s. 232;.  

2 Zob. O. MICHEL, Der Brie an die Hebräer, KEK Göttingen 101957, s. 360nn. 
3 H. W. WOLF, Jesaja 53 im Urchristentum, s 99nn. 
4  F. RIENECKER, G. MAIER, Wächter, wachen, Lexikon zur Bibel, k. 1680n. 
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rano i powierzywszy trzodę stróżowi, zabrał juki i wyruszył, jak mu nakazał Isaj. 
A gdy przybył do obozowiska, właśnie wojsko wychodziło w szyku bojowym 
i wzniosło okrzyk bojowy” (1 Sm 17,20). Stróż owiec nie jest więc identyczny 
z pasterzem.  

 W Starym Testamencie nie tylko Jahwe nazywał siebie stróżem, ale lud 
Izraelski zwracał się do Boga jako do swojego stróża. Psalmista modlił się: 

„Oczy moje wznoszę ku górom:  
Skąd nadejdzie mi pomoc? 
Pomoc moja jest od Pana, 
Który uczynił niebo i ziemię. 
Niechaj nie da się potknąć twej nodze,  
Niech nie drzemie stróż twój. 
Oto nie drzemie  
Ani nie zasypia stróż Izraela” (Ps 121,1-4).  

 Kontekstem dla wiary Izraela w Boga jako stróża – jak to wynika z po-
wyższych słów – jest także życie miejskie. Ale ta wiara ma też jeszcze inne 
konotacje. Bogobojny Hiob apelował do Boga: „Jeśli zgrzeszyłem, to jaką szko-
dę ci wyrządziłem, o stróżu ludzi? Czemu mnie wziąłeś na swój cel, tak że sam 
stałem się sobie ciężarem” (Hi 7,20). Jahwe jako sędzia jest tu nazwany stró-
żem1. Sam Bóg stoi na straży sprawiedliwości i On sprawiedliwie rozsądza 
między człowiekiem a sobą, bo jedynie On jest sprawiedliwy.  

 Autor 1. Listu św. Piotra nazywa Chrystusa Stróżem (evpi,skopoj)2. Przy-
wódców lokalnych nazywa starszymi (presbu,teroj). Biskupem Kościoła jest 
Chrystus. Autor Listu stawiając obok siebie tytuły Chrystusa – Pasterz oraz 
Stróż, pragnie ukazać troskę Chrystusa o Kościół. On nie tylko cierpiał za 
lud Boży, ale jako zmartwychwstały Pan nieustannie troszczy się o wierzą-
cych, prowadzi ich, przewodzi im i staje na straży ich bezpieczeństwa3.   

                                                      
1 Powiązania z pojęciem stróża i sędziego widać także wyraźnie w słowach Laba-

na: „Potem rzekł Laban: Ten kopiec niech będzie dzisiaj świadectwem zgody między mną 
a między tobą. Dlatego nazwał go Galed i Mispa, mówiąc: Niech Pan będzie stróżem między 
mną i między tobą, gdy się rozstaniemy. Gdybyś skrzywdził córki moje albo wziął sobie inne 
żony oprócz córek moich, to choć nie ma przy nas żadnego człowieka, zważ, że Bóg jest 
świadkiem między mną i między tobą” (Rdz 31,48-50). 

2 Słowo składa się z przedrostka empi, (nad) oraz czasownika ske,ptomai (doglądać). 
3 Pięknie przywództwo Jezusa Chrystusa ukazał Autor Listu do Hebrajczyków – 

zob. M. J. UGLORZ, Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Chrystologiczne 
wyznanie Listu do Hebrajczyków, Warszawa 2009.  
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 Mając na uwadze powyższe, a mianowicie, że Autor 1. Listu św. Piotra 
nazywa Chrystusa Biskupem, a przywódców lokalnych Kościołów star-
szymi, prezbiterami, sądzi się, że Kościół ma tylko jednego Biskupa, a nim 
jest Zmartwychwstały Chrystus, Pan i Pasterz trzody Bożej? Niemożliwa 
jest jednoznaczna odpowiedź, ale pytanie warto stawiać.  

1.2. Cierpienie Chrystusa 
 Po raz pierwszy w 1. Liście św. Piotra  o cierpieniu Jezusa Autor pisze 
w 1. rozdziale, od 18. do 21. wiersza.  

„Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wyku-
pieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz 
drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był 
On na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopie-
ro w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez niego uwierzyliście 
w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i na-
dzieja są w Bogu”. 

 Autor w powyższym cytacie nie pisze jednak bezpośrednio o cierpieniu 
Chrystusa. Nazywa Chrystusa Barankiem niewinnym i niepokalanym. Jego 
krwią zostali oczyszczeni adresaci Listu z marnego postępowania, przeka-
zanego im przez ojców.  

 Mamy tu do czynienia z oczywistym nawiązaniem do świątynnego 
ofiarnictwa. Przelanie krwi związane jest z rytualnym uśmierceniem zwie-
rzęcia ofiarowanego za grzechy. Wiąże się więc ono z cierpieniem i śmier-
cią.  

 O cierpieniu Jezusa – chociaż także niebezpośrednio – pisze apostoł Piotr 
w perykopie mówiącej o Chrystusie jako kamieniu węgielnym – „Dlatego to 
powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosz-
towny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rze-
czą cenną; dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, 
pozostał kamieniem węgielnym” (1 P 26.7). Bóg Chrystusa uczynił kamieniem 
węgielnym w domu, który nieustannie jest budowany. Chrystus został od-
rzucony, wykluczony z domu Izraela. Budowniczowie, a więc przywódcy 
w Izraelu odrzucili Jezusa Chrystusa, jako kamień nieużyteczny (u-toj evgenh,qh 
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eivj kefalh.n gwni,aj). W kontekście opisów pasji Jezusa na odrzucenie składa 
się pojmanie, oskarżenie, sąd i ukrzyżowanie Jezusa1.  

 W 1. Liście św. Piotra znajdują się wypowiedzi jego Autora, w których 
wyraźnie jest mowa o cierpieniu Chrystusa. Najbardziej charakterystyczne 
i bogate w teologiczne treści są słowa z 2. rozdziału.  

„Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając 
wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady;  On grzechu nie popełnił ani 
nie znaleziono zdrady w ustach jego; On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał 
złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który spra-
wiedliwie sądzi; On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, aby-
śmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was” 
(1 P 2,21-24)2.  

 Należy postawić pytanie o kontekst powyższych słów. Autor Listu wie, 
że adresaci cierpią. Nie było to cierpienie zaplanowane przez władze admi-
nistracyjne prowincji, w których mieszkali wyznawcy Chrystusa, odbiorcy 
Listu3. Autor Listu zatroskany losem wyznawców Chrystusa, śpieszy z po-
ciechą oraz informacją, że nie dzieje się nic szczególnego. Chrystus cierpiał 
i cierpienie spotyka i będzie spotykać tych, którzy uwierzyli w Chrystusa. 
Chociaż Apostoł nie wspomina słów Jezusa: „Nie jest uczeń nad mistrza ani 
sługa nad swego pana; wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego 
pan; jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników!” (Mt 
10,24.25), to jednak można je zacytować jako kontekst dla apostolskiej po-
ciechy: „Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem zno-
si utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, 
policzkowani za grzechy? Ale, jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki 
cierpicie, to jest łaska u Boga” (1 P 2,19.20)4. 

                                                      
1 Zob. H. LANGKAMMER, Passio Domini nostri Jesu Christi. Nowy Testament o męce 

i śmierci Jezusa, Wrocław 1994.  
2 Zwrócić należy uwagę na dwie lekcje wiersza 21: e;paqen ùpe.r ùmw/n ùmi/n oraz evpe,qanen 

ùpe.r ùmw/n ùmi/n (Zob. np. L. GOPPELT, Der erste Petrusbrief, KEK XII – 1, s. 199). We-
dług pierwszej lekcji Chrystus cierpiał za odbiorców Listu, według drugiej Chrystus 
umarł za nich. Przyjmuje się lekcję pierwszą ze względu na kontekst. Lekcja druga 
mogła powstać później pod wpływem soteriologii apostoła Pawła.    

3 Więcej na temat cierpienia adresatów listu – zob. 0.2.2.  
4 Zob. St. PISAREK, Cierpliwa wytrwałość w Nowym Testamencie, s. 230nn. 
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 Autor 1. Listu św. Piotra stawia małoazjatyckim chrześcijanom za wzór 
Chrystusa1. Taka była wola Jezusa Chrystusa, aby uczniowie wstępowali 
w Jego ślady (1 P 2,21; por. Mt 16,24.25). W ewangeliach spotykamy się 
z terminem avkolouqew (wstępować w ślady), w 1 P 2,18 przed tym czasowni-
kiem avkolouqew występuje przedrostek evpi (evpakolouqh,shte), a więc chodzi 
o dokładne wstępowanie w ślady Chrystusa. Apostoł pisze, że Chrystus 
zostawił przykład (ùpogrammo,j). W 2. Księdze Machabejskiej 2,28 słowo to 
oznacza zasady, którymi kierowali się autorzy biblijny przy streszczeniu 
wcześniejszego dzieła. U Klemensa Aleksandryjskiego oznacza tabliczkę 
z literami, które odwzorowywali uczniowie. Termin ùpogrammo,j tłumaczy się 
więc przez słowo przykład.  

 O naśladowaniu Jezusa Chrystusa spotykamy się nie tylko w ewange-
liach i 1. Liście św. Piotra, ale także w Liście do Filipian oraz w Liście do Efe-
zjan2. Ale w 1. Liście św. Piotra  naśladowanie Chrystusa zostało opisane 
dość dokładnie. Autor wskazał nawet na niektóre zachowania Jezusa, które 
należy naśladować w codziennym życiu.  

 W wierszu 23. Autor Listu pisze, że Jezus Chrystus był znieważany – 
loidorou,menoj, lecz nie odpowiadał zniewagą (ouvk avnteloido,rei) Zapewne 
chodzi o obelgi, które spotkały Chrystusa. Sanhedryci podczas procesu Je-
zusa naśmiewali się z Niego, bili Go po twarzy i mówili: „Prorokuj nam, 
Chrystusie, kto cię uderzył?” (Mt 26,68). Pod krzyżem Żydzi wołali: „Ty, który 
rozwalasz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, ratuj siebie samego, jeśli jesteś 
Synem Bożym, i zstąp z krzyża” (Mt 27,40).  

 Autor 1. Listu św. Piotra pisze także: „gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał 
sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi”. A więc nie zapowiadał zemsty, lecz 
sąd złożył w ręce Boga. Tłem są tu słowa z krzyża: „Ojcze, odpuść im, bo nie 
wiedzą, co czynią” (Łk 23,34) oraz „Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mego” (Łk 
23,46).  

 Naśladowanie Chrystusa w cierpieniu jest łaską3 i chlubą, bowiem Chry-
stus cierpiał niewinnie, „grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach 
jego” (1 P 2,22). Cierpienie znosił mężnie, bez narzekania, złorzeczenia 
i gniewu. „On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego; On, 

                                                      
1 Zob. W. SCHRAGE, Der erste Petrusbrief, [w:] Die katholische Briefe, NTD 10, s. 102nn. 
2 W Liście do Efezjan jest mowa o naśladowaniu Boga, jednakże problem naślado-

wania niewidzialnego Boga znalazł tu rozwiązanie Chrystologiczne – Ef 4,1.2). 
3 H. LANGKAMMER, Passio Domini nostri Jesu Christi. Nowy Testament o męce i śmierci 

Jezusa, s. 192. 
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gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz 
poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi” (1 P 2,22.23). Za tymi słowami 
Apostoła dostrzegać należy bogatą tradycję ewangeliczną, dotyczącą pasji 
Jezusa. Zapewne była mu ona dobrze znana. Jego słowa nie są zwykłymi 
okruchami zasłyszanej prawdy o cierpieniu Chrystusa. Trudno temu za-
przeczyć. Ale zawierają one interpretację faktów spod Golgoty. Powiązane 
też są soteriologiczną myślą pierwotnego chrześcijaństwa1.  

 Obok wypowiedzi z 1 P 2,21-24 warto zacytować jeszcze dwie inne, za-
wierające pewne informacje o Chrystusie i Jego cierpieniu:  

„Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, 
aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu zo-
stał przywrócony życiu”  (1 P 3,18); 

„Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż 
kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia po-
święcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej”  (1 P 4,1-2).  

 W wypowiedziach tych dostrzec można pewnego rodzaju antydoke-
tyczną wypowiedź. Dokeci nauczali, że Syn Boży przyjął pozorne ciało 
i dlatego też nie należy mówić o pełnym tego znaczeniu cierpieniu Chrystu-
sa na krzyżu2. Apostoł pisze, że Chrystus cierpiał „w ciele”; „cieleśnie”, „cia-
łem”( me.n sarki,, paqo,ntoj sarki,). Nie chodzi o to, że Jezus umarł z powodu 
ciała, ale że umarł cieleśnie, w ciele, powstał zaś do życia w duchu. Nie na-
leży w tych dwóch słowach dopatrywać się jakiegoś antropologicznego 
opisu osoby Jezusa, rozróżnienia między ciałem a duchem, ale chodzi tu 
podkreślenie realnej śmierci Jezusa, śmierci w żywym ciele3. Mamy tu do 
czynienia z antytezą, która ma za zadanie opisać stan cierpiącego Chrystusa 
i stan Chrystusa wywyższonego.   

 Słowa Apostoła o cierpieniu Chrystusa są nie tylko wspomnieniem hi-
storycznych wydarzeń z Golgoty oraz źródłem pociechy dla małoazjatyc-
kich chrześcijan, ale powiązane zostały z apostolską myślą soteriologiczną.  

                                                      
1 Wątek soteriologiczny zostanie omówiony nieco  dalej.  
2 Doketyczne teorie pojawiły się dość wcześnie, prawdopodobnie w chrześcijań-

stwie o zabarwieniu hellenistycznym. Wyraźną polemikę z doketyzmem dostrze-
gamy w 1 J 4,2-6; 2 J 1,7). Czy mamy w 1 P 3,18 wyraźną polemikę z doketyzmem? 
Kontekst na to nie wskazuje, jednakże niezaprzeczalnie zawarta tu jest antydoke-
tyczna myśl. Na temat doketyzmu – zob. W ŁYDKA, Dokeci, EK 4, k 30-32; H. PIE-
TRAS, Początki teologii Kościoła, s. 327. 

3 Zob. N. BROX, Der erste Petrusbrief, EKK XXI, s. 168.  
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 W Nowym Testamencie odkrywamy kilka modeli, w tym trzy przed-
Pawłowe modele interpretacji śmierci Jezusa Chrystusa: model interwencji, 
wypełnionej konieczności oraz model soteriologiczny. Ze względu na to, że 
dwa pierwsze modele interpretacji cierpienia i krzyża Jezusa prawie nie 
występują w 1. Liście św. Piotra, przeto zwrócimy na uwagę nie tylko w kil-
ku zdaniach. Nie możemy jednak nie wspomnieć o nich, są one bowiem 
świadectwem rozwijającej się w Nowym Testamencie chrystologii i soterio-
logii. W 1. Liście św. Piotra  odnajdujemy głównie model soteriologiczny, 
a ten powstał stosunkowo późno i jest świadectwem dojrzałej soteriologii 
apostolskiego chrześcijaństwa.  

 Uczniowie Jezusa nie mogli się pogodzić z tym, że ich Nauczyciel, 
w którym pokładali wielkie nadzieje (por. prośba synów Zebedeusza [Mk 
10,35nn], rozmowa uczniów z Zmartwychwstałym w drodze do Emaus [Łk 
24,18nn]), został ukrzyżowany. Krzyż przekreślił ich oczekiwania. Zupełnie 
sparaliżowani, pogrążyli się w rozpamiętywaniu przeżyć związanych z Je-
zusem podczas Jego ewangelizacyjnej działalności. Tymczasem nadeszła 
Wielkanoc, a wraz z nią najpierw wieść, że grób Jezusa w ogrodzie Józefa 
z Arymatei jest pusty, a następnie miały miejsce niewytłumaczalne przeży-
cia: wizje żywego Jezusa. Wizjom tym towarzyszyła wiara i niewiara 
uczniów, przede wszystkim pytanie, co znaczy to, że Go widzą i że żyje. 
Odpowiedź mogła być tylko jedna. Jeśli Jezus żyje, to krzyż nie jest odrzu-
ceniem Jezusa. Przez wzbudzenie z martwych Jezusa Bóg przyznał się do 
Niego i jest po stronie tych, którzy Mu zaufali. Chociaż więc krzyż i śmierć 
Jezusa z punktu widzenia człowieka jest tragedią, to jednak interwencja 
Boga (Model interwencji) pokazuje właściwe oblicze Ukrzyżowanego i zna-
czenie krzyża. Pusty grób i zjawienia ukrzyżowanego i zmartwychwstałego 
Pana były dla uczniów znakiem przyznania się Boga do Jezusa.  

 W modelu interwencji w refleksji nad śmiercią Jezusa dość dużą rolę 
odegrała żydowska apokaliptyka, w której motyw sądu odgrywa bardzo 
ważną rolę. Apokaliptyczne poglądy judaizmu zostały jednak w Kościele 
jerozolimskim odczytane w świetle wielkanocnego poranka oraz w świetle 
zjawień Zmartwychwstałego, których celem było upewnienie uczniów 
w tym, że „sprawa Jezusa” postępuje dalej1. Dla pierwszych uczniów po-
czątkowo wystarczające było, że zjawienia Jezusa po poranku wielkanoc-

                                                      
1 Zmartwychwstanie – jak wynika to z analizy Nowego Testamentu – nie pozwala 

się sprowadzić do roli interpretatora krzyża. Jest ono centralnym czynem Bożym, 
który w kerygmacie sam jest przedmiotem nowych interpretacji.  
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nym były znakiem, iż Bóg przyznał się do Jezusa i tym samym dokonał się 
sąd nad oprawcami ich Pana. 

 Model interwencji Bożej, mający wyjaśnić wydarzenie krzyża Jezusa, 
z jednej strony był ratunkiem dla wiary i nadziei uczniów Pańskich, z dru-
giej zaś doskonale nadawał się do wykorzystania zarówno w dyskusji 
z Żydami na temat wielkopiątkowych wydarzeń, jak i w pracy misyjnej 
młodego Kościoła chrześcijańskiego.  

 Kolejny model, model wypełnionej konieczności można uznać nie tylko 
za wynik dalszej refleksji nad śmiercią Jezusa, ale wręcz za konsekwencję 
modelu interwencji. Znajdujemy go w opisie pasji Jezusa, ewangelicznej nar-
racji o krzyżowej śmierci Nauczyciela.  

 Interpretacyjny model wypełnionej konieczności mógł się łączyć w pier-
wotnym chrześcijaństwie z pamięcią o tym, że Jezus sam przepowiedział 
swoją śmierć i wywyższenie. Ponieważ w schemacie tym rozumiano śmierć 
Jezusa jako czyn Boży w historii i na konkretnym miejscu, sprzyjał on po-
wstaniu narracji dotyczącej śmierci Jezusa.  

 Najstarsza historia pasji i śmierci Jezusa znajduje się w Ewangelii św. 
Marka. Obecny jej kształt został nieco później wzbogacony o pewne wątki, 
które zdają się rozrywać jedność Markowej relacji1. Przedstawia ona pas-
chalne wydarzenia, jako nieodwracalne zdarzenia, które stoją w związku 
z Bożym dei/ (potrzeba), a więc przewidzianą koniecznością, występującą już 
w zapowiedzi Jezusa, że idzie do Jerozolimy, aby tam cierpieć i umrzeć. 
Narracja przeplatana jest dowodami z Pisma. Marek o cierpieniu Jezusa 
opowiada językiem psalmów, przede wszystkim psalmu 22, recytowanego 
przez pobożnych Żydów w godzinie umierania oraz  psalmu 69, psalmu 
o cierpieniu, ale także psalmu 422. Za pomocą słów psalmów wyjaśniono 
poszczególne wydarzenia z Golgoty, jako przepowiedziane i tym samym 
nieuniknione. Wszystko bowiem co Bóg przewidzi musi się stać według 
Jego suwerennej woli. Można więc model drugiego etapu refleksji nad 
śmiercią Jezusa nazwać modelem wypełnionej konieczności. I chociaż – być 
może – w powstaniu tego modelu odgrywał pewną rolę 53. rozdział Księgi 
Izajasza, to jednak brak w nim jakiejkolwiek myśli soteriologicznej. Śmierć 

                                                      
1 Pierwotna relacja obejmowała przypuszczalnie Mk 14,1n.(10n.)43-16,8. Nie po-

siada ona struktury perykop, jak u pozostałych ewangelistów (Zob. J. JEREMIAS, Die 
Abendmahlworte Jesu, Göttingen 41967, s. 87-90.  

2 Mk 14,18 – Ps 41,10; Mk 14,34 – Ps 42,6 (43,5); Mk 15,24 – Ps 22,19; Mk 15,29 – Ps 
22,8; Mk 15,36 –  Ps 69,22. 
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Jezusa z Nazaretu nie jest w nim pojmowana jako konkretne wydarzenie 
zbawcze.  

 Apokaliptyczne wyobrażenie o eschatologicznym ucisku, który przycho-
dzi na świat i na ludzi jako wielkie, kosmiczne nieszczęście powiązane jest 
z przekonaniem, że cokolwiek się dzieje, nie dzieje się bez woli Boga i jest 
nieuniknioną koniecznością. Wybrani i pobożni jednak przetrwają, ponie-
waż wiedzą, że ucisk ten jest z woli Boga, aby otworzyć drogę do urzeczy-
wistnienia się ostatecznego zbawienia. Fantastyczne obrazy apokaliptyczne 
otrzymały w Kościele w Jerozolimie – a właściwie już u Jezusa – interpreta-
cję historyczną, występującą w Starym Testamencie. Postanowienie Boże 
najpierw spełniło się w życiu i drodze Jezusa. I tu znowu pomocna była 
refleksja nad cierpieniem sługi Pana z Księgi Izajasza1. Jak Bóg poprowadził 
sprawiedliwego sługę przez ucisk i wywyższenie, tak pozwolił iść Jezusowi 
na krzyż, aby ostatecznie Go wywyższyć. Wydarzenia paschalne są więc 
antycypacją przyszłych wydarzeń. Przyszłe wydarzenia mają swój początek 
w krzyżu Jezusa.  

 Jeśli pierwszy model można było wykorzystać w prowadzeniu misji, to 
drugi model odgrywał dużą rolę w pracy duszpasterskiej. Wyraźnie do-
strzegamy, że został on wykorzystany przez Autora 1. Listu św. Piotra, kiedy 
pisał, że chrześcijanie cierpią, znoszą ucisk i prześladowanie, bowiem cier-
piał także ich Pan i Zbawiciel.  

 Model soteriologiczny nierozerwalnie związany jest z występującymi 
w Nowym Testamencie formułami z ùpe,r, a więc: upe.r hm̀w/n oraz ùpe.r 
pollw/n2. Występują one w bardziej pierwotnej, bądź nieco rozwiniętej for-
mie.  

                                                      
1 H. W. WOLF, Jesaja 53 im Urchristentum, Berlin 1959. 
2 Zarówno w literaturze hellenistycznej, jak też w apokryficznych pismach Stare-

go Testamentu zaimek ùpe.r ma  znaczenie: za kogoś, dla dobra kogoś, na czyjąś korzyść. 
Takie znaczenie zaimka ùpe.r spotykamy już u Homera w Iliadzie (I,444). Wielce 
charakterystyczne jego użycie w znaczeniu za, w intencji występuje w Księgach 
Machabejskich, a mianowicie w 1 Mch 7,33 oraz 2 Mch 1,26 i 3,32. W 1 Mch 7,33 jest 
mowa o ofierze, jaką chciano złożyć w intencji króla Nikanora (ùpe.r tou/ basile,wj). 
Słowa z 26. wiersza 1. rozdziału 2. Księgi Machabejskiej są częścią modlitwy skiero-
wanej do Boga podczas składania ofiary: „przyjmij ofiarę za cały naród Twój izrael-
ski” (ùpe.r panto.j tou/  laou/). W 32. wierszu 2. rozdziału 2. Księgi Machabejskiej autor 
mówi o ofierze złożonej przez arcykapłana za zdrowie Heliodora (ùpe.r th/j tou/  
avndro,j. W księgach Machabejskich, a także i w innych greckich apokryfach juda-
izmu (2 Ezd 6,10 oraz Syr 29,20) przyimek u`pe.r w połączeniu z rzeczownikiem 
w 2. przypadku wskazuje na ekspiacyjny charakter składanej ofiary. 
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 Geneza modelu soteriologicznego nie jest w pełni jasna. Występuje po-
gląd, że wpływ na ten model miała refleksja nad 53. rozdziałem Księgi Izaja-
sza. Niewątpliwie pieśni o słudze Pana były przedmiotem rozważań pierw-
szych wyznawców Chrystusa i miały one duży wpływ na wczesną myśl 
chrześcijańską, to jednak na wielu miejscach Nowego Testamentu, gdzie 
dostrzegamy wyraźny związek tych miejsc z 53. rozdziałem Księgi Izajasza, 
nie można się dopatrzyć żadnej myśli soteriologicznej (Np. Mk 14,61a; Mt 
8,17; Dz 8,32n). Ale nie można zapomnieć, że w formułach soteriologicz-
nych – i tylko w nich – wyraźnie rozbrzmiewają słowa z Iz 53,5. Ponadto nie 
jest wykluczone, że w pierwotnym chrześcijaństwie dojrzewała także myśl, 
że Sługa Pana z 53. rozdziału proroctwa Deutero-Izajasza doznał poniżenia 
i cierpiał niewinnie dla zbawienia ludu izraelskiego. Słowa z tego proroc-
twa: „On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, 
że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki 
nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami 
jesteśmy uleczeni” (w. 4.5) niekoniecznie muszą być zinterpretowane w tym 
sensie, że śmierć Sługi Pana miała znaczenie zbawcze, głównie jako śmierć 
w zastępstwie dla wszystkich pokoleń ludzkich. To co dzisiaj jest dla nas 
oczywiste, nie musiało być oczywiste dla Żydów i chrześcijan czasów Jezu-
sa i apostołów.  

 Wypowiedzi soteriologiczne z ùpe,r należą do kręgu tradycji o Wieczerzy 
Pańskiej. Świętujący społeczność uczniów Jezusa Chrystusa pojmowali Wie-
czerzę jako nową, ukonstytuowaną przez Jezusa społeczność czasów osta-
tecznych. Podstawą tego była interpretacja, którą Jezus sam nadał swemu 
posłaniu i która swój punkt odniesienia znajdowała również w obrzędzie 
Wieczerzy. Interpretacja kielicha: „To jest moja krew nowego przymierza, która 
się za wielu wylewa” (Mk 14,24) pochodząca częściowo od samego Jezusa, 
została później rozwinięta przez nawiązanie do Iz 531.  

 W 1. Liście św. Piotra cierpienie i śmierć Jezusa zostały zinterpretowane 
soteriologicznie. Apostoł pisze o śmierci Jezusa jako zbawczym wydarzeniu 

                                                      
1 Apostoł Paweł był głęboko przekonany, że przekazana przez niego w 1. Liście do 

Koryntian  tradycja (paravdosij), dotycząca Wieczerzy Pańskiej, jest zakorzeniona 
w osobie Jezusa i od Niego pochodzi. „Ja przejąłem (pare,labon) od Pana to, co wam 
przekazałem (pare,dwka), że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podzięko-
wawszy, złamał go  i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane; to czyńcie na 
pamiątkę moją” (1 Kor 11,23.24). Paweł również zaświadcza, że prawda o śmierci 
Chrystusa za grzechy (ùpe.r tw/n àmartiw/n) należy do przejętej przez niego tradycji 
(1 Kor 15,3). 
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tak, jakby soteriologiczne pojmowanie krzyża Golgoty było zawsze oczywi-
ste. Pogląd, że Chrystus umarł za grzechy ludzi w czasach Autora Listu był 
tak rozpowszechniony, że można było się powoływać na ewangelię 
o zbawczym sensie krzyża bez jakiegokolwiek wyjaśnienia.  

 W słowach: „Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście 
wstępowali w jego ślady; On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w u-
stach jego” występuje formuła z ùpe,r (Cristo.j e;paqen ùpe.r ùmw/n). Zapewne 
chrześcijanie małoazjatyccy zapoznali się historią pasji Jezusa w katechezie. 
W czasach apostolskich istniał katechetyczny schemat, przy pomocy które-
go przedstawiano pasję Chrystusa. Poznajemy go z ewangelii. Wyraźnie 
o jego istnieniu pisze apostoł Paweł w 1. Liście do Koryntian: „Najpierw bo-
wiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze we-
dług Pism i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony 
według Pism” (1 Kor 15,3.4).  

 Nie było żadnej podstawy do tego, aby Chrystus musiał cierpieć. Grze-
chu nie popełnił, nie było zdrady w Jego ustach. W ten sposób w judaizmie 
mówiono o sprawiedliwych Pańskich. Być może, że w tle tego świadectwa 
o Chrystusie należy widzieć słowa z Pieśni o Słudze Pana: „Za mękę swojej 
duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu 
usprawiedliwi i sam ich winy poniesie” (Iz 53,11).  

 Niemalże wszystkie nowotestamentowe tradycje mówią, chociaż w róż-
ny sposób, o niewinności Jezusa. Ewangelie znają słowa Piłata, w których 
stwierdza przed Żydami, że nie znajduje w Chrystusie żadnej winy, z po-
wodu której powinien Go skazać na śmierć (Łk 23,4). 

 Apostoł Paweł pisał w 2. Liście do Koryntian o Chrystusie: „On tego, który 
nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością 
Bożą” (2 Kor 5,12). 

 Szczególnie dużo na temat bezgrzeszności Jezusa Chrystusa znajdujemy 
w chrystologicznym świadectwie Listu do Hebrajczyków. Autor tego Listu 
pisze, że Chrystus, aby odkupić ludzi, uświęcić ich i poświęcić dla Boga, 
musiał stać się przez wcielenie jednym z ludu. Ale w jednym różnił się od 
ludzi, których zbawia i uświęca, a mianowicie był bez grzechu (Hbr 4,15; 
7,27). O Chrystusie pisze, że był niewinny, nieskalany, odłączony od grzeszni-
ków. Chrystus osiągnął pełnię doskonałości (Hbr 5,9) i to upoważniło autora 
Listu do Hebrajczyków nazwać Go świętym1.  

                                                      
1 Zob. M. J. UGLORZ, Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Chrystologiczne 

wyznanie Listu do Hebrajczyków, s. 118nn. 
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 Chrystus był niewinny (a;kakoj). Niewinny nie ma w sobie żadnego zła 
i fałszu, postępuje zawsze prostolinijnie, zgodnie z wolą Bożą. Według Sta-
rego Testamentu Bóg ma w niewinności szczególne upodobanie (zob. Hi 
2,3; 8,20; 36,5; Ps 24,21; Jr 11,19). Chrystus jest przede wszystkim dlatego 
Arcykapłanem niewinnym, bowiem jest bez grzechu (Hbr 4,15; por. J 8,46), 
chociaż Bóg Go grzechem uczynił (2 Kor 5,21) i obarczył winą wszystkich 
ludzi, aby stał się dla nich Zbawicielem.  

 Chrystus, Arcykapłan według porządku Melchisedeka nazwany jest też 
w Liście do Hebrajczyków arcykapłanem odłączonym od grzeszników i wy-
wyższonym ponad niebiosa.   

1.3. Zbawczy sens śmierci Chrystusa 
 W związku z omówieniem cierpienia Jezusa, jako wzoru do naśladowa-
nia, zasygnalizowaliśmy już, że cierpienie Jezusa miało na celu zbawienie 
wierzących. Soteriologiczna myśl zawarta jest w wypowiedzi z formułą upe.r 
hm̀w/n. Ale już znacznie wcześniej Autor 1. Listu św. Piotra pisał o soteriolo-
gicznym sensie śmierci Jezusa. Uczynił to w słowach, które pod każdym 
względem, literackim i teologicznym, godne są głębszej refleksji: „Wiedząc, 
że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego 
postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystu-
sa, jako baranka niewinnego i nieskalanego” (1 P 1,18.19)1. 

 Powyższa wypowiedź soteriologiczna rozpoczyna się od zwrotu: eivdo,tej 
o[ti, a więc: Wiecie, że. Pod wieloma względami przypomina ona liczne wy-
powiedzi apostoła Pawła z Listu do Rzymian, w których zwraca się do wie-
dzy anonimowego rozmówcy (np. Rz 6,9; por 1 Kor 15,18)2. Co znaczy to, że 
Autor 1. Listu św. Piotra swoją wypowiedź soteriologiczną rozpoczyna od 
słowa: eivdo,tej o[ti? Przede wszystkim pragnie powiedzieć, że przekazuje 
adresatom Listu coś, co jest im dobrze znane. Nie głosi więc jakiejś nowości, 
prawdy, którą dopiero odkrywa przed małoazjatyckimi chrześcijanami, lecz 
przypomina to, co wywodzi się z tradycji i jest w niej zakorzenione.  

 W powyższych słowach przy pomocy dwóch zdań równorzędnych przy-
pomina samo jądro ewangelii w Jezusie Chrystusie. Pierwsze zdanie rozpo-
czyna się od ouv  – nie, drugie zaś od avlla, – lecz. Antyteza ta ukazuje całą 
głębię zbawczego czynu Chrystusa.  

                                                      
1 Ouv fqartoi/j( avrguri,w| h' crusi,w|( evlutrw,qhte evk th/j matai,aj ùmw/n avnastrofh/j patro-

parado,tou avlla. timi,w| ai[mati w`j avmnou/ avmw,mou kai. avspi,lou Cristou. 
2 L. GOPPELT, Der erste Petrusbrief, KEK XII – 1, s. 121. 
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 Adresaci Listu zostali „wykupieni z marnego postępowania…, przez ojców… 
przekazanego”. Użyty tu termin matai,a, który znaczy bezużyteczność, bezcelo-
wość ze względu na to, że występuje on także w Septuagincie w wyroczniach 
w Księdze Amosa  oraz w Księdze Ozeasza, w których ci dwaj najstarsi proro-
cy-pisarze charakteryzują kananejską religię (zob. Am 2,4; Oz 5,11), wskazu-
je na to, że odbiorcy Listu zostali wyrwani z objęć pogańskich bożków, któ-
rzy są bezsilni, bezużyteczni. Podobnie przekonywał Izraelitów prorok Je-
remiasz. Uwolnieni także zostali od stylu życia (avnastrofh,) odziedziczonym 
po przodkach (patroparado,toj). W klasycznej grece słowo to wyrażało coś 
pozytywnego, godnego pochwały i naśladowania. W 1 P 2,18 wyraża coś 
negatywnego, złego1. To według Autora Listu stary, zły, godny potępienia 
styl życia. Chrześcijaństwo przyniosło uwolnienie od takiego życia. Wy-
zwolenie z dawnego, pogańskiego stylu życia, przede wszystkim nowe 
chrześcijańskie życie – jak już to zostało powiedziane wcześniej – w rozu-
mieniu pogańskich sąsiadów odbiorców Listu, było czymś podejrzanym, 
godnym napiętnowania. Miejscowa ludność, wśród której żyli małoazjatyc-
cy wyznawcy Jezusa odnosiła się więc wrogo do wyznawców Chrystusa i w 
różny sposób swoją wrogość manifestowała i okazywała.   

 Pogański styl życia – w rozumieniu 1. Listu św. Piotra – to niewola, bo-
wiem jego Autor opisując dzieło Jezusa Chrystusa użył słowa evlutrw,qhte 
(aor. pass. od lutroo,mai)2. Słowo to oznacza wykupienie niewolnika z jego 
niewoli. Septuaginta przy pomocy tego słowa oddawała hebrajskie terminy 
urobione od rdzenia lag – wykupić, wyzwolić, ocalić, odzyskać3.  

 Czasownik od rdzenia  lag służył do opisania wybawienia, wykupienia 
i ocalenia jednostki i narodu, zarówno w przeszłości, teraźniejszości, jak 
i w przyszłości. Należy on do starego słownictwa prawa rodzinnego, naka-
zującego wykupienie z niewoli członka rodziny. Pochodny od tego rdzenia 
termin la@g), oznacza najbliższego krewnego (Kpł 25,25), który miał obo-
wiązek wykupu dziedzictwa swych krewnych, aby ocalić ziemię należącą 
do rodu, przede wszystkim wykupić z niewoli krewnego lub pomścić jego 
krew (Lb 35,12nn; por. Wj 21,8; Kpł 19,20; 25,47nn)4.  

                                                      
1 N. BROX, Der erste Petrusbrief, EKK XXI, s. 81. 
2 O. PROCKSCH, F. BÜCHSEL, Lu/w…, TWNT IV, s. 329nn; L. GOPPELT, Der erste Pe-

trusbrief, KEK XII – 1, s. 121.  
3 J. J. STAMM, lag, THAT, I, k. 383nn 
4 Z prawem tym wiąże się tzw. prawo lewiratu (Rt 2,20; 3,9nn) 
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 Od czasu wyjścia potomków Jakuba z niewoli egipskiej słowo to służyło 
do interpretacji Bożego dzieła wyzwolenia spod władzy i tyranii faraona 
(Wj 6,6; 15,13 i in). Exodus z ziemi egipskiej jako model refleksji starotesta-
mentowej na temat zbawienia uwidacznia się w izraelskim credo, którego 
centralne miejsce zajmuje motyw wyprowadzenia ludu z niewoli egipskiej 
przez Jahwe: „Zabłąkanym Aramejczykiem był mój ojciec i zstąpił do Egiptu, 
i przebywał tam jako obcy przybysz w nielicznej garstce, lecz stał się tam wielkim, 
potężnym i licznym narodem.. Lecz Egipcjanie źle się z nami obchodzili, uciskali 
nas i nakładali na nas ciężką pracę przymusową, my zaś wołaliśmy do Pana, Boga 
naszych ojców, i Pan wysłuchał naszego głosu, i wejrzał na naszą udrękę i mozół 
oraz na nasz ucisk, i wyprowadził nas Pan z Egiptu ręką możną i podniesionym 
ramieniem wśród wielkiej zgrozy, znaków i cudów, i przyprowadził nas na to 
miejsce, i dał nam tę ziemię, ziemię opływającą w mleko i miód” (Pwt 26,5-9.) Po-
wtarzane przez pobożnego Izraelitę wyznanie, utwierdzało go w wierze 
w Jahwe jako Boga zbawienia i pobudzało do wspominania dawnych dzie-
jów; uczyło spoglądać w przyszłość z nadzieją i szczególnie w ciężkich 
chwilach oczekiwać dalszych zbawczych dowodów łaski Jahwe i liczyć na 
wybawienie1.  

 Wyzwolenie z Egiptu pozwalało mianowicie oczekiwać nowego wyjścia 
z Babilonii (Iz 51,10n). Anonimowy prorok, którego umownie nazywamy 
Deutero-Izajaszem chętnie posługiwał się słowami urobionymi od rdzenia 
lag dla opisania przyszłych dzieł zbawczych Jahwe wobec Izraela (Iz 43,1 
i innne). Ale Deutero-Izajasz obserwujący potęgę dzieł Bożych, czyni ze 
stworzenia świata przez Jahwe punkt wyjścia dla planów Boga i całej histo-
rii zbawienia. Po raz pierwszy spotykamy się z takim powiązaniem dwóch 
zgoła odmiennych tradycji. Z przekonaniem Deutero-Izajasza o Bogu jako 
stwórcy, władcy całego świata i mieszkających na ziemi narodów, łączy się 
jego myśl, że Bóg Jahwe „ukształtował” (45,11) i „stworzył” Izraela (43,1) oraz 
„wybrał” go na swój lud (41,8: 43,10; 44, 1n)2. Wszystkie te terminy wskazują 
na związanie się Boga z ludem swoim. Ten, który stworzył świat, wszystko, 
co na nim się znajduje, stworzył też Izraela, wybrał go i jest jego Odkupicie-
lem: „Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia, i nie zrażaj się, bo już nie zo-
staniesz zhańbiona, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości i nie będziesz pamię-
tać opłakanego stanu twojego wdowieństwa. Bo twoim małżonkiem jest twój Stwór-
ca, – jego imię Pan Zastępów - a twoim Odkupicielem Święty Izraelski, zwany Bo-

                                                      
1 Zob. B. PONIŻNY, Motyw wyjścia w Biblii. Od historii do teologii, Biblioteka Pomocy 

Naukowych 21 (UAM WT), Poznań 2001.  
2 A. BAUM, Stworzenie, PSB, k. 1240n). 
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giem całej ziemi” (Iz 54,4.5). Słów stworzył i odkupił (lag) – mówiąc o sote-
riologii Deutero-Izajasza – można więc używać zamiennie. 

 Stary Testament nie zawiera informacji za jaką cenę został wykupiony 
naród izraelski z niewoli egipskiej, a następnie babilońskiej. Mowa jest tylko 
o motywie działania Boga. Bóg  z miłości do Izraela ulitował się nad swoim 
ludem, wysłuchał jego modlitw i wykupił go z niewoli. Mowa jest o wyku-
pieniu z niewoli, od postępowania, od grzechów, nigdy jednak nie jest po-
wiedziane komu została dana zapłata.  

 Autor 1. Listu św. Piotra pisze o cenie jaka została zapłacona, aby adresaci 
Listu mogli być wykupieni od marnego postępowania, przekazanego przez 
przodków –  „nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni 
z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią 
Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego”. 

 Ceną wykupienia nie jest złoto ani srebro, lecz krew Jezusa Chrystusa 
Baranka niewinnego. Wartość kruszców, pieniędzy została tu przeciwsta-
wiona wartości krwi, którą Autor nazywa drogocenną1. Złoto i srebro jako 
środek płatniczy w starożytności, a więc wartość ekonomiczna, postawiona 
została naprzeciw krwi, która posiadała – według Starego Testamentu – 
wartość kultową. To, co w rozumieniu starożytnych było niezniszczalne 
przeciwstawione zostało krwi, która jako element ciała ludzkiego jest znisz-
czalna. Kaznodzieja pisał: „Wszystko idzie na jedno miejsce; wszystko powstało 
z prochu i wszystko znowu w proch się obraca” (Koh 3,20). 

 Antyteza: nie srebrem ani złotem, lecz krwią Chrystusa ma na celu 
w szczególny sposób podkreślić wartość krwi Chrystusa. To co zniszczalne 
z punktu widzenia człowieka przewyższa to co niezniszczalne. Ale dlacze-
go krew Chrystusa ma taką wartość? Nie jest to krew zwykłego śmiertelni-
ka, którego ciało w proch się obraca, lecz krew „baranka niewinnego i nieska-
lanego”. Wartość tej krwi zasadza się na godności Chrystusa. Przewyższa 
ona nieskończenie wartość krwi zwierząt ofiarnych. Autor tych słów na-
wiązuje do obrzędów paschalnych w judaizmie2. Idzie tu za przykładem 
innych nowotestamentowych tradycji.  

 Krew (<D* [D*m]) w czasie składania ofiar odgrywała szczególną rolę. 
Z krwią Stary Testament łączy wszelkie życie, zarówno życie człowieka, jak 
i zwierzęcia. Istniał więc zakaz spożywania krwi (Rdz 9,4; Kpł 17,10n; Pwt 

                                                      
1 Zob. St. HAŁAS, Zmartwychwstanie Chrystusa w życiu chrześcijan. Refleksja biblijna 

nad Pierwszym Listem św. Piotra, s. 27nn. 
2 Zob. L. GOPPELT, Der erste Petrusbrief, KEK XII – 1, s. 121, s. 123,.  



1. Chrystus Zbawicielem ludu Bożego 58 

12,15-18; 1 Sm 14,32-35). Zabronione było przelewanie krwi człowieka pod 
karą śmierci (Wj 20,13; 21,23.24; Kpł 24,20.21; Pwt 19,21).  

 Dokument kapłański precyzyjnie określa rolę krwi w kulcie: „Gdyż życie 
ciała jest we krwi, a Ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią 
przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. Dlatego 
powiedziałem do synów izraelskich: Nikt z was nie będzie spożywał krwi, także obcy 
przybysz, który mieszka pośród was, nie będzie spożywał krwi. Gdyż życie wszel-
kiego ciała jest w jego krwi, w niej ono tkwi; dlatego powiedziałem do synów izrael-
skich: Nie będziecie spożywać krwi z żadnego ciała, gdyż życie wszelkiego ciała jest 
w jego krwi, więc każdy, kto ją spożywa, będzie wytracony” (Kpł 17,11.12..14) 

 Przebłaganie za grzechy dokonuje się przez krew. Dlatego krew wyle-
wano na ołtarz, lub smarowano nią narożniki ołtarza.  

 Ofiara Jezusa Chrystusa została przyjęta. Właściwie nie pisze o tym Au-
tor 1. Listu św. Piotra , ale wynika to z wiersza 21: „który go wzbudził z umar-
łych i dał mu chwałę”. Tu – zdaje się – do głosu dochodzi soteriologiczny 
model interwencji. Zmartwychwstanie Chrystusa jest znakiem przyznania 
się Boga do Chrystusa, znakiem sądu Bożego nad sądem ludzkim, na mocy 
którego Chrystusa skazano na śmieć. Zmartwychwstanie jest Bożym „nie” 
ludzkim nadziejom, że wraz ze śmiercią Jezusa, Jego sprawa „poszła do 
grobu”, a ludzie zapomną o proroku z Galilei i Jego ewangelii.  

 W 1. Liście św. Piotra  model interwencji wzbogacony jest o elementy na-
leżące do modelu wypełnionej konieczności – „Wprawdzie był On na to prze-
znaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach 
ostatnich ze względu na was” (w. 20). Na Golgocie wypełniło się to, co Bóg 
w swoich planach umieścił przed założeniem świata1. Przekazane to zostało 
odbiorcom Listu także w pięknej antytezie: przeznaczony przed założeniem 
świata, a objawionym w czasach ostatnich. Tu nie chodzi jedynie o wiedzę 
Boga, ale rzeczywiste przeznaczenie preegzystującego Syna Bożego. Śmierć 
cierpiącego Chrystusa, Baranka niewinnego przedstawia z jednej strony 
jako epifanię zamiarów Bożych, podjętych przed założeniem świata, z dru-
giej zaś jako objawienie zbawczego czynu Boga w Chrystusie, a więc wyku-
pienie od marnego, grzesznego postępowania przez drogocenną krew Ba-
ranka Bożego.  

 Autor Listu to zbawcze wydarzenie przedstawia jako znak czasów osta-
tecznych. Tkwi więc on głęboko w tradycji nowotestamentowej, w której 
przyjście Chrystusa jest uznawane i głoszone jako początek ostatecznego 

                                                      
1 L. GOPPELT, Der erste Petrusbrief, KEK XII – 1, s. 124. 
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eonu. Żydzi oczekiwali nadejścia eonu przyszłego (aB*ĥ <l*ou)1. Czas, w któ-
rych żyli, nazywali wiekiem obecnym (hZ#h^ <l*ou). Panowanie Boga w obec-
nym eonie (hZ#h^ <l*ou) – według rabinów – było w pewnym sensie ograni-
czone, gdyż nie wszyscy, a co najważniejsze nie wszystkie narody podpo-
rządkowały się jedynemu Prawdziwemu Bogu. Żydzi jednak głęboko wie-
rzyli, że nadejdzie czas, kiedy Bóg zapanuje nad wszelkimi ludami. Wtedy 
wszyscy poznają chwałę Pana, poddadzą się Jego woli, a On będzie pano-
wał nad nimi (Iz 40,9-11; 51,5; 52,7.10; Dn 2,44; Za 14,9). To przyszłe Króle-
stwo Jahwe było przedmiotem nadziei. 

 Autor 1. Listu św. Piotra głosi spełnienie tej nadziei. Przyszły eon – na 
którego nadejście Żydzi czekali – wraz z przyjściem Chrystusa stał się cza-
sem ostatecznym, kresem dni2.  

1.2. Chrystus kamieniem węgielnym  
 1. List św. Piotra zwiera bogatą w treść metaforę, w której mowa jest o Je-
zusie Chrystusie jako kamieniu węgielnym. Zawarta jest w niej zarówno 
treść chrystologiczno-soteriologiczna, jak też eklezjologiczna. Z tej przyczy-
ny metaforę, w której Chrystus jest nazwany kamieniem węgielnym, pra-
gniemy omówić odrębnie, a nie w ramach podrozdziału, zatytułowanym: 
Tytuły Chrystusa. Zresztą nie wydaje się, aby słowa kamień węgielny można 
było zaliczyć do tytułów Chrystusa.  

                                                      
1 M. UGLORZ, Eschatologia Listu do Hebrajczyków, [w:] Jest-że dla prawdy przy-

szłość jaka? (Księga pamiątkowa poświęcona prof. K. Toeplitz’owi), Toruń 2001, 
s. 102-116. 

2 Na nowotestamentową eschatologię niezaprzeczalny wpływ miało zwiastowa-
nie Jezusa z Nazaretu na temat Królestwa Bożego. Według Jezusa Królestwo Boże 
jest wielkością ukrytą, lecz nie w zaświatach, i nie czeka na moment, w którym 
wkroczy z spektakularną mocą, jak sądzili apokaliptycy, lecz ono jest, niepo-
strzeżenie przyszło i niemal niezauważalnie się rozwija. Siewca wyszedł, aby siać 
zboże (Mt 13,3), kwas obejmuje cały zaczyn z mąki (Mt 13,33), ziarno pszeniczne 
rośnie razem z ziarnem kąkolu (Mt 13,24-30), skarb jest ukryty w roli (Mt 13,44), 
kupiec znalazł perłę (Mt 13,45n). Jezus przez swoje podobieństwa o Królestwie 
Bożym wyjaśnił uczniom tajemnicę Królestwa. Ono jest już obecne, ale nie w stop-
niu doskonałym. Przyszło, ale w formie utajonej. Nastąpiła inauguracja Królestwa 
Bożego, ale musi się ono rozwijać i realizować. Jest jak ziarnko gorczyczne, ale na-
dejdzie czas, że dojrzeje i mocą swoją obejmie wszystko.  
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 Porównanie Chrystusa do kamienia węgielnego znajduje się w peryko-
pie, w której zwraca się do ochrzczonych, aby zapragnęli odpowiedniego 
pokarmu duchowego i przystąpili do Chrystusa: 

„Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzucone-
go, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe 
budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary 
przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: 
Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, 
nie zawiedzie się.  Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną; dla niewie-
rzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem 
węgielnym, ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy 
nie wierzą Słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni” (1 P 2,4-8).   

 Metafora Chrystusa jako kamienia węgielnego, inspirowana przez Stary 
Testament znajduje się także w innych tradycjach Nowego Testamentu. 
Przede wszystkim wskazać należy na synoptyczny logion, podsumowujący 
przypowieść Jezusa o dzierżawcach winnicy, którzy nie tylko zelżyli sługi 
właściciela winnicy, ale także okrutnie się obeszli z jego synem (Mt 21,42; 
Mk 12,10.11; Łk 20,17). Przypowieść w Ewangelii św. Mateusza kończy się 
słowami: „Rzecze im Jezus: Czy nie czytaliście nigdy w Pismach: Kamień, który 
odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym; Pan to sprawił i to jest 
cudowne w oczach naszych? Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie 
wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I kto by upadł na 
ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go”. Chrystus odwo-
łuje się tutaj do Ps 118,22.23 (LXX – Ps 117,22.23). Ale cały logion ma charak-
ter redakcyjny i nie jest wykluczone, że jest owocem refleksji pierwotnego 
chrześcijaństwa nad wydarzeniami paschalnymi, a słowa zaczerpnięte z Ps 
118 w istocie pochodzą z tzw. frolilegiów. Przemawia też za tym apologe-
tyczno-misyjny charakter zakończenia przypowieści o dzierżawcach winni-
cy1.  

 Nie sposób nie wspomnieć także na prorocze słowa starca Symeona, 
wypowiedziane w świątyni nad małym Jezusem „Oto ten przeznaczony jest, 
aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się 
sprzeciwiać będą” (Łk 2,34). Co prawda brak tu wyraźnego wskazania na 
Jezusa jako kamienia, o który potkną się niektórzy, niektórzy zaś zbudują 

                                                      
1 Zob. W. GRUNDMANN, Das Evangelium nach Matthäus, THKNT, I, s. 460nn; 

A. PACIOREK, Ewangelia według św. Mateusza, rozdziały14 – 18, NKB NT I/2, s. 342n.  
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na Nim swoje zbawienie, to jednak – można się domyślać – że chodzi o ka-
mień.  

 Na starożytność metafory Chrystusa jako kamienia węgielnego wskazują 
także słowa apostoła Pawła z Listu do Rzymian: „A Izrael, który dążył do spra-
wiedliwości z zakonu, do sprawiedliwości z zakonu nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, 
że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków; potknęli się oni o kamień obrazy, jak 
napisano: Oto kładę na Syjonie Kamień obrazy i skałę zgorszenia, A kto w niego 
uwierzy, Nie będzie zawstydzony” (Rz 9,31-33).  

 Z powyższego cytatu, jeśli np. porównamy go z zakończeniem przypo-
wieści o dzierżawcach winnicy wynika, że metafora kamienia, o który się 
ludzie potykają, była w pierwotnym chrześcijaństwie różnie wykorzysty-
wana i wydobywano z niej nie zawsze jednakowe treści. Potwierdza to cy-
tat z Listu do Efezjan: „Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz 
współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apo-
stołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na któ-
rym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu” (Ef  2,19-21). 
Nie sposób też nie wspomnieć słów z Dziejów apostolskich: „To niech wam 
wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu 
Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbu-
dził z martwych; dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym 
kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym” 
(Dz 4,11). Metafora Chrystusa jako kamienia węgielnego z 1. Listu św. Piotra 
wpisuje się bogatą nowotestamentową tradycję, opierającą się na grupie 
wypowiedzi ze Starego Testamentu, odnoszących się do losu niewiernego 
Izraela1.   

 Spośród nowotestamentowych wypowiedzi na temat Chrystusa jako 
kamienia węgielnego, metafora z 1. Listu św. Piotra jest najbardziej rozbu-
dowana, a słowo kamień (li,qoj) występuje w niej aż pięć razy. W wypadku 
wypowiedzi Autora 1. Listu św. Piotra  na temat Chrystusa jako kamienia 
węgielnego mamy do czynienia z inspiracją wywodzącą się z Księgi Izajasza 
28,16: „Dlatego tak mówi Wszechmocny, Pan: Oto Ja kładę na Syjonie kamień, 
kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany: Kto wie-
rzy, ten się nie zachwieje”. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, 
co ma prorok na myśli, pisząc o kamieniu węgielnym na Syjonie. Wyklu-
czyć raczej należy interpretację personalną. Prorok może mieć na myśli sam 

                                                      
1 Metafora kamienia występuje także w pismach qumrańskich (1QS 8,5.7.8; 1QH 

2,10; 5,9.26; 1QS 7,17).  
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Syjon, Boże prawo lub resztę Izraela, która stanie się zaczynem nowej rze-
czywistości stworzonej przez samego Jahwe1. Nowy Testament jedno-
znacznie widzi w kamieniu węgielnym położonym przez Boga na Syjonie 
Jezusa, którego Żydzi odrzucili, krzyżując go rękami pogan, a do którego 
przyznał się Bóg, wzbudzając Go z martwych.  

 Rozbudowana metafora Chrystusa jako kamienia węgielnego w 1. Liście 
św. Piotra zawiera przymiotniki, określające Chrystusa przyrównanego do 
kamienia węgielnego. Chrystus jako kamień węgielny, jest co prawda ka-
mieniem odrzuconym przez budowniczych, to jednak jest kamieniem wy-
branym przez Boga, kamieniem żywym oraz kosztownym.  

„Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, 
lecz przez Boga wybranego jako kosztowny” – pisze Autor 1. Listu św. Piotra. 
Słowa te częściowo nawiązują do Ps 118,22, częściowo zaś do Iz 28,162. 
Zresztą w całym fragmencie, z którego powyższe słowa pochodzą nie-
ustannie nawiązują do tych starotestamentowych tekstów i im pokrewnych.  

 Za słowami: „, przez ludzi odrzuconego” kryje się cała bogata tradycja pas-
chalna. Na to, że chodzi o śmierć Jezusa, wskazuje przede wszystkim zasto-
sowanie metafory kamienia węgielnego w mowie apostoła Piotra, znajdują-
cej się w Dziejach apostolskich: „…stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Naza-
reńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych; dzięki 
niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym 
przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym”. Nie jest wykluczone, 
że refleksja pierwotnego chrześcijaństwa na temat Chrystusa, jako kamienia 
odrzuconego przez budowniczych, a wiec głównie przez członków Sanhe-
drynu, domagających się śmierci Jezusa, powiązana była z namysłem nad 
pieśniami o Słudze Pana, wszak w pieśni z 53. rozdziału Księgi Izajasza 
znajdujemy słowa: „Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, do-
świadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, 
że nie zważaliśmy na niego” (Iz 53,3).  

 Poniżenie, wzgarda, odrzucenie przez ludzi jest wyrazem woli człowie-
ka, a nie Boga, najwyżej dopustem Bożym. Dla Autora 1. Listu św. Piotra 
było oczywiste, że odrzucenie Chrystusa jako kamienia węgielnego przez 
budowniczych, a więc przedstawicieli przywódców ludu wybranego, nie 
jest równoznaczne z wolą Boga. Bóg już przed wiekami wybrał i powołał 
Syna swojego, aby był Barankiem, przez którego dokonane zostanie odku-

                                                      
1 Zob. L. STACHOWIAK, Księga Izajasza I, PŚST IX-1, s. 402nn. 
2 L. GOPPELT, Der erste Petrusbrief, KEK XII – 1, s. 142nn.  
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pienie człowieka (1 P 1,20). Chrystusa, odrzuconego przez przywódców 
ludu wybranego, Bóg uczynił kamieniem węgielnym. Bóg wybrał Go, aby 
był kamieniem wybranym, kosztownym. Grecka fraza: para. de. qew/| evklekto.n 
e;ntimon wskazuje na to, że Boże zdanie na temat Jezusa jest całkowicie od-
mienne od zdania ludzi, którzy odrzucili Go, domagali się Jego śmierci i na 
śmierć skazali. Autor Listu zwraca uwagę na kontrast między postawą 
ludzi, a oceną ze strony Boga. Boża ocena jest miarodajna i dzięki niej 
przekreślone zostają decyzje ludzkie.  

 Chrystus jest kamieniem wybranym (evklekto,j) przez Boga. Autor Listu 
określenie to zaczerpnął z Księgi Izajasza 28,16. Kontekst Iz 28,16 pozwala 
mniemać, że w polu widzenia św. Piotra, który nazywa Chrystusa kamie-
niem wybranym, znajduje się świadectwo Starego Testamentu na temat 
wyboru Izraela na naród wybrany. Utwierdza nas w tym przekonaniu dal-
sza część perykopy, w której Chrystus nazwany jest kamieniem węgielnym. 
Pisze bowiem: „Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, 
narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powo-
łał z ciemności do cudownej swojej światłości” (1 P 2,9).   

 Czy jest możliwe określenie czasu, w którym Chrystus został wybrany 
przez Boga? Autor Listu pisze, że Bóg przeznaczył swego Syna na śmierć, 
jako Baranka niewinnego i niepokalanego, i chociaż przeznaczenie i wybór 
można uznać za jeden akt Boży, to jednak ze względu na specyficzną kon-
cepcję powołania, występującą w 1. Liście św. Piotra, należy powiedzieć, że 
wybór Chrystusa, aby był kamieniem węgielnym nastąpił w Jego zmar-
twychwstaniu. Bóg wzbudzając Chrystusa z martwych, przyznał się do 
Jezusa, dokonał sądu nad ludźmi, którzy odrzucili Chrystusa, w pełni ob-
jawił Jego godność i wywyższył ponad wszelkie stworzenie. Nieco wcze-
śniej Autor Listu także z chrztem łączy powołanie chrześcijan. „Jak nowona-
rodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście 
przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan” 
(1 P 2,2.3)1. 

 Autor 1. Listu św. Piotra nazywa Chrystusa kamieniem żywym (li,qoj 
zw/n). W Nowym Testamencie Chrystus został określony przy pomocy imie-
słowu zw/n (Łk 24,5; Dz 1,3; Hbr 7,25; Ap 1,18), to jednak wyraŜenie li,qoj 
zw/n występuje w nim tylko na tym miejscu. Ukrzyżowany Chrystus przez 
zmartwychwstanie okazał się żywym. Jeśli odrzuceniem Chrystusa przez 

                                                      
1 Zob. St. HAŁAS, Zmartwychwstanie Chrystusa w życiu chrześcijan. Refleksja biblijna 

nad Pierwszym Listem św. Piotra, Kraków 1992, s. 21nn. 
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ludzi była męka Chrystusa i Jego śmierć krzyżowa, to zmartwychwstanie 
odpowiada wybraniu i wywyższeniu Chrystusa. Imiesłów zw/n charaktery-
zuje więc Chrystusa jako zmartwychwstałego, a więc obdarzonego nowym 
życiem, które komunikuje przychodzącym do Niego chrześcijanom. Żywy 
Chrystus jest źródłem życia, początkiem przemiany w chrzcie, kamieniem, 
na którym wierzący mają budować się w dom duchowy jako żywe kamie-
nie.  

 Autor 1. Listu św. Piotra nazywa także Chrystusa kamieniem kosztow-
nym, drogocennym. Czyni to przy pomocy przymiotnika e;ntimoj1. Przy-
miotnik e;ntimoj zawiera w sobie rdzeń tim-, który wskazuje na wartość, 
zarówno w sensie dosłownym, jak i przenośnym2. Dla Autora Listu ważna 
jest wartość wiary i ofiary Jezusa Chrystusa, pisze bowiem o wypróbowa-
nej wierze, która jest cenniejsza od złota i srebra, tylko taka wiara ma 
wartość przed Bogiem (1 P 1,7) oraz o cennej krwi Chrystusa, dzięki któ-
rej wierzący zostali odkupieni (1 P 1,19). Krew Chrystusa jest cenniejsza 
aniżeli złoto i srebro.  

 Kamień węgielny, którym jest Chrystus, jest wartościowy ze względu na 
samego Chrystusa, który jest Panem, Barankiem bez skazy i winy. Jest więc 
to zarówno ontologiczna, jak i moralna.  

 
 
 
 

 

                                                      
1  ;Entimoj w Iz 28,16 jest odpowiednikiem hebrajskiego tr^z=y!. Kamień na którym 

miała spoczywać budowla musiał być odpowiednio mocny i stabilny, a więc rów-
nież kosztowny i drogocenny.  

2 Zob. St. HAŁAS, Pierwszy list św. Piotra, NKB NT XVII,, s. 143. 
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2. Lud Boży  
 

„Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, na-
rodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, 
który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości; 
wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bo-
żym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowa-

nia dostąpiliście”  
(1 P 2,9.10)  

 

 Pierwszy List św. Piotra zawiera nie tylko treści chrystologiczno-soteri-
ologiczne, ale jest także pismem, w którym znajdują się podstawowe praw-
dy chrześcijańskie o ludzie Bożym. Nowotestamentowe wypowiedzi o lu-
dzie Bożym nie można rozpatrywać oraz interpretować w oderwaniu od 
Starego Testamentu. Pojęcie ludu Bożego jest nierozerwalnie związane z po-
czątkami jahwizmu.  

2.1. Lud Boży Starego Testamentu  
 Samorozumienie Izraela jako ludu Bożego ma swój początek. W religii 
Starego Testamentu funkcjonowało przekonanie, że Bóg dokonał wyboru 
Izraela, objawiając się Abrahamowi i powołując go na ojca narodu wybra-
nego: „I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu 
ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogo-
sławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. I będę 
błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę; i będą 
w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi” (Rdz 12,1-3). Tu w sposób 
ukryty mowa jest o wyjątkowym miejscu Izraela w historii i pośród innych 
narodów (w. 3). Myśl ta przewija się poprzez wszystkie tradycje Starego 
Testamentu. Utrwalona została poprzez deuteronomistyczny nakaz codzien-
nego zmawiania credo: „Potem odezwiesz się i powiesz przed Panem, Bogiem 
twoim: Zabłąkanym Aramejczykiem był mój ojciec i zstąpił do Egiptu, i przebywał 
tam jako obcy przybysz w nielicznej garstce, lecz stał się tam wielkim, potężnym 
i licznym narodem” (Pwt 26,5). 

 Krytyczne badania Starego Testamentu przekonują nas, że początki na-
rodu izraelskiego jako ludu wybranego przez Boga giną w mrokach historii. 
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Nie jesteśmy w stanie odtworzyć genezy narodu, z którym Bóg zawarł ła-
skawe przymierze ani też wyśledzić korzeni Izraela. Może się wydawać, że 
Pięcioksiąg Mojżesza prezentuje najstarszą historię ludu wybranego. Jednak-
że nie powinniśmy ulegać złudzeniom, które łatwo powstają przy lekturze 
Pentateuchu. Pięcioksiąg nie jest w pełnym tego słowa znaczeniu historią po-
czątków narodu izraelskiego ani też wiernym opisem najstarszej historii 
Izraela, ani też systematycznym opisem genezy wiary ludu Starego Testa-
mentu w Boga, który objawił się Mojżeszowi pod imieniem Jahwe. Pię-
cioksiąg jest efektem wielokrotnego opracowania początków narodu izrael-
skiego, różnych tradycji, dotyczących życia, zwyczajów i wiary plemion, 
które uważały, że posiadają wspólnego przodka, a mianowicie Jakuba, 
wnuka patriarchy Abrahama. W Pięcioksięgu nakładają się na siebie różne 
tradycje historyczne i teologiczne, które ulegały wielokrotnemu opracowa-
niu. Tradycje te nie są jednolite i zawierają wiele sprzecznych wiadomości.  

 Ponad wszelką wątpliwość, najstarszym źródłem Pentateuchu jest źródło 
jahwistyczne. Autor tego źródła, pochodzący z Judei, zebrał i spisał główne 
opowiadania podawane z ust do ust, z pokolenia w pokolenie, wśród lud-
ności mieszkającej w tym górzystym kraju. Zapewne działał on w otoczeniu 
króla Salomona, w okresie jego panowania nad wszystkimi plemionami 
izraelskimi, celem zaś jego dzieła było uzasadnienie panowania nad całym 
Izraelem potomka Judy, którym był Salamon, syn króla Dawida, (por. Rdz 
49,8-12). Przyjmuje się więc, że źródło jahwistyczne powstało około 950 ro-
ku przed Chr., przed rozpadem królestwa Salomona1. Drugim, co do star-
szeństwa  źródłem Pięcioksięgu jest źródło elohistyczne. Źródło elohistyczne 
powstało na terenie północnym, zamieszkałym przez plemiona izraelskie, 
prawdopodobnie po rozpadzie królestwa Salomona, a przed wystąpieniem 
na tym terenie proroka Ozeasza. W tekstach źródła elohistycznego w cen-
trum zainteresowania znajduje się Józef, ojciec Efraimitów, a nie Juda, jak 
jest to w wypadku źródła jahwistycznego, a więc plemię konkurujące z ple-
mieniem Judy2.  

 Zarówno źródło jahwistyczne, jak i elohistyczne nie prezentują najbar-
dziej pierwotnej tradycji, dotyczącej potomków Jakuba, początków narodu 
izraelskiego, lecz są już końcowym etapem tworzenia się tradycji o genezie 

                                                      
1 W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 69nn. 
2 Tamże, s. 76nn.  
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Izraela, prawdopodobnie pierwszą kodyfikacją różnych tradycji przekazy-
wanych ustnie1.  

 Pomiędzy XV a XIII wiekiem przed Chr., najpierw w namiotach patriar-
chów, a następnie wśród koczujących po obrzeżach ziem zamieszkałych 
przez ludność osiadłą, opowiadano sobie rodowe sagi, dzięki którym kolej-
ne pokolenia zachowywały tożsamość2.  

 W biblijnej literaturze spotykamy się z poleceniem: „Strzeż się i pilnuj 
swojej duszy, abyś nie zapomniał tych rzeczy, które widziały twoje oczy, i aby nie 
odstąpiły od twego serca po wszystkie dni twojego życia, ale opowiadaj o nich swo-
im synom i synom swoich synów” (Pwt 4,9). Chociaż pochodzi ono z okresu 
kodyfikacji dziejów i prawa hebrajskiego, to jednak świadczy, że zawsze 
w Izraelu istniała „instytucja” przekazywania tego, co dla życia rodu, ple-
mienia, narodu było ważne i należało przekazywać to dalej, aby ród, plemię 
mogły zachować swoją tożsamość. 

 Sagi rodowe przekazywano dość wiernie, co nie znaczy, że nie ulegały 
one przekształceniu. Opuszczano szczegóły nieistotne dla późniejszych po-
koleń, wplatano zaś nowe, które miały znaczenie dla aktualnych doświad-
czeń. Sagi dotyczące tych samych wydarzeń przekazywane były w różnych 
wersjach. 

 Czy obraz początków narodu wybranego nie jest wyrazisty i klarowny? 
Za ostatnią redakcją, a więc tekstem Księgi Rodzaju, który do nas dotarł, mo-
że kryć się obraz zgoła inny, aniżeli ten, który przedstawia Biblia. W wyni-
ku licznych opracowań ustnego przekazu, nie można odpowiedzieć na py-
tanie, czy Abraham był ojcem Izaaka, Izaak zaś ojcem Jakuba, jak tego chce 

                                                      
1 W wyniku połączenia źródła jahwistycznego z elohistycznym, a właściwie włą-

czenia pewnej części dzieła elohistycznego do jahwistycznego, powstało historycz-
ne dzieło, które przyjęło się nazywać jehowistycznym. Zob. W. H. SCHMIDT, Wpro-
wadzenie do Starego Testamentu, s. 48.  

2 Na temat form narracji w Starym Testamencie – zob. W. H. SCHMIDT, Wprowa-
dzenie do Starego Testamentu, s. 60nn; J. St. SYNOWIEC, Izrael opowiada swoje dzieje, 
s. 17nn. Używamy terminu saga. Przez sagę nie należy rozumieć całkowicie wymy-
ślonej historii, legendy. Sagi zawierają zawsze pewne historyczne elementy. 
W każdej sadze znajduje się pewna prawda historyczna, która ubrana została 
w specyficzną szatę literacką. W starożytności sagi były przekazywane głównie 
ustnie z pokolenia na pokolenie. Stosowano przy tym pewne techniki, dzięki któ-
rym łatwo było zapamiętać opowiedzianą sagę. One też gwarantują, że mamy do 
czynienia z opowiadaniami, których jądro jest historyczne.   



2. Lud Boży 68 

Księga Rodzaju, czy też imiona pierwszych patriarchów są eponimami1, albo 
czy w tym samym czasie żyły obok siebie klany, powołujące się na swoich 
przodków, na Abrahama, Izaaka i Jakuba. Pewien materiał porządkujący 
nasze badania na temat początków ludu izraelskiego, znajduje się w 1. Księ-
dze Mojżeszowej a dotyczy kultu Boga z czasach patriarchów.   

 Kult Boga – jak uczy 1. Księga Mojżeszowa – był przekazywany z ojca na 
syna, przeto Bóg ojca stawał się Bogiem rodu. W relacji o patriarchach spo-
tykamy się z następującymi zwrotami: Bóg mojego ojca (Rdz 31,5), Bóg two-
jego ojca (Rdz 46,3; 49,25; 50,17), Bóg waszego ojca (Rdz 31,29; 43,23), Bóg 
waszych ojców (Wj 3,13.15 n), Bóg ich ojców (Wj 4,5), Bóg Abrahama, Bóg 
Izaaka i Bóg Jakuba (Wj 3,6), Bóg twojego ojca Abrahama (Rdz 26,24). Bóg 
Abrahama i Bóg Izaaka (Rdz 28,13), Bóg Abrahama i Bóg mego ojca Izaaka 
(Rdz 32,10), Bóg jego ojca Izaaka (Rdz 46,1) i Bóg Nachora (Rdz 31,53). Zna-
mienne jest tu to, że o Bogu Abrahama nie mówią przekazy o patriarsze 
Abrahamie, ale przekazy o Izaaku, o Bogu Izaaka zaś nie mówią przekazy 
o Izaaku, ale przekazy o Jakubie. Stąd wniosek, że Bóg ojca był pierwotnie 
Bogiem bezpośredniego przodka danej osoby, która uznała Go również za 
swego Boga. Ale tym samym, w tym pierwotnym kształcie wiary, zacho-
wanym w tradycji – formuły wiary bardzo rzadko ulegają modyfikacji – 
zachowane zostało przekonanie, że na samym początku historii narodu 
znajduje się Abraham, protoplasta i ojciec całego Izraela.  

 Źródło kapłańskie przekonuje nas także, że na samym początku Izraela 
znajduje się jedna osoba, a mianowicie Abraham, z którym Bóg zawarł ła-
skawe przymierze. Abraham jest pierwszym człowiekiem nowych dziejów 
przymierza, obietnicy ziemi i błogosławieństwa, a więc zbawienia. Każdy, 
kto uczestniczy w obietnicy zbawienia, jest więc synem Abrahama, dziedzi-
cem obietnic Bożych. Dlatego dla teologii kapłańskiej właśnie przymierze 
Boga z Abrahamem jest najważniejsze. W nim zawarte są wszystkie następ-
ne przymierza. Kronikarz nakazuje nieustannie je wspominać: „Wspominaj-
cie po wieki przymierze jego, słowo, które nakazał tysiącu pokoleń, przymierze, któ-
re zawarł z Abrahamem, i przysięgę, daną Izaakowi, którą ustanowił dla Jakuba 
prawem, a dla Izraela przymierzem wieczystym” (1 Krn 16,15-17). Zdaje się, że 
źródło kapłańskie ma związek z najstarszym wyznaniem wiary w Izraelu, 
w którym mowa jest jedynie o przymierzu z Abrahamem.  

 Chociaż najstarsze wyznania wiary (Pwt 6,20nn; 26,5nn; Joz 24,1nn) nie 
mówią nic o Synaju i nie wspominają o zawartym tam przymierzu, to jed-

                                                      
1 Eponim – personifikacja klanu.  
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nak przymierze synajskie Boga z Izraelem odgrywa w Starym Testamencie 
pierwszorzędną rolę. W czasie redakcji źródła jahwistycznego przymierze 
synajskie odgrywało już w Izraelu rolę, której nie da się zlekceważyć. Źró-
dło jahwistyczne zna przymierze Boga z Abrahamem, ale traktuje je jedynie 
jako pierwszy etap związania się Boga z Izraelem1. Dla źródła jahwistycz-
nego przymierze synajskie jest kluczem dla zrozumienia dziejów narodu 
wybranego. I nic się nie zmieniło po włączeniu źródła elohistycznego do 
jahwistycznego.  

 W starotestamentowej relacji zawarcia synajskiego przymierza dokładnie 
został określony cel zawarcia przymierza Jahwe z Izraelem w słowach: „Wy 
widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przy-
wiodłem was do siebie. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i prze-
strzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszyst-
kich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim 
i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim” (Wj 19,4-6).    

 Pomimo deklaracji ludu izraelskiego, że będzie przestrzegał wszystkich 
ustaw Pańskich, Izrael często w swoich dziejach sprzeniewierzał się swoje-
mu powołaniu na lud Pana, lud wybrany i święty. Historia Izraela to także 
dzieje niewierności potomków Jakuba. Z powodu licznych apostazji nie-
uchronna była katastrofa, najpierw w 722, a następnie w 587 roku przed 
Chrystusem. 

 W zwiastowaniu proroków znajdują się przepowiednie, że Bóg ocali 
i odnowi Izraela. Zawrze z ludem nowe przymierze na zgoła nowych wa-
runkach. Prorokami zapowiadającymi nowe przymierze byli: Jeremiasz i Eze-
chiel. Zapowiadali oni zawarcie przez Boga z ocalałą resztą Izraela nowego 
przymierza (hv*d*j& tyr!B= [B=r’t j&d*v*h] Jr 24,5-7; 31,31-34; 32,36-41; Ez 
11,17-20; 16,59-63; 36,24-28; 37,31.28)2. W ostatecznych czasach religia stanie 
się najwewnętrzniejszą sprawą każdej jednostki ludzkiej, która zdolna bę-
dzie trwać w społeczności z Bogiem. Nie będzie trzeba wzywać do pozna-

                                                      
1 Według źródła kapłańskiego przymierze z Abrahamem zawiera w sobie już 

wszystko, co spotka Izraela na jego drodze z Bogiem. Może właśnie dzięki temu 
poglądowi redaktor(-orzy) pominął kapłański opis synajskiego przymierza. 

2 Znany jest również tekst w tradycji deuteronomicznej (Pwt 30,1-14), mający 
związek ze zwiastowaniem Jeremiasza i Ezechiela o nowym przymierzu. Działal-
ność Deuteronomisty (lub szkoły deuteronomistycznej) zbiega się czasowo z wystą-
pieniami proroka Jeremiasza. Związek Jeremiasza z ruchem deuteronomistycznym 
nie jest dotąd w pełni wyjaśniony.  
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nia Boga, lecz każdy będzie miał poznanie Jahwe (hwhy tûD̂ [D^u^t Jahwe]; 
por. Iz 11,9; 54,13).   

2.2. Kościół ludem czasów ostatecznych 
 Kościół Jerozolimski nazywał siebie Kościołem Bożym (h‘ evkklesi,a tou/ 
qeou/)1. Wielki Apostoł pisząc: „Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie 
jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży” (1 Kor 
15,9) niewątpliwie miał na myśli jerozolimski Kościół.  

 Termin Kościół Boży związany jest z przekonaniem pierwszych chrześci-
jan, że są oni ludem czasów ostatecznych. Termin Kościół Boży nawiązuje do 
judaistycznych przekonań, że Bóg u końca dni powoła sobie lud, który bę-
dzie mu wiernie służył2.  

 Określenie wiernych w Jerozolimie jako Kościoła Bożego zostało przez 
Pawła przejęte i przeniesione na społeczności wierzących, pochodzących 
z pogaństwa (zob. 1 Kor 10,32; 11,16.22). Oznacza to, że Paweł – chociaż 
uznawał pewne pierwszeństwo Jerozolimskiego Kościoła i jego szczególne 
miejsce (1 Kor 14,36; Rz 15,27), to jednak uważał, że nie ma różnicy pomię-
dzy poszczególnymi Kościołami lokalnymi, z racji ich powołania przez Bo-
ga i głoszenia wszystkim jednej ewangelii (zob. 1 Kor 15,11) i to niezależnie 
od tego, czy należą do niego nawróceni Żydzi, czy też poganie3. Jedność 
Kościoła zasadza się na jedności ewangelii (1 Kor 15,1-11). Ponadto w li-
stach apostoła Pawła termin evkklesi,a tou/ qeou/ określa eschatologiczny wy-
miar Kościoła4. 

 U podłoża pewnych fragmentów 1. Listu św. Piotra znajduje się przeko-
nanie, że Kościół jest zgromadzeniem ludu czasów ostatecznych. Chociaż 
Autor Listu ani razu nie użył w swoim Liście terminu evkklesi,a, to raczej nie 
ulega wątpliwości, że pisząc o wierzących w Chrystusa ma na myśli Kościół 

                                                      
1 Ekwiwalentem terminu Kościół Boży w Qumran jest la lhq (1 QM 4,10; 1 QSa 

1,25). Zob. przekład 1 QM 4,10 P. MUCHOWSKIEGO, Rękopisy z nad Morza Martwego, 
Biblioteka zwojów. Tło Nowego Testamentu, T. 5, Kraków 22000, s. 47. Termin evkklesi,a 
tou/ qeou/ znaczy, że Kościół nie jest zgromadzeniem politycznym, ani jakimkolwiek 
zgromadzeniem o charakterze profanicznym, lecz religijnym i że Kościół jest wła-
snością Boga, że jest ludem czasów ostatecznych. Zob. G. STRECKER, Theologie des 
Neuen Testaments, s. 193. 

2 J. ROLOFF J., Die Kirche im Neues Testament, s. 97.  
3 Tamże. Zob. (4 Ezd 13,35nn; por. StBill. I,151; IV,873). 
4 W. SCHRAGE, Der erste Brief  an die Korinther (1 Kor 1,1 – 6,11), VII/1, s. 102. 
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jako lud czasów ostatecznych. Może właśnie dlatego, że Kościół jest ludem 
czasów ostatecznych, woli nie używać tego terminu. Uważał, że bardziej do 
całej koncepcji swojego Listu pasuje terminologia, która związana jest ze 
Starym Testamentem.  

 Na rozumienie wierzących w Jezusa Chrystusa jako ludu czasów osta-
tecznych wskazuje wiele miejsc. Pierwsze zdanie Listu1, nawiązujące do 
sytuacji ludu izraelskiego swoich czasów, pozwala przypuszczać, że dla 
Autora Listu oczywisty jest związek między ludem Starego Testamentu a lu-
dem Boga, odkupionym, oczyszczonym i nabytym na własność przez dro-
gocenną krew Jezusa Chrystusa. Szczególnie słowa: „Wy jesteście rodem wy-
branym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście roz-
głaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości; 
wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś 
nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście” (1 P 2,9.10), nawiązujące 
do historii zawarcia przymierza Boga z Izraelem pod górą Synaj, każą nam 
myśleć, że św. Piotr myśli o odbiorcach swojego Listu jako o świętym ludzie 
Bożym. Nie bez znaczenia są też słowa, w których Apostoł zwraca się do 
odbiorców swojego Listu, jako do ludzi odrodzonych, odnowionych przez 
chrzest w imię Jezusa Chrystusa, potrzebujących nie sfałszowanego, du-
chowego pokarmu (1 P 2,2).    

2.3. Ród wybrany i nabyty, naród święty, kapłań-
stwo święte, królewskie kapłaństwo   

 Na samym początku Autor 1. Listu św. Piotra zwraca się odbiorców swo-
jego Listu, mieszkających w Azji Mniejszej jako do wybranych. Powraca do 
tej myśli w 2. rozdziale, znacznie ją poszerzając i pogłębiając. Fundamental-
na wypowiedź na temat ludu Bożego w interesującym nas Liście znajduje 
się w 2. rozdziale:  

„Wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo świę-
te, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa” (w. 5); 

„Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, 
ludem nabytym” (w. 9)2. 

                                                      
1 „Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, 

Kappadocji, Azji i Bitynii, wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, 
poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa”. 

2 F. HAHN, Theologie des Neuen Testaments, I, s. 417. 
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 Powyższe dwa cytaty uważa się za kluczowe dla eklezjologii Autora 
1. Listu św. Piotra. Autor Listu nie używa terminu evkklesi,a (kościół). Właści-
wym dla niego terminami opisującym społeczność wierzących w Chrystusa 
są: kapłaństwo królewskie, naród wybrany, trzoda Boża1. Ich genezy należy 
szukać w Starym Testamencie2. Jednakże kontekstem dla nich w 1. Liście św. 
Piotra jest chrystologia3.  

2.3.1. Ród wybrany 
 Apostoł Piotr zwraca się do odbiorców swojego Listu jako do rodu wy-
branego4, powołanego (ge,noj evklekto,n)5.  

 Pojęcie wybrania ukształtowało się w ciągu wieków w czasach Starego 
Testamentu. Biblijne pojęcie wyboru wiąże się z pojęciem powołania. Te dwa 
pojęcia łączą się z sobą i wzajemnie uzupełniają. Spotykamy się z nim 
w Starym Testamencie głównie w tekstach mówiących o powołaniu proro-
ków oraz o powołaniu Izraela.  

 Zechciejmy jednak – zanim przejdziemy do powołania proroków oraz 
Izraela – przyjrzeć się wyborowi i powołaniu Abrahama. W Księdze Rodzaju 
czytamy:   

„I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca 
swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogo-
sławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. 
I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę; 
i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi” (Rdz 12,1-3).  

 Inicjatywa wyboru i powołania Abrahama pochodzi od Boga. Bóg posta-
nowił powołać Abrahama, który niczym szczególnym nie wyróżniał się 
między ludźmi. Trzy zdania, opisujące powołanie Abrahama zawierają wła-
śnie decyzję Boga, polecenie skierowane do Abrahama oraz sformułowanie 
celu powołania.  

                                                      
1 J. GNILKA, Teologia Nowego Testamentu, s. 562n.  
2 B. PONIŻNY, Motyw wyjścia w Biblii. Od historii do teologii, s. 141nn. 
3 F. HAHN, Theologie des Neuen Testaments, I, s. 417. 
4 Autor 1 P pisząc o Chrystusie, powiada, że jest on kamieniem wybranym, dro-

gocennym, kosztownym, odrzuconym przez ludzi, jednak przez Boga wybranym.  
5 Słowo pokrewne jest słowu  evkklhsi,a (kościół). Kościół jest ludem zwołanym i zgro-

madzonym. 
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 Nie wiadomo, czy schemat powołania Abrahama ukształtował się pod 
wpływem prorockich powołań, czy też należy go zaliczyć do bardzo starej, 
przedprofetycznej tradycji. Porównując powołanie np. proroka Jeremiasza 
z powołaniem patriarchy Abrahama, dostrzec można pewne podobieństwo 
i wspólne elementy. Do nich należy niewątpliwie stwierdzenie, że inicjato-
rem powołania był Bóg i że dokonało się ono w pewnym określonym celu.  

 Na kartach Starego Testamentu najbardziej charakterystyczne jest powo-
łanie Jeremiasza. Sam prorok opisuje okoliczności powołania i słowa, które 
Jahwe do niego skierował: „Doszło mnie słowo Pana tej treści: Wybrałem cię 
sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na 
proroka narodów przeznaczyłem cię. Wtedy rzekłem: Ach, Wszechmocny Panie! 
Oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody. Na to rzekł do mnie Pan: Nie 
mów: Jestem jeszcze młody! Bo do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił 
wszystko, co ci rozkażę. Nie bój się ich, bo Ja jestem z tobą, aby cię ratować! – mówi 
Pan. Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust. I rzekł do mnie Pan: Oto wkła-
dam moje słowa w twoje usta. Patrz! Daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad 
królestwami, abyś wykorzeniał i wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sa-
dził” (Jr 1,4-10). 

 Chociaż opis powołania Jeremiasza ma formę dialogu między Bogiem 
a prorokiem, to wyraźnie dostrzec można charakterystyczne elementy sta-
rotestamentowych relacji powołań. Jahwe wystąpił z inicjatywą powołania. 
Suwerenność inicjatywy Boga podkreśla podjęta przez młodego Jeremiasza 
próba przeciwstawienia się woli Jahwe: „Wszechmocny Panie! Oto ja nie 
umiem mówić, bo jestem jeszcze młody”. Stanowczość woli Boga podkreślają 
zaś słowa: „Do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci 
rozkażę”.  

 Cel powołania został także wyraźnie określony, chociaż nie w formie 
bezpośredniego wskazania na powierzone zadanie. Prorok został powoła-
ny, aby  „wykorzeniał i wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził”. 

 Takie starotestamentowe teksty, jak np.: Pwt 18,18; Jr 1,9; Ez 2,7; 3,1-4 
świadczą o tym, że prorocy byli sługami słowa Pana i jedynie dzięki posia-
daniu słowa byli posłańcami i ustami Jahwe. W słowie podana jest w Sta-
rym Testamencie treść orędzia prorockiego. Słowo Jahwe też znajduje się 
u samych podstaw egzystencji proroka, kształtuje ją, powiedzieć można, że 
nawet ją determinuje. Jednakże bardzo rzadko prorocy traktowali otrzyma-
ne słowo Jahwe jako przedmiot refleksji teologicznej. Prorok otrzymywał sło-
wo i jego powinnością, wynikającą z powołania, było przekazanie go ludo-
wi.  
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 Szczególne miejsce w Starym Testamencie zajmuje przekonanie Izraela, 
że został on wybrany przez Boga.  Przekonanie to podtrzymywali starote-
stamentowi prorocy. Na przykład Deutero-Izajasz pisze: „Lecz ty, Izraelu, 
mój sługo, Jakubie, którego wybrałem, potomstwo Abrahama, mojego przyjaciela. 
Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi i z najdalszych zakątków powołałem, 
mówiąc do ciebie: Sługą moim jesteś, wybrałem cię, a nie wzgardziłem tobą” (Iz 41, 
8.9) 

 Księgą biblijną Starego Testamentu, zawierającą przemyślane i dojrzałe 
sformułowania na temat idei wyboru Izraela na lud Jahwe, jest 5. Księga 
Mojżeszowa, główne dzieło Deuteronomisty, żyjącego najprawdopodobniej 
około roku 650 przed Chrystusem1. A ponieważ decyzja wyboru Izraela na 
lud Pana, oraz świętość miejsca kultu (Pwt 12,14 i in), czy też wyboru Lewi-
tów (Pwt 21,5 i in) do służby w świątyni bazuje w równym stopniu na Bo-
żym wyborze, przeto teologię Deuteronomium pojmować można jako „teolo-
gię wyboru”.   

 Teologia ludu Bożego w ujęciu Deuteronomisty poprzedzona została 
przez głęboko zakorzenioną w Izraelu wiarę w wybór potomków Jakuba na 
lud Pana i w łaskawe przymierze Boga z Izraelem, podtrzymywaną oraz 
ugruntowywaną przez pielęgnowanie tradycji, nieustanne sięganie w prze-
szłość, mającą dla wiary i bytu Izraela żywotne i decydujące znaczenie.  

 Klasycznym terminem na oznaczenie idei wyboru Izraela przez Boga jest 
słowo rĵB*2. Zazwyczaj występuje ono w formie Qal, bardzo rzadko w Nifa-
lu (rĵb=n!), również tylko kilkanaście razy w formie biernej (ryj!!b*), a wtedy 
oznacza wybrany3. Słowo rĵB* najczęściej występuje w Deuteronomium4. Rów-
nież dość często występuje w Księgach Samuelowych, a mianowicie 23 razy. 
Księgi Samuelowe wraz z Księgą Jozuego, Księgą sędziów oraz Księgami królew-
skimi należą do tzw. literatury deuteronomicznej, a więc opracowanej w ko-

                                                      
1 Th. C. VRIEZEN, Theologie des Alten Testaments in Grundzügen, s. 196. 
2 Słowo rĵB* zawiera wieloraką, zsumowaną treść: ideę decyzji, powołania, oddziele-

nia, wzięcia w posiadanie, por. St. ŁACH, Księga Powtórzonego Prawa, PŚST II-3, s. 305. 
3 W. GESENIUS, Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, 

s. 82. 
4 Przedmiotem wyboru jest lud, miejsce, kapłan, lewita, ofiara. Pwt 4,37; 7,6.7; 

10,15; 12,5.11.26; 14,2.23.24.25; 15,20; 16,2.6.7.11.15.16; 17,8.10.15; 18,5.6; 21,5; 23,17; 
26,2; 30,19:, 31,11. por. G. LISOWSKY, Konkordanz zum hebräischen Alten Testament, 
s. 207. 
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łach zbliżonych do Deuteronomisty1. Nasuwa się więc wniosek, że słowo 
rĵB*, a tym samym idea wyboru Izraela przez Jahwe, są właściwe dla teolo-
gii deuteronomicznej. Nie oznacza to, że idea wyboru potomków Jakuba na 
lud Pana pochodzi z okresu reformy religijnej króla Jozjasza, lub tylko nieco 
ją wyprzedza. Jest jednak szczególnie bliska Deuteronomiście. Starożytność 
jej jest dostatecznie udokumentowana. Najstarsze źródła Pentateuchu są 
zgodne w tym, że Bóg dokonał wyboru Izraela. Zarówno Jahwista (Rdz 
12,1; 25,23; 33,29; 49,1nn), jak i Elohista (Rdz 25,1-6; 25,13-16; 22,16-18; 27, 
27.29) mówią o wyborze patriarchów i szczególnej opiece, jaką okazywał 
Bóg protoplastom Izraela. Wybór Izraela na lud Boży należy rozumieć jako 
konsekwencję wyboru Abrahama i ojców narodu izraelskiego. I tak go ro-
zumie Deuteronomista, czemu daje wyraz przede wszystkim w przytoczo-
nym przez siebie Credo, recytowanym przez lud podczas składania ofiary 
z pierwocin płodów ziemi (Pwt 26,5-10; por. 4,37). Nieco inną tradycję moż-
na znaleźć u proroków działających przed niewolą babilońską. Odwoływali 
się oni do przymierza zawartego z ludem izraelskim w czasie wędrówki 
z Egiptu do Ziemi Obiecanej (zob. Am 2,10; 3,1nn; 9,7; Oz 2,17; 6,7; 8,1.13; 
9,3; 12,10.14; 13,4)2. Tradycja reprezentowana przez Amosa, Ozeasza i in-
nych proroków, nie może być uznana za pierwotną, bowiem źródło jahwi-
styczne jest starsze od proroków literatów sprzed niewoli babilońskiej. 
Zresztą analiza wypowiedzi proroków sprzed niewoli wskazuje wyraźnie, 
że idea wyboru nie jest w nich genetycznie związana z ideą przymierza 
synajskiego. Prorocy sprzed niewoli powoływali się na przymierze Boga z 
ludem izraelskim zawartym w czasie wędrówki ludu do Ziemi Obiecanej, 
bowiem w nim dostrzegali znak Bożego miłosierdzia. Był to dla nich punkt 
odniesienia w zwiastowaniu zbawczego czynu Boga. Wpływ na odwoły-
wanie się proroków sprzed babilońskiej niewoli na przymierze synajskie 
miała również obowiązująca wówczas idea zbiorowej odpowiedzialności 
przed Bogiem. Podobnie Deuteronomista w przymierzu synajskim upatruje 
znak zbawczego działania Jahwe. Dla niego wybór Izraela jest konsekwen-
cją miłości Boga do patriarchów (Pwt 4,37; 7,8nn; 10,15). 

                                                      
1 Powstanie źródła deuteronomicznego jest datowane przez Wellhausena na ok. 

623 r., Dillmanna na lata 650-623, Königa na lata 700-650 p.n.e. por. H. J. KRAUS, 
Geschichte der historisch-kritischen Erforschung des Alten Testaments, s. 374n. W. H. SCHMIDT 
(Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 107n) uważa, że najstarsza część Deuterono-
mium powstała krótko przed zburzeniem Samarii (722 rok przed Chr). 

2 H. WILDBERGER, Jahwe Eigentumsvolk, s. 63n zwraca uwagę na istnienie podwój-
nej tradycji. 
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 Podstawowy tekst Starego Testamentu, zawierający relację ogłoszenia 
woli i decyzji Jahwe wobec ludu, podążającego pod wodzą Mojżesza z Egi-
ptu do Kanaanu, na mocy której Izrael wybrany przez Boga miał się stać 
wyłącznie Jego własnością (hL*g%s= <û [u^m s=g%L*h]), a mianowicie Wj 
19,3b-8, należy do źródła elohistycznego. Stanowi on fragment większej 
perykopy (Wj 19,1-25), która zawiera materiał pochodzący ze źródła jahwi-
stycznego, elohistycznego, a nawet kapłańskiego1. Źródło elohistyczne jest 
pochodzenia prorockiego. Na jego powstanie, przede wszystkim zaś idee 
i myśli, miały wpływ północno-izraelskie korporacje prorockie, które w sze-
regach swoich miały takich proroków, jak: Eliasza i Elizeusza, później Oze-
asza.  

 Hans Wildberger dzieli perykopę o wyborze Izraela na pięć części2. Zbę-
dna dla naszych rozważań jest analiza wszystkich części. Bliżej zajmiemy 
się tymi elementami opisu powołania Izraela na lud Pana, które mają swoje 
odbicie w 1. Liście św. Piotra. Autor Listu pisze: „Wy jesteście rodem wybra-
nym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgła-
szali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości; wy, 
którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie 
było zmiłowania, ale teraz umiłowania dostąpiliście” (1 P 2,9.10). Interesują nas 
głównie słowa: „Jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego 
przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja 
jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie 
są słowa, które powiesz synom izraelskim” (Wj 19,5.6)3. 

 Przyrzeczenie wyboru złożone przez Jahwe wobec ludu jest rozbudowa-
ne. Bóg ogłaszając swoją wolę powiada: „Będziecie moją szczególną własnością 
(hL*g%s=), królestwem kapłańskim (<yn!ĵK) tk#l#m=m̂) oraz narodem świętym (vodq* 
yog)”. Łaska wyboru Izraela jest nie tylko darem dla potomków Jakuba. Wy-

                                                      
1 Tamże, s. 9n.  
2 Tamże, s. 14n.  
3 M. Noth sądzi, że tekst o wyborze Izraela na lud Pana, jest dodatkiem później-

szym do synajskiej perykopy (M. NOTH, Das zweite Buch Mose, ATD, s. 124). H. Wild-
berger analizując słownictwo Wj 19,3b-8 porównał je z pokrewnymi zwrotkami 
występującymi w Deuteronomium i wykazał zależność słowno-treściową Wj 19,3b-8 
z 5. Księgą Mojżeszową (H. WILDBERGER, Jahwes Eigentumsvolk, s.11n). Tekst o wybo-
rze Izraela na lud Pana otrzymał deuteronomiczną redakcję. Pierwotna jego treść 
wywarła jednak decydujący wpływ na teologię ludu Bożego u Deuteronomisty 
i nie można sobie wyobrazić sformułowań Deuteronomisty na temat Izraela jako 
Bożego ludu bez tego tekstu. 
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pływa z niej zadanie dla ludu. Izrael jako szczególna własność Pana ma być 
królestwem kapłańskim i narodem świętym, a więc wyłączonym i oddzie-
lonym oraz przeznaczonym do szczególnej służby. 

 Myśl o wyłączeniu Izraela z grona pozostałych narodów i przeznaczenia 
go do służby, zawarta jest głównie w bogatym treściowo hebrajskim słowie 
hL*g%s=1. hL*g%s= to część łupu, którą zwycięzca wydzielał z całości i przydzielał 
sobie. Czynił to przed ogólnym podziałem. Izrael, to hL*g%s= <û, a więc lud 
wydzielony i szczególnego rodzaju własność Boża2. hL*g%s= – to także szcze-
gólnie wielki skarb, który posiadać mogli tylko królowie3. W pojęciu hL*g%s= 
zawarta jest więc myśl o osobistym posiadaniu czegoś naprawdę kosztow-
nego i cennego4, lecz nie tylko. Godny podkreślenia jest również w pojęciu 
hL*g%s= moment odłożenia czegoś na przyszłość, aby za to nabyć upragnioną 
rzecz5. A więc wzięcie Izraela na szczególną własność świadczy o tym, że 
Jahwe miał wobec potomków Jakuba szczególne plany. Z chwilą wyboru 
naród już nie należał do siebie, nie mógł dysponować sobą według własne-
go uznania i nie mógł też mieć własnych planów. Jego drogi odtąd miały 
być drogami Bożymi. Został całkowicie podporządkowany realizacji Bo-
żych planów.  

 Prorocy Starego Testamentu mówiąc o wybraniu Izraela na lud Pana, 
zawsze będą się odwoływali do egipskiego exodusu. „Chwalić mnie będą zwie-
rzęta polne, szakale i strusie, że dostarczyłem na pustyni wody, rzeki na pustkowiu, 
aby napoić mój lud, mojego wybrańca. Lud, który sobie stworzyłem, będzie zwia-
stował moją chwalę” (Iz 43,20.21). 

 Autor 1. Listu św. Piotra nie pisze w jaki sposób odbiorcy jego Listu stali 
się narodem, ludem wybranym. Kontekst jednak wskazuje nam w jaki spo-
sób to się stało.  

 Na wstępie Listu Autor błogosławi Boga, że odrodził nas ku nadziei ży-
wej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa „ku dziedzictwu nieznikome-
mu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie” (1 P 1,4). Poję-
cie dziedzictwa w Biblii zawiera szereg wątków, które swe źródło posiadają 

                                                      
1 Ekwiwalentem hL*g%s= jest hl*h&n̂ (dziedzictwo). Idea Izraela jako dziedzictwa roz-

winięta jest głównie w Psalmach – por. Ps 28,9; 94,5.14; 106,5.40. 
2 hL*g%s= w odniesieniu do Izraela występuje jeszcze w Pwt 7,6; 14,2; 26,18; Ps.135,4; 

Mal,3,14.  
3 H. WILDBERGER, Jahwes Eigentumsvolk, s. 74 
4 Tamże, s. 76. 
5 St. ŁACH, Księga wyjścia, PŚST I – 2, s. 79. 
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w obietnicy danej przez Boga Abrahamowi. Dziedzictwem Izraela była 
obiecana ziemia. Dziedzictwem dla Izraela był sam Jahwe. Dziedzictwem 
Jahwe był Izrael. Wątek eschatologiczny także musi zostać uwzględniony. 
Oczekujący wyzwolenia z niewoli babilońskiej lud izraelski otrzymał obiet-
nicę odzyskania utraconej ziemi. Apokaliptycy żydowscy wydarzenie to 
rozumieli jako wydarzenie przyszłe, które zostanie zrealizowane wraz z na-
dejściem panowania Boga.   

 To bogate treściowo pojęcie dziedzictwa, pozwala nam je rozumieć, jako 
prawo darowane do zbawienia, które jest dla wiernych zachowane w nie-
bie. Jednakże pojęcie dziedzictwa związane jest u Autora Listu z pojęciem 
odrodzenia. Dotąd wyznawcy Chrystusa, do których pisze Autor byli nie-
ludem, a więc byli dalecy od Boga i nie należeli do Jego dziedzictwa. Od-
nowa, która spowodowała, że z nie-ludu stali się ludem Bożym, dokonała 
się dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa1. Autor wspomina tylko wy-
wyższenie Jezusa. Na tym miejscu nie wspomina poniżenia Jezusa Chrystu-
sa, a więc śmierci Chrystusa na krzyżu, nie wspomina Chrystusa, na które-
go złożona została cała wina upadłej ludzkości (zob. Iz 53,1nn; 2 Kor 5,12). 
Czyni to jednak na innym miejscu, kiedy pisze o oczyszczeniu z grzechów 
przez krew Baranka niewinnego i niepokalanego (1 P 1,19). Zmartwych-
wstanie ujawniło zamiar Boży i dlatego św. Piotr wskazuje na zmartwych-
wstanie Chrystusa, dzięki któremu całkowicie zmieniła się sytuacja adresa-
tów Listu. Apostoł Paweł pisząc o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę, 
powiada, że wierzący dostępują usprawiedliwienia dzięki zmartwychwsta-
niu Chrystusa (Rz 4,25), co nie oznacza, że św. Paweł lekceważy znaczenie 
krzyża. Apostoł Paweł głosił Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Chry-
stusa. Wierzący dostępują usprawiedliwienia w śmierci Jezusa Chrystusa 
(Rz 3,24).  

 Śmierć Baranka Bożego, którego krwią zostali oczyszczeni odbiorcy Li-
stu, jak i chwalebne zmartwychwstanie Ukrzyżowanego, było zbawczym 
czynem Boga dokonanym w historii, wydarzeniem, którego skutki rozcią-
gają się na wszystkie pokolenia ludzi w przestrzeni i czasie. Skutki tego 
obiektywnego wydarzenie zostają przeniesione na wierzących. Św. Piotr 
pisze jak się to dzieje. „Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo 
prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich 
gorąco, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale niskazitelnego, przez Słowo 
Boże, które żyje i trwa” (1 P 1,22.23). Zbawczy pożytek krzyża i zmartwych-

                                                      
1 Zob. Oz 1,6.9n; 2,1.27.  
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wstania Chrystusa przeniesiony zostaje przez słowo Boże, nieskazitelne 
nasienie. Dzięki słowu Boga świętego ci, którzy kiedyś byli nie-ludem, teraz 
stali się ludem Bożym i dziedzicami nadziei zbawienia1. Św. Piotr zwraca 
się do wierzących z Azji Mniejszej jako do avnagegennhme,noi2, a więc jako do 
na nowo zrodzonych. Wierzący jako ród wybrany został zrodzony z Boga. 
Powołanie jest więc tu rozumiane jako odrodzenie z woli Boga nie-ludu3, na 
mocy którego lud ten, dawniej niemiły Bogu, zrodzony został na nowo 
dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa i przez słowo Boga.  

 Ze względu na to, że  avnagegennhme,noi, to forma odsłowna w part. perf. 
pass., przeto bycie nie-ludem należy do przeszłości. Samo zaś odrodzenie 
skutkuje w trwałe wartości, dlatego wierzący w Azji Mniejszej należą do lu-
du Bożego.   

2.3.2. Lud nabyty 

 Wierzący, do których Autor 1. Listu św. Piotra kieruje swój List są ludem 
nabytym (lao.j eivj peripoi,hsin)4. Niegdyś byli nie-ludem, ale teraz są ludem 
Bożym (lao.j qeou/). Historyczno-teologicznym tłem dla takiego sformułowa-
nia jest starotestamentowy przekaz o uwolnieniu Izraela z egipskiej niewoli. 
Deutero-Izajasz nawiązując do tradycji o egipskim exodusie, wieści, że dla 
Izraela, znajdującego się w niewoli babilońskiej nadejdzie dzień, w którym 
podobnie jak niegdyś zostanie on wybawiony i powróci do ziemi ojców5.   

 Jahwe wyprowadził swój lud z Egiptu, Egipt zaś wielokrotnie nazwany 
jest w Starym Testamencie domem niewoli6.  

 Mamy tu nawiązanie do prawa dotyczącego niewolników, zgodnie z któ-
rym niewolnicy hebrajscy po określonym czasie musieli zostać uwolnieni 
albo powinni być wykupieni7. W związku z tym nasuwa się pytanie: Jaką 

                                                      
1 Zbawcza funkcja słowa Bożego jest wielokrotnie w Piśmie Świętym poświad-

czona i opisana – zob. Iz 55,8-11; Rz 1,16; 2 Kor 15,1nn; Jk 1,21) 
2  vAnagegennhme,noi od avnagenna,w.  
3 Myśl ta w pewnym stopniu koresponduje z rozumieniem przez Izraela swojego 

miejsca przed Bogiem. Izrael uważał siebie za pierworodnego syna Jahwe (zob. Wj 
4,22).  

4 Peripoi,hsamhn – cenna wartość. 
5 Kontekstem są także słowa z Iż 43,21. 
6 Wj 13,14; 20,2; Kpł 26,13; Pwt 5,6; 6,12; 8,14; 13,6.11; Joz 24,17; Sdz 6,8; Jr 34,13; 

Mi 6,4. 
7 Wj 21,2-11; Kpł 19,20; Pwt 15,14.15. 
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cenę zapłacił Jahwe za swój lud, wykupując go z niewoli? Stary Testament 
nie mówi o żadnej cenie, wszak wykupicielem jest Ten, do którego wszyst-
ko należy. Stary Testament używa terminologii, która nie przystaje do hi-
storio-zbaczego wydarzenia, jakim był egipski exodus.  

 Życie i sytuacja proroka Ozeasza jest obrazem związku Boga ze swoim 
niewiernym ludem. Kiedy Bóg mówi do Ozeasza: „Potem Pan rzekł do mnie: 
Idź, pokochaj jeszcze kobietę, która kocha innego i cudzołoży, tak jak Pan miłuje 
synów Izraela, chociaż oni zwracają się do innych bogów i lubią placki z rodzynka-
mi. Nabyłem ją więc sobie za piętnaście srebrników i za półtora korca jęczmienia” 
(Oz 3,1.2), to mamy tu do czynienia z zapowiedzią wykupienia ze zbliżają-
cej się niewoli. Cena, o której mowa ma tylko symboliczne znaczenie.  

 Stary Testament mówiąc o wykupienia Izraela, nabyciu go na własność 
nie mówi też komu cena wykupu została zapłacona. Raczej używa się w Sta-
rym Testamencie terminologii, przy pomocy której określona została pewna 
sytuacja, jak na przykład zbawcza interwencji Jahwe, która postawiła Izrael 
w nowej sytuacji wobec Jahwe. Stary Testament orzeka, że Izrael został wy-
kupiony, a z tego wynikają pewne konsekwencje. Wyraźnie dostrzegamy to 
w słowach Deutero-Izajasza: „Pomnij na to, Jakubie, i ty, Izraelu, gdyż ty jesteś 
moim sługą, stworzyłem cię, jesteś moim sługą, Izraelu, nie zapomnę o tobie. Star-
łem jak obłok twoje występki, a twoje grzechy jak mgłę: Nawróć się do mnie, bo cię 
odkupiłem” (Iz 44,21.22).  

 Autor 1. Listu św. Piotra pisze, że odbiorcy jego Listu są narodem naby-
tym. Za jaką cenę zostali nabyci wierzący w Jezusa Chrystusa? Nazywając 
Jezusa Chrystusa Barankiem, powiada, że nie złotem ani srebrem zostali oni 
wykupieni od marnego postępowania, przekazanego przez przodków, lecz 
drogą i niewinną krwią Jezusa Chrystusa1. Wyraźne powiązanie wykupie-
nia, nabycia na własność z ceną, jaką jest krew Jezusa Chrystusa napotyka-
my w tradycji reprezentowanej przez autora Dziejów apostolskich: „Miejcie 
pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił 
biskupami, abyście paśli zbór Pański nabyty własną jego krwią” (Dz 20,28).  

 Cena krwi jest nawiązaniem do starotestamentowego ofiarnictwa.  

 Wierzący są ludem nabytym, jako szczególna własność Boga. Stary Te-
stament mówi o Izraelu jako o szczególnej własności Boga Jahwe (hL*g%s= <û 
[u^m s=g%L*h]). Pojęcie ludu nabytego wskazuje na szczerą więź między 
Bogiem a wierzącymi. Wagę tej więzi podkreśla fakt, że wierzący są ludem 

                                                      
1 Zob. 1.1.5.  
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nabytym przez krew Syna Bożego. Cena jest wielka, szczególna i z niczym 
nieporównywalna.  

2.3.3. Kapłaństwo królewskie 
 Autor 1. Listu św. Piotra  nazywa adresatów Listu królewskim kapłań-
stwem (basi,leion ìera,teuma) oraz kapłaństwem świętym (ìera,teuma a[gion). 
Kontekstem dla tych tytułów jest Księga wyjścia 19,6, gdzie Izrael nazwany 
jest królestwem kapłańskim, a właściwie królestwem kapłanów (<yn!ĵK) tk#l#m=m)1.  

 Według Starego Testamentu Bóg ustanowił Izraelowi kapłanów, którzy 
mieli służbę Bożą w izraelskich sanktuariach, zaś po reformie króla Jozjasza 
w Jerozolimie.  

 W najdawniejszych czasach ofiarnikiem była głowa rodziny. Najstarsze 
tradycje Starego Testamentu mówią o ofiarach składanych przez Abrahama 
i Jakuba (Rdz 8,20; 15,8nn; 31,54; 35,14). Historia ofiarowania Izaaka także 
świadczy o tym, że w okresie nomadycznym przywódcy rodów składali 
ofiary (Rdz 22,1nn)2. Być może, że patriarchowie korzystali także z usług 
kapłanów kananejskich, składających ofiary Elowi, wszak patriarchowie iz-
raelscy uważali bóstwa lokalne za miejscowe formy, czy też hipostazy Boga, 
który objawił się Abrahamowi w Haranie. Po zwycięstwie Abrahama nad 
koalicją czterech królów, którzy najechali Kanaan i wzięli w niewolę bra-
tanka Abrahama, Lota, naprzeciw Abrahama wyszedł kapłan Melchisedek 
z Salemu, kapłan Boga Najwyższego. Abraham uznał jego godność i oddał 
mu dziesiątą część łupów wojennych (Rdz 14,20). 

 Według 2. Księgi Mojżeszowej kapłaństwo zawdzięcza swe pochodzenie 
Bogu, który polecił Mojżeszowi sporządzić namiot zgromadzenia według 
ściśle określonych norm (Wj 25,15nn), ustanowić Aarona z pokolenia Le-
wiego arcykapłanem, jego synów kapłanami, pozostałych zaś potomków 
patriarchy Lewiego sługami w namiocie zgromadzenia, pomocnikami ka-
płanów. Jest to spojrzenie na genezę kapłaństwa przez pryzmat czasu, 
z perspektywy, w której zdecydowanie była już ukształtowana izraelska 

                                                      
1 Najprawdopodobniej wyrażenie: królestwo kapłańskie (<yn!j^K) tk#l#m=m)̂ w Księdze 

wyjścia jest późniejszym dodatkiem redaktora tradycji kapłańskiej, bowiem niezna-
ne jest ono Deuteronomiście, a być powinno, wszak jego teologia ludu Bożego wy-
rosła z Wj 19,3b-8. Idea królestwa jest znacznie młodsza aniżeli idea wyboru Izra-
ela. Tytuł Izraela królestwo kapłańskie, wydaje się pochodzić z okresu, kiedy przestał 
istnieć charyzmatyczny urząd króla. 

2 R. de WAUX, Instytucje Starego Testamentu, s. 360; A. TRONINA, Księga kapłańska, 
NKB ST III, s. 410nn. 
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instytucja kapłaństwa. Kapłaństwo w Izraelu było wynikiem ewolucyjnych 
przemian, w czasie których obok siebie przez pewien czas funkcjonowało 
urzędowe kapłaństwo i prawo składania ofiary np. przez króla. Zawsze 
jednak uważano, że ofiarę składa ten, kto ją przynosi. Kapłan zaś był po-
średnikiem między składającym ofiarę a ołtarzem.   

 Całemu ludowi izraelskiemu, jako całości, przysługiwał tytuł królestwa 
kapłańskiego. Jednakże tylko pewnej części ludności Izraela przysługiwał 
tytuł kapłana. W późniejszym okresie kapłanami byli Aaronici i tylko oni 
mieli prawo uczestniczenia w kulcie Boga Jahwe przed ołtarzem na dzie-
dzińcu świątynnym i wewnątrz świątyni.  

 Co kryje się pod terminem kapłaństwo święte (ìera,teuma a[gion) w 1. Liście 
św. Piotra? Grecki termin ìera,teuma odpowiada terminowi poli,teuma, który 
używany był na oznaczenie pewnej społeczności typu politycznego. A więc 
chrześcijanie stanowią społeczność typu kapłańskiego, co nie oznacza, że 
każdy członek tej społeczności został powołany do sprawowania urzędo-
wego kultu. Wierzący jako kapłaństwo święte są powołani do składania 
ofiar, które nie mają nic wspólnego z ofiarami składanymi na dziedzińcu 
świątyni w Jerozolimie.   

 Przede wszystkim w Nowym Testamencie nie ma tekstu, z którego wy-
nikało by, że każdy wierzący jest kapłanem i wolno mu sprawować kult na 
wzór starotestamentowego kultu. W Nowym Testamencie utrwalił się po-
gląd, że jedynym kapłanem jest Chrystus, która złożył ofiarę ze swojego 
życia na Golgocie. Tej ofiary nie trzeba już powtarzać i nie jest już potrzebne 
urzędowe kapłaństwo. Autor Listu do Hebrajczyków pisze: „Ale Ten sprawuje 
kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. Dlatego też może zbawić na 
zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wsta-
wiać za nimi.  Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, 
nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa; który nie 
musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, 
następnie za grzechy ludu; uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego 
siebie” (Hbr 7,24-27). 

 Na czym polega służba kapłańska wierzących?  

 Bezpośrednio po słowach, w których Autor Listu pisze, że odbiorcy jego 
Listu są kapłaństwem świętym, królestwem kapłańskim, wzywa ich, aby jako 
królestwo kapłańskie i żywe kamienie  budowali się w dom duchowy, aby 
„składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa” (1 P 2,5). Nieco 
dalej pisze: „Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, naro-
dem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał 



2. Lud Boży 83 

z ciemności do cudownej swojej światłości; wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, 
teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiło-
wania dostąpiliście. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wy-
chodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko du-
szy; prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako 
złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień 
nawiedzenia” (1 P 2,9-12). 

 Ofiary składane przez wierzących mają więc charakter duchowy. Po-
dobnie rozumie ofiary składane przez chrześcijan apostoł Paweł, bowiem 
pisze: „Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała 
swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wa-
sza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie 
umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i do-
skonałe” (Rz 12,1.2). Jest to oczywiste, ponieważ krwawa ofiara została już 
złożona raz na zawsze (Hbr 7,27).  

 W 1. Liście św. Piotra nie ma żadnej wypowiedzi, która by pozwalała ro-
zumieć służbę społeczności wierzących inaczej, aniżeli jako ofiarę z życia, 
postępowania, wypływającego z wiary. Interpretacja słów Autora Listu 
o wierzących jako o kapłaństwie świętym, jakoby wszystkim wolno było 
głosić publicznie ewangelię jest niczym nie uprawnioną nadinterpretacją. 
W Kościołach Azji Mniejszej są – według 1. Listu św. Piotra – starsi, którym 
powierzona jest piecza nad Kościołami: „Paście trzodę Bożą, która jest między 
wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz 
z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór 
dla trzody. A gdy się objawi Arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały” 
(1 P 5,2-4). Pasterska służba, to służba słowa i – jak to wynika z 1. Listu św. 
Piotra – szafarstwo sakramentem chrztu.    

2.3.4. Lud święty 

 Św. Piotr nazywa wierzących w Jezusa Chrystusa w Azji Mniejszej lu-
dem świętym (e;qnoj a[gion) oraz kapłaństwem świętym (ìera,teuma a[gion)1. 
Temat świętości ludu Bożego poruszony jest wielokrotnie na kartach Pisma 
Świętego2.  

 Ponieważ Bóg jest święty, wszystko ku czemu się zbliża, z czym ma łącz-
ność, czym się posługuje i co Jemu winno służyć, jest święte. Izraelici stali 

                                                      
1 Zob. 1 P 1,2.12.15.16.  
2 A. JANKOWSKI, Biblijne pojęcie świętości człowieka, RBL XXXVII (1984/2), s. 109nn. 
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się narodem świętym dlatego, że Jahwe wybawił ich z niewoli i związał się 
z nimi przymierzem (Pwt 7,6; 14,2). Izrael stał się ludem świętym dzięki 
suwerennej decyzji Boga. Nie zasłużył sobie na nią (Pwt 9,5nn). Świętość 
ludu izraelskiego – to więc świętość przypisana. Rozumieć ją należy jako 
dar dla ludu, ale również jako zadanie. Tak ją rozumiał Deuteronomista 
(Pwt 14,21). Podobnie rozumiał ją autor Kodeksu świętości: „Świętymi bądźcie, 
bo Ja jestem  święty, Jahwe, Bóg wasz!” (Kpł 19,2).  

 Prawo, które otrzymali Izraelici i sprawowany przez nich kult, miały 
służyć uświęceniu życia potomków Jakuba. Kultycznej i moralnej świętości 
nie da się od siebie oddzielić na kartach Starego Testamentu. 

  Wierzący w Jezusa Chrystusa w Azji Mniejszej są ludem i kapłaństwem 
świętym. Stali się świętymi nie ze względu na doskonałość moralną, lecz ze 
względu na wiarę, której stali się wyznawcami. Powołanie, na mocy którego 
chrześcijanie Azji Mniejszej stali się ludem Bożym, czyni ich świętymi, kto 
bowiem jest powołany przez Świętego, zostaje włączony w sferę świętości. 
Przez odrodzenie z nieskazitelnego nasienia, którym jest słowo Boże, życie 
wierzących diametralnie różni się od życia w grzesznym postępowaniu, 
przekazanym przez przodków. Posłuszeństwo prawdzie prowadzi do uświę-
cenia, które objawia się w nieobłudnej miłości, umiłowaniu bliźniego czy-
stym sercem (1 P 1,22).  

 Według św. Piotra świętość jest przede wszystkim zadaniem. „Jako dzieci 
posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie 
nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też 
bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: Święty-
mi bądźcie, bo Ja jestem święty. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu 
na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas piel-
grzymowania waszego” (1 P 1,14-17). Nie popełnimy błędu, jeśli powiemy, że 
cały 1. List św. Piotra jest napomnieniem skierowanym do wierzących, aby 
żyli nienagannie, w miłości i świętości życia.  

2.4. Dom duchowy 
 Autor 1. Listu św. Piotra nakazuje adresatom, aby budowali się w dom 
duchowy. Czyni to w związku z informacją, że Chrystus został odrzucony 
przez budowniczych, a więc przywódców ludu Bożego Starego Testamen-
tu. Odrzuconego Chrystusa Bóg uczynił kamieniem węgielnym, kosztow-
nym i drogocennym: „Jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszo-
wanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyż zakosz-
towaliście, iż dobrotliwy jest Pan. Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez 
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ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy 
sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby 
składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powie-
dziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, 
A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cen-
ną; dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał 
kamieniem węgielnym” (1 P 2,2-7). Autor Listu wzywając wierzących, aby przy-
stąpili do Chrystusa, kamienia żywego, pisze, że wierzący będą oivkodomei/sqe 
oi=koj pneumatuko,j1. 

 Myśl o budowaniu się wierzących w dom duchowy znana jest także tra-
dycji po-Pawłowej. Spotykamy się z nią w Liście do Efezjan, a więc w liście 
skierowanym do chrześcijan mieszkających w jednym z miast Azji Mniej-
szej.  

 Kościół, do którego skierowany został List do Efezjan2, składał się głównie 
z chrześcijan wywodzących się z pogaństwa. Czytamy w nim: „Przeto pa-
miętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez 
tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzezki, dokonanej ręką na ciele, 
byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przy-
mierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie” (Ef 
2,11.12).   

 Wierzący w Chrystusa w Efezie znaleźli się jednak w zupełnie nowej 
sytuacji, a to dzięki wybraniu i powołaniu (Ef 1,4.5). Włączeni zostali przez 
chrzest w Chrystusa, w Jego ciało, w Kościół, dom Boży3. Dotychczas jako 
poganie byli poza przymierzem i bez Boga na ziemi (a;qeoi). Jednakże dzięki 
Chrystusowi, Jego krwi przelanej na Golgocie, teraz (nuni. de. evn Cristw/| 
VIhsou/ – Ef 2,13) stali się współobywatelami świętych i domownikami Boga 
(a;ra ou=n ouvke,ti evste. xe,noi kai. pa,roikoi avlla. evste. sumpoli/tai tw/n ag̀i,wn kai. 

oivkei/oi tou/ qeou/)4. Podział na świętych Pańskich, na lud przymierza i pogan 
został usunięty dzięki odkupieńczej ofierze Syna Bożego.  

 Podziały usunięte w Kościele Chrystusa dotyczą nie tylko narodowości, 
ale także różnic religijnych, socjalnych i społecznych. „W odnowieniu tym nie 
ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, 

                                                      
1 Zwrot ten jest trudny do przełożenia.  
2 Zob. U. SCHNELLE, Einleitung in des Neue Testament, s. 348.  
3 Mamy tu do czynienia z rozwinięciem Rz 6. Zob. J. ROLOFF, Die Kirche im Neues 

Testament, s. 229.  
4 Mamy tu nawiązanie do terminu Kościół Boży. 
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wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich” (Kol 3,11)1. W pełnym 
tego słowa znaczeniu poganie stali się współobywatelami świętych i do-
mownikami Boga. Jeśli w Izraelu, mieszkający tam poganie, przybysze, ob-
cy, byli objęci pewną opieką, to jednak nie mieli pełnego udziału we wszyst-
kich przywilejach i prawach jakie przysługiwały Żydom. Teraz (nuni,) w Ko-
ściele poganie, którzy uwierzyli są współobywatelami świętych, a więc 
przysługuje im pełny, niczym nie ograniczony udział w dobrach, jakie 
przysługiwały Izraelitom, synom Boga. Zresztą i oni usynowienia dostąpili 
(Ef 1,5). Użyty przez Autora Listu do Efezjan przedrostek sum- wskazuje na 
pełnię praw przysługujących wierzącym pochodzącym z pogaństwa.  

 Chrześcijanie pochodzenia pogańskiego są jednak jeszcze czymś więcej, 
aniżeli współobywatelami świętych. Nazwani zostali także domownikami 
Boga. Mają dostęp do Boga w takim samym stopniu jak ci, którzy należeli 
do ludu przymierza. Powinni się więc czuć jak we własnym domu, rodzi-
nie, tym bardziej, że to sam Bóg postanowił przed wiekami, aby dostąpili 
usynowienia.  

 Bóg łącząc dwoje w jedno, uczynił Chrystusa kamieniem węgielnym 
(avkrogwniai/oj). W latach trzydziestych XX wieku J. Jeremias – powołując się 
na apokryf Testament Salomona, oraz Tertuliana i Afraatesa – zaproponował 
przełożyć słowo avkrogwniai/oj terminem kamień wieńczący2. Oznaczać by to 
miało, że Chrystus jest kamieniem wieńczącym (zwornikiem) budowlę jaką 
jest Kościół.  

 Jednakże Kościół ciągle rośnie i buduje się. Ma wrastać w Chrystusa. 
Kościół już istnieje i nie można sobie wyobrazić, aby autor Listu do Efezjan 
uważał, że jego istnienie jest możliwe bez Chrystusa. Chrystus jest obecny 
w Kościele, ożywia go, napełnia swoją łaską i pokojem. Dlatego należy się 
opowiedzieć za przekładem tradycyjnym – kamień węgielny3. Chrystus jest 
kamieniem węgielnym Kościoła, a więc jak kamień węgielny w material-
nym domu spaja z sobą dwie ściany fundamentu, tak Chrystus spaja 
w jedno wierzących pochodzących z żydostwa i pogaństwa.  

                                                      
1 Autor Kol nie wspomina o zniesieniu podziału między mężczyzną a kobietą 

(por. Ga 3,28). Jaka jest tego przyczyna? Czy zmienił się pogląd na posługę głosze-
nia ewangelii w Kościele poapostolskim?  

2 J. JEREMIAS, Kephalè gõnia – Akrõgoniaios, ZNT 29 (1930), s. 264-280.  
3 Tak również J. SZLAGA, Kościół jako rosnąca w Panu budowla, [w:] Chrystus i Ko-

ściół, Lublin 1979, s. 193nn.  
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 Wydaje się, że mamy tu obrazowe rozwinięcie Pawłowej formuły: w Chry-
stusie. W Chrystusie wszyscy wierzący jedno stanowią (por Ef 1,10).  

 Jednakże taka interpretacja stwarza pewne trudności, jeśli się weźmie 
pod uwagę cały zwrot, w którym występuje termin avkrogwniai/oj:  

„Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami 
świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proro-
ków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus” (Ef 2,19.20).  

 W powyższych słowach Kościół zbudowany1 jest na fundamencie apo-
stołów i proroków. Kamień węgielny budowniczowie umieszczają w fun-
damencie. Chrystus zaś spaja – jak powiedzieliśmy – wierzących z żydo-
stwa i pogaństwa. Mamy tu więc do czynienia z pewną niekonsekwencją, 
która wynika z zastosowania metafory Kościoła jako budowli. Jednakże 
może jest to tylko pozorna niekonsekwencja. Można sobie wyobrazić, że 
Autor myśląc o Kościele jako nieustannie wznoszącym się domu, myśli też 
o Jezusie Chrystusie jako kamieniu spajającym nieustannie każde pokolenie 
chrześcijan, które w czasach poapostolskich wywodziło się przecież z Ży-
dów i pogan. Jest więc tu też i miejsce na pogląd J. Jeremiasa, że termin  
avkrogwniai/oj znaczy kamień wieńczący. Wszystko w Chrystusie i ku Chry-
stusowi.  

 Zwrot oivkodomei/sqe oi=koj pneumatuko,j użyty przez św. Piotra – jak zostało 
powiedziane powyżej jest trudny do przełożenia na język polski. Pierwsze 
słowo oivkodomei/sqe (ind. pres. pass.) pochodzi od czasownika oivkodome,w. 
Drugie słowo jest rzeczownikiem, trzecie przymiotnikiem. Słowo oi=koj nie 
jest tu podmiotem, bo nim są wierzący. Rzeczownik oi=koj odpowiada na 
pytanie w jakim celu wierzący są budowani. Budowani są w dom, którego 
charakter jest duchowy, dom święty2.  

 Jeśli w wypadku oivkodomei/sqe mamy do czynienia z formą orzekającą, 
a nie rozkazującą, to nie może cała fraza oivkodomei/sqe oi=koj pneumatyko,j być 
rozumiana jako wezwanie do budowania się w dom duchowy3. Św. Piotr 
oznajmia wierzącym, że jako żywe kamienie są budowani w dom duchowy 
na fundamencie Chrystusa kamienia węgielnego. Jak odrodzenie nie jest 
dziełem adresatów Listu, tak też budowanie się w dom duchowy nie jest 
dziełem wierzących, ale dziełem Boga, który Chrystusa uczynił kamieniem 

                                                      
1 Użyte zostało tu słowo evpoikodomhqe,ntej (part. aor. pass.). Kościół jest więc już 

„nadbudową”, wznoszącą się na fundamencie apostołów i proroków.  
2 J. ROLOFF,  Die Kirche im Neuen Testament, s. 273n.  
3 Zob. N. BROX, Der erste Petrusbrief, EKK XXI, s. 97.98.  
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węgielnym. Adresaci Listu zostali wykupieni z marnego postępowania, 
przekazanego im przez przodków krwią Chrystusa, Baranka Bożego, przez 
Chrystusa uwierzyli w Boga i odrodzeni zostali nie z nasienia skazitelnego, 
lecz nieskazitelnego, a więc przez słowo Boże. Ten zbawczy proces zapo-
czątkowany w odrodzeniu trwa nadal, przez budowanie wierzących jako 
kamienie żywe w dom duchowy1.   

 Dom duchowy, wznoszony na fundamencie, którego kamieniem węgiel-
nym jest Chrystus, jest królewskim domem, domem królewskiego kapłań-
stwa. Adresaci Listu mają w związku z sytuacją, jaka została im zafundo-
wana, pokrzepiać się nadzieją, która wypływa z ich wiary. „Oto kładę na 
Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie 
się” pisze apostoł Piotr (1 P 2,6). Obietnica ta – jak cały obraz budowania – 
zaczerpnięta jest z Księgi Izajasza: „Dlatego tak mówi Wszechmocny, Pan: Oto Ja 
kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, moc-
no ugruntowany: Kto wierzy, ten się nie zachwieje” (Iz 28,16)2. 

2.5. Trzoda Boża 
 Wierzący zostali przez Autora Listu nazwani trzodą Bożą w fragmencie, 
w którym daje on zalecenia starszym: „Paście trzodę Bożą, która jest między 
wami” (1 P 5,2a)3.  

 Prorocy dość często nawiązywali do czasów młodości Izraela (zob. Oz 
2,17), czyli do czasów wędrówki ludu izraelskiego przez pustynię do Ziemi 
Obiecanej pod wodzą Mojżesza, a właściwie pod przewodnictwem samego 
Boga Jahwe. Dlatego z upodobaniem przypominali, że Izrael jest owczarnią 
Bożą, a przez to, że Jahwe jest pasterzem Izraela (Oz 4,16; Jr 23,3; Iz 49,9)4. 

 Prorok Królestwa Północnego, Ozeasz pytał: „Jeżeli Izrael znarowił się jak 
krowa narowista, to czy Pan ma ich paść jak jagnię na rozległej łące?” (Oz 4,16) 
Jeremiasz, duchowy spadkobierca proroka Ozeasza, zapowiadając koniec 
wygnania, w imieniu Jahwe wołał: „I sam zgromadzę resztę moich owiec ze 
wszystkich ziem, do których je wygnałem, i sprowadzę je na ich pastwisko; i będą 
płodne i liczne” (Jr 23,3). Podobnie wołał Deutero-Izajasz: „Tak mówi Pan: 

                                                      
1 Zob. Iz 8,14; Jr 28,16. 
2 Zob. N. BROKS, Der erste Petrusbrief, EKK XXI, s. 97.98.   
3 Zob. 4.4. 
4 Należy w tym widzieć pewien element krytyki monarchii w Izraelu, która nie 

zawsze się sprawdzała. 
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W czasie łaski wysłuchałem cię i w dniu zbawienia pomogłem ci; stworzyłem cię 
i ustanowiłem cię pośrednikiem przymierza z ludem, abyś podźwignął kraj, poroz-
dzielał spustoszoną własność dziedziczną, abyś rzekł do więźniów: Wyjdźcie! A do 
tych, którzy siedzą w ciemności: Pokażcie się! Przy drogach będą się paść, a na 
wszystkich gołych wzgórzach będą ich pastwiska, nie będą łaknąć ani pragnąć, nie 
dokuczy im gorący wiatr ni żar słoneczny, bo ten, który lituje się nad nimi, będzie 
ich prowadził i zawiedzie ich do krynicznych wód” (Iz 49,8-10). 

 Także autorzy psalmów Starego Testamentu  nawiązywali do starej tra-
dycji, w której Izrael był przyrównywany do owczarni. Były to aluzje po-
średnie, jak na przykład w psalmie 23. Autor psalmu 95. pisze: „On bowiem 
jest Bogiem naszym, a my ludem pastwiska jego i trzodą ręki jego. Obyście dziś głos 
jego usłyszeli” (Ps 95,7). Podobnie śpiewał autor psalmu 103: „Wiedzcie, że 
Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do niego należymy, myśmy ludem jego i trzodą 
pastwiska jego” (Ps 103,3). 

 Nietrudno było przenieść starotestamentową myśl o ludzie wybranym 
na tytuły ludu odkupionego przez Chrystusa. Wierzący w Nowym Testa-
mencie tworzyli Kościół, który nazywano Kościołem Bożym. Tradycja ta 
powstała w jerozolimskim Kościele i wyraża myśl, że Kościół Jezusa Chry-
stusa jest ludem czasów ostatecznych.  

 Autor 1. Listu św. Piotra wyraźnie wpisuje się w tą tradycję. Pisząc o Ko-
ściele, wspólnocie ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa, powołał się na 
formułę powołania Izraela na lud Jahwe, która jest nam znana z Księgi wyj-
ścia1. Z łatwością więc przyszło mu nazwać małoazjatyckich wierzących 
trzodą Bożą, tym bardziej, że nazywa on Pana Kościoła pasterzem (1 P 2,25), 
a w kontekście słów: „Paście trzodę Bożą, która jest między wami” Arcypaste-
rzem (1 P 5,4).     

 Pomiędzy Izraelem, ludem wybranym przez Boga, a wierzącymi w Jezu-
sa Chrystusa nie ma żadnej zdecydowanej cezury. Ciągłość ludu Bożego od 
czasów Abrahama po czasy Jezusa Chrystusa i Jego apostołów była czymś 
oczywistym, nie podlegającym zakwestionowaniu (zob. Rz 10,1nn)2. Histo-
ria Starego i Nowego Testamentu jest historią jednego ludu Bożego, powo-
łanego przez Boga i odkupionego przez Jezusa Chrystusa.   

 Przez chrześcijan drugiego pokolenia ze szczególną mocą stawiana była 
kwestia jedności ludu Bożego, przejęta od apostoła Pawła. W deutero-Pa-

                                                      
1 Zob. 2.3.1.  
2 Zob. np. M. CZAJKOWSKI, Lud przymierza, Warszawa 1992; F. MUSSNER, (Traktat 

über die Juden¸ München 11988) Traktat o Żydach, Warszawa 1993. 
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włowych listach podejmowana była niezwykle odważnie. Nie jest wyklu-
czone, że dyskusja toczona na temat jedności ludu Bożego znana była Auto-
rowi 1. Listu św. Piotra.  

 Autor Listu do Efezjan pisał: „Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poga-
nie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi 
na skutek obrzezki, dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, 
dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie 
mający nadziei i bez Boga na świecie. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, 
staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest 
pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swo-
im stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni, On zniósł zakon przykazań 
i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego 
człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy 
na nim nieprzyjaźń; i przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, 
i pokój tym, którzy są blisko. Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni 
i drudzy w jednym Duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz 
współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apo-
stołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na któ-
rym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym 
i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w Duchu” (Ef 2,11-22). Wyraźnie 
z tych słów wynika, że dyskusja na temat jedności ludu Bożego, toczona 
w pierwotnym Kościele, była mocno osadzona w chrześcijańskiej chrystolo-
gii i soteriologii.  

2.5. Cel powołania ludu Bożego 
 Z eulogii 1. Listu św. Piotra wynika, że Bóg powołał sobie lud, aby go 
zbawić. Powołanie i odrodzenie jest jakby pierwszym krokiem do realizacji 
tego zamierzenia. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że powołanie nastąpiło 
zgodnie z odwiecznym Bożym zamierzeniem i planem, a dziedzictwo obie-
cane ludowi Bożemu jest przygotowane dla ludu Bożego w niebie (1 P 1,4), 
to stwierdzić należy, że Bóg powołał sobie lud ze względu na ten lud, 
a więc aby obdarować go zbawczymi darami1.  

 Powołanie ma także inny wymiar. Wymiar i przestrzeń soteriologiczna 
jest w 1. Liście  św. Piotra dostatecznie udokumentowana. Ale istnieje jeszcze 
wymiar doksologiczny. Zasygnalizowany jest on w słowach: „Ale wy jeste-
ście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem naby-

                                                      
1 Zob. Następny rozdział.  
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tym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej 
swojej światłości” (1 P 2,9). Powołanie nastąpiło także ze względu na Boga. 
Bóg obdarzając swój lud zbawczymi darami, oczekuje, że powołani, odro-
dzeni i uświęceni wierzący w Chrystusa będą „rozgłaszali cnoty” (o[pwj ta.j 

avreta,j) świętego Boga.   

 Słowa „rozgłaszali cnoty” wymagają wyjaśnienia. Autor interesującego 
nas Listu użył słowa avreth,. W świecie hellenistycznym pojęcie to miało kla-
rowną, wyrazistą treść.   

 W czasach Homera i jeszcze długo po nim, avreth, była tężyzną fizyczną, 
dzielnością, sprawnością. Cnota była więc względna, inna dla mężczyzn, 
inna dla kobiet, a także inna dla żołnierza, rzemieślnika, artysty.  

 Sokrates poszukując definicji ogólnych, musiał postawić pytanie: Czym 
jest cnota? Jako mistrz metody odrzucał fałszywe sądy na temat rzeczy 
i formułował prawdziwe, powszechnie obowiązujące. Cnota – według So-
kratesa – jedna i obowiązuje bezwzględnie wszystkich w jednakowym sto-
pniu. Jedno jest męstwo, jedna jest sprawiedliwość, jedna jest postać jakiej-
kolwiek cnoty. I właśnie dlatego, że Sokrates przeciwstawił się relatywi-
zmowi etycznemu, mówi się o nim jako o ojcu etyki. Postawił przyszłą re-
fleksję etyczną na nowym i pewnym fundamencie.  

 Aretologię grecką rozwinął Arystoteles. Jest ona czymś specyficznym dla 
etyki Stagiryty. Cnota (avreth ,) jest dobrą sprawnością (e[xij), wada zaś złą. Na 
moralność składa się układ cnót. Moralność zakłada wolność. Przymus 
i brak wiedzy niweczą wolność. Wiedza odgrywa ważną rolę w postępo-
waniu moralnym według cnót. Podobnie jest z wiedzą. Ale wiedzy nie 
można utożsamiać w cnotą. Jednakże każda cnota musi być rozumna, „ża-
den zaś z ludzi cnotliwych nie jest nierozumny ani nierozsądny”, a rozum 
powinien czuwać nad zgodnością działania z cnotą i nad tzw. zasadą złote-
go środka1.  

 W świecie myśli grecko-rzymskiej cnota była więc pojmowana jako do-
bra sprawność ludzka. Można było jakąś sprawność, np. dzielność i spra-
wiedliwość odnieś do bogów, ale zawsze była ona czymś właściwym dla 
człowieka.  

 W świetle Starego Testamentu wydaje się być co najmniej dziwne mó-
wienie o cnotach Boga, Ojca Jezusa Chrystusa. Bóg jest dobry (bof [fob]), 
cały dobry w swojej Istocie i swym działaniu. Jeśli chodzi o Boga, to nie 

                                                      
1 G. REALE, Historia filozofii starożytnej, II, s. 476nn. 
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można oddzielić Bożych atrybutów od Bożego działania. Boże działanie 
ujawnia właśnie Boże przymioty. Jest ono epifanią Bożej Istoty. W teologii 
w sensie właściwym przypisuje się Bogu różne przymioty. Postępowanie 
takie uzasadnione jest chęcią uzmysłowienia nam bogactwa działania Boga 
i samego Boga (por. 2 Kor 8,9), przewyższającego nas we wszystkim, ale 
także podyktowane jest naszym rozpoznawaniem śladów Bożych w świe-
cie. Znaki Bożego działania wydają się nam być niejednorodne i dlatego 
determinują nasze myślenie o Bożych właściwościach i przymiotach. Enu-
meracja atrybutów Bożych na tyle jest uzasadniona, na ile ukazuje dyna-
mizm działania Bożego. Różnice między właściwościami Boga istnieją tylko 
w ludzkim umyśle i wyrażone zostają przez słowa. 

 W świetle powyższego nie można zawyrokować, co miał Autor Listu na 
myśli, pisząc, że wierni powinni głosić cnoty Tego, który ich powołał 
z ciemności do życia w światłości. Należy sądzić, że Autor miał na myśli 
zarówno Boże działanie, jak i Jego atrybuty wyliczone na kartach Starego 
Testamentu, jak np. sprawiedliwość, dobroć, miłość, łaska itp. Słowa o gło-
szeniu cnót Boga występują w kontekście kilku zbawczych aktów Boga, 
dzięki którym odbiorcy Listu z nie-ludu stali się ludem Bożym. Ale Autor 
Listu pisze także, że zbawcze działanie Boga, a więc wybór, powołanie, od-
kupienie jest wynikiem miłosierdzia Bożego – „Błogosławiony niech będzie 
Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia 
swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa” 
(1 P 1,3). Apostoł użył tu greckiego słowa e;leoj, które wyraża ideę zmiłowa-
nia, ulitowania się, okazania miłosierdzia1. Na miłosierdzie, jako motyw 
działania Bożego wskazuje również Autor Listu w 2. rozdziale, 10. wierszu: 
„Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was nie-
gdyś nie było zmiłowania, ale teraz umiłowania dostąpiliście [nu/n de. evlehqe,ntej]” 
(1 P 2,10). Warto też wskazać na związek czasownika evlee,w poprzez Septu-
agintę ze słowem urobiony od hebrajskiego rdzenia <jr. Od niego wywie-
dziony jest termin, mówiący o matczynym łonie2. <j~r] mówi więc o mat-
czynym uczuciu, a więc miłości, bezgranicznym poświęceniu i oddaniu się 
człowiekowi3. Z miłości Bóg powołał, odrodził i zbawił adresatów Listu1. 

                                                      
1 Zob. R. BULTMAN, e;leoj …, TWNT II, s. 474nn.  
2 <j#r# [r#j#m] znaczy łono matki. Jednakże – jak wykazały badania – dość wcze-

śnie słowo to posiada znaczenie przenośne. Zob. J. CZERSKI, Miłosierdzie w Ewangelii 
św. Mateusza,  Opole 1986, s. 21. Zob. także A. JEPSEN, Gnade und Barmherzigkeit im 
Alten Testament, KuD 7 (1961), s. 263n. 

3 W Bożym sercu mieszkają więc ojcowskie i matczyne uczucia.  
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Motywem zbawczego działania Boga jest Jego miłość. Psalmista, składając 
świadectwo o Bogu, wylicza miłosierdzie wśród innych zbawczo aktyw-
nych atrybutów Najwyższego:  
„Łaskawy, i miłosierny jest Pan,  
Nierychły do gniewu i pełen łaski. 
Dobry jest Pan dla wszystkich,  
A miłosierdzie jego jest nad wszystkimi jego dziełami” (Ps 145,8.9).  

 

                                                                                                                                        
1 Zob. St. HAŁAS, Miłosierdzie i miłość. Obserwacje na temat dwóch pojęć w słownictwie 

biblijnym, TST 23(2004), s. 175-188.  
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3. Boże dary dla wierzących 
 

„Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził 
nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystu-
sa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłe-

mu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą 
strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do 

objawienia się w czasie ostatecznym”  
(1 P 1,3-5) 

  

 Prolog 1. Listu św. Piotra można nazwać deklaracją Boga, wypowiedzia-
ną przez usta ucznia Jezusa Chrystusa. Dotyczy ona zbawczych czynów 
Boga dla ludu, który On sobie wybrał i powołał. I chociaż rozpoczyna się od 
pozdrowienia i błogosławieństwa Boga, to jednak Autor Listu wylicza 
w niej dobra, które z ręki Boga przez Jezusa Chrystusa otrzymali adresaci 
Listu.  

3.1. Wybranie i odrodzenie 
 Na pierwszym miejscu Autor interesującego nas Listu wylicza wybranie, 
które dokonało się zgodnie z uprzednim zamiarem Boga (prognosij). Dzięki 
Bogu, ci, którzy zostali wybrani, zostali obdarowani licznymi zbawczymi 
darami. Boży wybór jakby otworzył drogę wierzącym do dóbr, które im się 
należą z racji wyboru i powołania1. Lista tych darów jest objawieniem lu-
dowi Bożemu tego, co Bóg w swojej łaskawości i miłości przewidział i po-
stanowił uczynić dla swojego ludu. Bóg związał się ze swoim ludem w mi-
łości, okazanej każdemu wierzącemu przez Jezusa Chrystusa w Duchu 
Świętym.  

 Następstwem wybrania jest odrodzenie (avnagennh,saj pochodzi od cza-
sownika  avnagenna,w)2, które jest dziełem Boga, nazwanego przez św. Piotra 

                                                      
1 Zob. 2.3.1 
2 Występuje tylko w 1 P 1,3.23. Odpowiadają mu: paliggenesi,a (Tt 3,5), avpokue,w (Jk 

1,18), a;nwqen genna/sqai (J 3,5.7); evk qeou/ genna/sqai (1 J 2,29). 
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Ojcem „naszego Pana Jezusa Chrystusa”. Dokonując odrodzenia swojego lu-
du, stał się tym samym Ojcem wierzących. I chociaż brak tu formuł Pawło-
wych, z których wynika, że Bóg jest naszym Ojcem, to jednak spotykamy 
się tu z myślą, która znajduje się w listach Pawłowych. Jeśli Bóg jest naszym 
Ojcem, a jest nim dlatego, bo przede wszystkim jest Ojcem naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, to znaczy to – dowodzi apostoł Paweł – że zostaliśmy 
usynowieni, a nasze synostwo upoważnia nas do zwracania się z ufnością 
do Boga jako Ojca. Autor 1. Listu św. Piotra nie pisze o usynowieniu, lecz 
o odrodzeniu, zrodzeniu przez Boga. 

 Autor 1. Listu św. Piotra na określenie odrodzenia wierzących używa 
greckiego słowa avnagenna,w1. Składa się ono z przedrostka avna oraz czasow-
nika avgenna,w. Czasownik wskazuje na przekazywanie życia, jakie np. ojciec 
przekazuje swoim dzieciom. Przedrostek avna zdaje się wskazywać, albo na 
powtórzenie czynności, albo na ruch do góry2. W pierwszym wypadku 
chodzi więc o nowe odrodzenie, drugie narodzenie, w drugim zaś, że cho-
dzi nie o zwykłe narodzenie, ale takie, które jest ukierunkowane ku górze, 
a więc na Boga. Charakterystyczna jest pewnego rodzaju gra słów w wy-
powiedzi apostoła Piotra na temat odrodzenia: „Błogosławiony niech będzie 
Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia 
swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa” 
(1 P 1,3). Słowu avgenna,w odpowiada termin avna,stasij (zmartwychwstanie). 
Czy Autor Listu rozumie odrodzenie jako pewnego rodzaju zmartwych-
wstanie? Być może, bowiem powiada, że Bóg odrodził nas ku nadziei ży-
wej. Jednakże Autor interesującego nas Listu mocno trzyma się treści zawar-
tej w słowie avnagenna,w. Nieco dalej, a mianowicie w 23. wierszu pisze: „Jako 
odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które 
żyje i trwa”3. To powiązanie staje się w pełni zrozumiałe, jeśli weźmie się 
pod uwagę rozumienie starożytnych o roli nasienia. Do narodzenia się 

                                                      
1 Inne tradycje nowotestamentowe także mówią o odrodzeniu (np. J 3,3.7; 1 J 3,9; 

4,7; Tt 3,5; Jk 1,18), jednakże tam spotykamy się z innymi terminami.  
2 St. HAŁAS,  Pierwszy list św. Piotra, NKB NT XVII, s. 79.  
3 Czy chodzi tu o słowo mówione, czy też sens tej wypowiedzi jest chrystologicz-

ny? Egzegeci nie dają zgodnej odpowiedzi. Biblia mówi na wielu miejscach o zbaw-
czej mocy słowa Bożego. Ale możliwa jest też interpretacja chrystologiczna. Sens tej 
wypowiedzi jest więc następujący: Bóg odrodził nas przez Chrystusa, który żyje 
i trwa. Jeśli przyjmiemy taką interpretację, wówczas musimy termin nasienia rozu-
mieć symbolicznie.  
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dziecka niezbędne jest nasienie mężczyzny, do odrodzenia ku nadziei ży-
wej, niezbędne jest nasienie słowa Bożego1.  

 Autor Listu w słowach: „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana nasze-
go Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku 
nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa” używa greckiego 
zwrotu diV avnasta,sewj (1 P 1,3, por. 3,21)2. Zwrot ten ukazuje zmartwych-
wstanie Chrystusa jako przyczynę sprawczą i nadrzędną, a więc jako na-
rzędzie nowego narodzenia wierzących3.  

 Istotne w zrozumieniu Chrystusa jako narzędzia odrodzenia wierzących 
są słowa: żywy, żyjący, żywe (zw/ntoj, za,w)4. Autor odnosi je zarówno do 
Chrystusa, jak i do wierzących, mieszkających w Azji Mniejszej. Autor Listu 
mówi o Chrystusie jako kamieniu żywym. Podobnie mówi o wierzących. 
Nazywa ich kamieniami żywymi (1 P 2,5). Adresaci Listu zostali odrodzeni 
ku nadziei żywej (1 P 1,3). Wierzący otrzymują życie od Żywego, a takim 
jest zmartwychwstały Chrystus. Zmartwychwstanie Chrystusa jest począt-
kiem wszelkiego nowego stworzenia i życia. 

 O odrodzeniu, nowonarodzeniu Autor Listu pisze – chociaż nie bezpo-
średnio – także w 2.. wierszu rozdziału 2: „Jak nowonarodzone niemowlęta, 
zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku 
zbawieniu, bowiem zakosztowaliście, że dobrotliwy jest Pan”. Jest to fragment 
wezwania skierowanego do czytelników Listu. Jak nowonarodzone nie-
mowlęta potrzebują odpowiedniego pokarmu, tak też chrześcijanie odro-
dzeni przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa potrzebują nie sfałszowa-
nego duchowego mleka. Apostoł rozumie więc odrodzenie jako nową ja-
kość życia, która stawia wierzących przed Bogiem, na drodze, która ich 
prowadzi do zbawienia.  

                                                      
1 St. HAŁAS, Zmartwychwstanie Chrystusa przyczyną nadrzędną naszego odrodzenia wg 

1 P 1, RBL 5 (1984) s. 
2  Dia w Nowym Testamencie używany jest w sensie nadrzędnym. Zob. L. Gop-

pelt, Der erste Petrusbrief, KEK, s.95. 
3 W innych księgach Nowego Testamentu zmartwychwstanie Chrystusa nie jest 

przedstawione jako narzędzie sprawczej. Raczej w listach Nowego Testamentu 
mowa jest o cierpieniu i śmierci Chrystusa jako mocy sprawczej zbawienia chrześci-
jan (Rz 5,10; Ef 1,7; Kol 1,22; Hbr 2,10; 9,12). 

4 Zob. St. HAŁAS, Oryginalność koncepcji odrodzenia według Pierwszego listu św. Pio-
tra, RBL 3 (1986) 243-249; Tenże, Zmartwychwstanie Chrystusa przyczyną nadrzędną 
naszego odrodzenia wg 1 P 1, RBL 5 (1984) s. 393-400.  
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 W związku z nazwaniem adresatów Listu odrodzonymi, potrzebna jest 
jeszcze jedna uwaga. Zwolennicy tzw. homilii chrzestnej, a więc, że List jest 
przepracowanym przemówieniem chrzestnym są skłonni w chrzcie widzieć 
początek odrodzenia. Może za tym przemawiać fakt, że adresaci Listu zosta-
li odrodzeni dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Chrzest w rozu-
mieniu apostoła Pawła jest grobem dla ochrzczonego. Umiera on dla grze-
chu, powstaje zaś do nowego życia (zob. Rz 6,3nn). Jednakże zawężenie 
pojęcia odrodzenia w 1. Liście św. Piotra do obrzędu chrztu, wydaje się być 
znacznym ograniczeniem horyzontu teologicznego jego Autora. Autor Listu 
spogląda na egzystencję chrześcijanina nie z perspektywy jakiegoś sakra-
mentalnego wydarzenia, lecz z perspektywy historiozbawczej, sytuacji ca-
łego ludu Bożego, powołanego przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, 
zdaje się rozumianego jako nowe stworzenie, bowiem nieco dalej Autor 
pisze o zachowanym dziedzictwie dla wierzących.  

3.2. Zachowane dziedzictwo  
 Wcześniej omówione już zostało biblijne pojęcie dziedzictwa. Na tym 
miejscu należy uwypuklić jeszcze jeden aspekt, który wcześniej nie został 
jasno i ostro sformułowany.  

 W świetle Starego Testamentu dziedzictwo należy pojmować jako ele-
ment zbawienia. Dom, rodzina, rola i możliwość jej uprawiania w celu za-
pewnienia dostatku rodzinie jest pojmowane jako zbawienie. Zbawienie 
w Starym Testamencie pojmowane było zupełnie przyziemnie, materialnie, 
wręcz docześnie.  

 Apostoł Piotr pisze o zachowaniu dziedzictwa. Tym samym odrywa po-
jęcie dziedzictwa od przyziemności i nadaje mu nowe znaczenie. W 1. Liście 
św. Piotra nie chodzi już o coś materialnego, ale o wielkość duchową, przy-
gotowaną przez Boga. Jako takie jest ono przedmiotem nadziei. Aby nie 
było żadnej wątpliwości, Autor Listu pisze: „Ku dziedzictwu nieznikomemu 
i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was” (1 P 1,4).  

 Chrześcijanie mają zachowane dziedzictwo w niebie. Być może, że ma-
my tu do czynienia z myśleniem apokaliptycznym, które w Nowym Testa-
mencie nie jest czymś osobliwym i obcym. Pan Jezus w przypowieści 
o dziesięciu pannach chciał powiedzieć swoim słuchaczom, że przygotowa-
ne jest dla nich wesele, bowiem powiada, że Królestwo Boże będzie podob-
ne do dziesięciu panien (Mt 25,1). Autor Objawienia św. Jana pisze: „I widzia-
łem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak 
przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mó-
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wiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą 
ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi” (Ap 21,2.3). 

 Godne uwagi są trzy przymiotniki opisujące przygotowane dziedzictwo 
w niebie: nieznikome (a;fqartoj), nieskalane (avmi,antoj), niezwiędłe (avma,rantoj)1.  

 Termin a;fqartoj każe myśleć o czymś co jest niezniszczalne. Izraelici byli 
świadkami częstych najazdów mocarstw starożytnego świata. Widzieli 
zniszczone pola, winnice, wioski i miasta. Dziedzictwo, które jest dla wie-
rzących zachowane w niebie będzie niezniszczalne, czyli nie ulegnie znisz-
czeniu, które niesie z sobą czas, a z nim starzenie się.  

 Termin avmi,antoj należy do słownictwa etycznego i służyło Grekom do 
opisania czystości, niewinności. Izraelici byli niejednokrotnie świadkami jak 
ich ziemia, dziedzictwo od Jahwe było skalane przez obce, pogańskie kulty. 
Dziedzictwo zachowane dla chrześcijan jest nieskalane, czyste pod każdym 
względem.  

 Termin avma,rantoj wskazuje zaś na trwałość. Izraelici wielokrotnie tracili 
swoje dziedzictwo. Chrześcijanie nie utracą zachowanego dla nich dziedzic-
twa. Nikt im go nie odbierze.  

 Zachowane więc dla wierzących dziedzictwo jest wielkim skarbem, war-
tością przewyższającą wszystkie inne dziedzictwa. Jeśli byśmy wzięli pod 
uwagę przypowieści Pana Jezusa o Królestwie Bożym, to możemy powie-
dzieć, że jest skarbem ukrytym i aby ten skarb osiągnąć należy poświęcić 
mus wszystkie inne skarby. Jest drogocenną perłą, przewyższającą swą 
wartością wszystkie inne.  

3.3. Strzeżeni mocą Bożą 
 Bóg nie tylko daje obietnice, budzi nadzieję w sercach wierzących na 
osiągnięcie przygotowanego dziedzictwa, ale strzeże na drodze ku dzie-
dzictwu zachowanemu w niebie.  

 Czasownik strzec (froure,w) wskazuje na obecność Boga w życiu wierzą-
cych. Posiadają oni nie tylko obietnice zbawienia, ale Bóg jest zbawczo obec-
ny w ich życiu. W rozumieniu treści czasownika strzec w 1. Liście św. Piotra 
pomocne mogą być liczne starotestamentowe wypowiedzi, które mówią o 
Bogu jako stróżu Izraela, który strzeże swój lud i chroni go przed niebezpie-
czeństwami. Wspaniały hymn ku czci Boga-Stróża wyśpiewał psalmista:  

„Oczy moje wznoszę ku górom:  

                                                      
1 Pozostawiamy tu terminy występujące w Biblii Warszawskiej.  
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Skąd nadejdzie mi pomoc? 
Pomoc moja jest od Pana,  
Który uczynił niebo i ziemię. 
Niechaj nie da się potknąć twej nodze,  
Niech nie drzemie stróż twój. 
Oto nie drzemie  
Ani nie zasypia stróż Izraela. 
Pan stróżem twoim, 
Pan cieniem twoim po prawicy twojej” (Ps 121,-5).  

 Autor 1. Listu św. Piotra pisze, że chrześcijanie małoazjatyccy strzeżeni są 
w mocy Bożej przez wiarę (dia. pi,stewj). Co znaczy, że wierzący strzeżeni są 
przez wiarę? Brak uściślenia zwrotu, pozwala na liczne domysły.  

 Propozycja, że chodzi o przekonanie adresatów Listu, iż „podstawa wia-
ry umacnia człowieka”1 możliwa jest do przyjęcia.  

 Być może, że mamy tu do czynienia z nawiązaniem do znanego i po-
wszechnego w starożytności zwyczaju, według którego żołnierze strzegli 
miasta2. Z eulogii św. Piotra wynika więc, że wierzący mają zaufać Bogu. 
A więc zapewnienie Autora Listu jest zarazem wezwaniem i napomnie-
niem. Mieści się to w literackiej konwencji eulogii, bowiem dostrzegamy 
w nim łatwe przejście od błogosławienia Boga, który obdarzył wierzących 
licznymi darami zbawienia do parenezy3.  

 Autor Listu pisze, że Bóg odrodził wierzących ku nadziei żywej. Nadzie-
ja wtedy jest mocna, kiedy wierzący w wierze „zawisnęli” na Bogu4, zaufali 
Jego woli zbawienia człowieka, a więc w wierze z Nim związali swoje życie. 
Dlatego św. Piotr napomina małoazjatyckich chrześcijan: „Wszelką troskę 
swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie” (1 P 5,7). Wiara, przez którą 
są strzeżeni wierzący nie jest więc rozumiana jako zasługa przed Bogiem. 
Autor Listu traktuje ją funkcjonalnie.  

 Boża opatrznościowa opieka ma na celu zbawienie wierzących. Bóg 
strzeże wyznawców Jezusa Chrystusa, aby mogli osiągnąć przedmiot swojej 
nadziei – dziedzictwo i zbawienie wieczne. Boża opieka jest bezwzględnie 
konieczna, bowiem wierzący są narażeni na liczne niebezpieczeństwa ze 

                                                      
1 S. HAŁAS, Pierwszy list św. Piotra, NKB NT XVII, s. 82. 
2 Zob. F. GRYGLEWICZ, Pierwszy list św. Piotra, [w:] Listy katolickie. Wstęp – przekład z 

oryginału – komentarz, PŚNT XI, s. 179. 
3 L. GOPPELT, Der erste Petrusbrief, KEK XII – 1, s. 97. 
4 F. HAUCK, Die Kirchenbriefe, NTD, s. 42. 
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strony pogan, wśród których żyją. Środowisko, w którym dane jest piel-
grzymować wyznawcom Chrystusa nienawidzi wierzących, a nienawiść 
i wrogość ich do chrześcijan – jak pisze Autor Listu – wyrasta z braku zro-
zumienia motywów postępowania wierzących, odrodzonych i uwolnionych 
od grzesznego postępowania. Wierzący nie żyją tak, jak poganie, nie biorą 
udziału w ich religijnych obrzędach. Stronią od wszelkiego rodzaju grzesz-
nych orgii i zachowań. Wyznawcom Chrystusa przede wszystkim zagraża 
diabeł, który – jak dowiadujemy się z końcowych wypowiedzi Autora Listu 
– „chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć” (1 P 5,8).  

 Na początku Autor interesującego nas Listu pisze, że wierzący są strze-
żeni mocą Bożą. List kończy się podobną myślą: „Wszelką troskę swoją złóżcie 
na niego, gdyż On ma o was staranie”. 1. List św. Piotra spięty jest więc jakby 
klamrą o Bożej trosce o wiernych, dlatego na końcu Listu łączy się ona z we-
zwaniem do zaufania i  zawierzenia Bogu, kiedy serce ogarnia troska.  

  Autor Listu opatrznościową opiekę nad wierzącymi interpretuje chrysto-
logicznie i eklezjalnie.  

 We fragmencie, w którym pisze o Chrystusie, Baranku, przez krew któ-
rego małoazjatyccy chrześcijanie zostali wykupieni od marnego postępo-
wania przekazanego przez ojców, powiada: „…gdy cierpiał, nie groził, lecz 
poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi; On grzechy nasze sam na ciele 
swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; 
jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście 
się do pasterza i stróża dusz waszych” (1 P 3,23-25). Chrystus jako Pasterz dusz 
strzeże nawróconych i prowadzi ich ku celowi, który został wskazany wie-
rzącym, a mianowicie ku zbawieniu. Trudno rozstrzygnąć jak bardzo przed 
oczyma Autora Listu odżył obraz pasterza z alegorii Jezusa z Nazaretu 
o dobrym pasterzu. Wyraźnie rozbrzmiewa w słowach Autora Listu słowo 
Chrystusa: „Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. 
Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nad-
chodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza. Ponieważ jest na-
jemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, 
i moje mnie znają. Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce” 
(J 10,11-15). Aluzji, szczególnie soteriologicznych nie da się zaprzeczyć.  

 Aluzję do Bożego opatrznościowego prowadzenia wierzących znaleźć 
możemy także w perykopie, w której Autor interesującego nas Listu napomi-
na starszych (presbiteroi): „Starszych więc wśród was napominam, jako również 
starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się 
objawić: Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, 
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po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, 
którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody” (1 P 5,1-3). Do zadań paste-
rzy – jak wynika to z alegorii o dobrym pasterzu – należy ochrona powierzo-
nego im ludu Bożego. Paść trzodę Bożą – to znaczy nie tylko prowadzić ją na 
„zielone pasze” (zob. Ps 23), a więc karmić „niesfałszowanym duchowym 
mlekiem”, aby lud Boży wzrastał ku zbawieniu, lecz także stać na straży tego 
ludu, chronić go przed jego wrogami, być tarczą przeciwko nieprzyjaciołom. 
Według słów Jezusa, najemnicy uciekają przed wilkami, Autor Listu zaś mo-
że powiedzieć: przed diabłem, który jak lew szuka, aby pochłonąć wiernych 
Pańskich. Wszystko więc co dzieje się w Kościele, ma służyć budowaniu ku 
zbawieniu i do zachowania zbawienia obiecanego ludowi Bożemu.  

3.4. Wykupieni i zbawieni 
 Wykupieniu i zbawieniu, podstawowym soteriologicznym terminom 
poświęciliśmy wcześniej odpowiednio dużo miejsca1. Nie zachodzi potrze-
ba powtarzania tego, co zostało napisane powyżej. Powiedziane też było – 
zgodnie z intencją Autora 1. Listu św. Piotra – że ceną wykupu była krew 
Baranka niewinnego i nieskalanego, Jezusa Chrystusa. Na tym miejscu na-
leży wskazać na inne wypowiedzi Autora Listu, które mają związek z pra-
wdą o zbawieniu wierzących oraz zaakcentować darmowość tego daru.  

 Zbawienie dokonało się z inicjatywy Boga przez Jezusa Chrystusa, Ba-
ranka, który złożył swe życie na okup za wielu. W sferze personalnej czło-
wieka początkiem jego zbawienia jest odrodzenie, które także dokonuje się 
z inicjatywy i z łaski Boga – „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana na-
szego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku 
nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu niezni-
komemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie” (1 P 1,3).   

 Czym jest zbawienie? Autor Listu zdaje się rozumieć zbawienie jako 
pewnego rodzaju proces, którego efekt ostatecznie zostanie objawiony cza-
su ostatecznego2, bowiem zbawienie jest przygotowane przez Boga – jak 
pisze Autor – do objawienia u kresu dni (1 P 1,5). Jest ono stale przed wie-
rzącymi, bowiem jest ono celem wiary (1 P 1,9). W drodze do tego celu wie-
rzącego strzeże Bóg (1 P 1,3), w którego adresaci Listu uwierzyli dzięki 

                                                      
1 Zob. 2.3.2. 
2 Autor Listu przez czas ostateczny rozumie objawienie się Jezusa Chrystusa oraz 

ostateczne objawienie zbawienia. Czas ostateczny rozciąga się więc pomiędzy 
pierwszym a drugim przyjściem Chrystusa.  
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Chrystusowi, Jego zwycięstwu nad śmiercią. Mogą więc oni  wierzyć i po-
kładać nadzieję w Bogu – „…przez niego [Chrystusa] uwierzyliście w Boga, 
który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w 
Bogu” (1 P 1,19).  

 Zbawienie jest:  

− wykupieniem z marnego postępowania, przekazanego przez ojców (1 P 
1,19); 

− odrodzeniem ku nadziei żywej (1 P 1,3); 
− wyprowadzeniem z ciemności do światłości (1 P 2,9). 

 Motywem zbawczego działania Boga jest Jego miłosierdzie1. Boże miło-
sierdzie nie jest historycznie uwarunkowane. Jest ono atrybutem Boga. Mi-
łosierdzie jest w Bogu. Bóg przed założeniem świata przeznaczył Chrystu-
sa, aby był Barankiem, którego krew jest okupem2. Ale Boże miłosierdzie 
w szczególny sposób zostało objawione wraz z objawieniem się Jezusa 
Chrystusa. Nie oznacza to, że Bóg przed przyjściem Chrystusa, a więc 
w czasach Starego Przymierza nie okazywał łaski i miłości swojemu ludowi. 
Autor Listu odwołując się do Księgi Wyjścia, w której znajduje się formuła 
powołania potomków Abrahama na lud Jahwe, przyznaje tym samym, że 
miłosierdzie Boże towarzyszyło także ludowi Bożemu przed przyjściem 
Chrystusa.   

 

 

                                                      
1 Zob. A. JEPSEN, Gnade und Barmherzigkeit im Alten Testament, KuD 7 (1961), 

s. 263n. 
2 Zob. 1.3. 
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4.  Wierzący w drodze. Religijne i etyczno-spo-
łeczne napomnienia  

 

„Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wy-
chodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które 

walczą przeciwko duszy; (Prowadźcie wśród pogan życie niena-
ganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypa-

trując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień 
nawiedzenia”  

(1 P 2,11.12). 

 Wierzący, mieszkający w Azji Mniejszej zostali wykupieni krwią Ba-
ranka od marnego postępowania, przekazanego przez ojców, odrodzeni 
z woli Bożej ku nadziei żywej, postawieni na drodze, która wiedzie ich do 
celu wiary, a więc do nieskalanego i niezwiędłego dziedzictwa, przede 
wszystkim postawieni zostali w swoim „naprzeciw” Boga w nowej sytuacji. 
Nie mogą już oni czynić tego, co czynili przed odrodzeniem, a co czynią 
ludzie z ich pogańskiego otoczenia, a więc oddawać się zachciankom po-
gańskim, „rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu 
bałwochwalstwu” (1 P 4,3). Jako odrodzeni powinni pożądać zdrowego po-
karmu, który niezbędny jest na drodze do zbawienia i postępować tak, jak 
wymaga tego od nich ich nowa sytuacja, a więc powołanie na lud Pana. 
Dlatego w 1. Liście św. Piotra etyka umotywowana jest chrystologicznie1.  

 1. List św. Piotra wiele miejsca poświęca religijno-etycznym wskazaniom, 
które nie mogą być nie wzięte pod uwagę przez wierzących, bowiem ich 
powołaniem jest życie święte, ponieważ Ten, który ich powołał jest święty: 
„Za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszel-
kim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem 
święty” (1 P 1,15.16).  

 Autor 1. Listu św. Piotra domaga się od adresatów swojego Listu, aby jak 
przystoi na wyznawców Jezusa Chrystusa postępowali godnie na różnych 
płaszczyznach życia. Formułuje ogólne zasady religijno-etycznego postę-
powania, ale także pisze, jak powinni wierzący postępować w domu, 

                                                      
1 W. MARXEN, „Christliche“ und christliche Ethik im Neuen Testament, s. 15n. 
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w społeczności wierzących podczas wspólnych zgromadzeń, wobec władzy 
i pogańskiego otoczenia.  
 

4.1. Ogólne religijno-etyczne napomnienia 
 

4.1.1. Wykupieni z marnego postępowania 
 Omówienie etycznych nakazów Autora 1. Listu św. Piotra należy rozpo-
cząć od zacytowania dość kluczowych wierszy interesującego nas Listu: 
„Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami 
władały w czasie nieświadomości waszej” (1 P 1,14); „Wiedząc, że nie rzeczami 
znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania 
waszego, przez ojców wam przekazanego” (1 P 1,18); „Wy, którzy niegdyś byliście 
nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale 
teraz zmiłowania dostąpiliście” (1 P 2,10); „W czasie minionym spełnialiście za-
chcianki pogańskie oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pija-
tykom i bezecnemu bałwochwalstwu” (1 P 4,3). Mówią one o przeszłości wie-
rzących, do których skierowany jest 1. List św. Piotra. Ten rozdział przeszło-
ści został zamknięty. Adresaci Listu zostali wykupieni od marnego postę-
powania, odziedziczonego po ojcach i odrodzeni dzięki powstaniu Jezusa 
Chrystusa z umarłych. 

 Aby opisać nowość życia, związanego z wiarą w Jezusa Chrystusa, nale-
ży mieć przed oczyma – przynajmniej w bardzo ogólnym zarysie –  życie 
wierzących, zanim poznali Chrystusa i uwierzyli w Niego. Etyczne lub nie-
etyczne postępowanie już od czasów Homera i Hezjoda związane było 
z wyznawaną religią. Wierzenia miały wpływ na pojmowanie cnoty, na kult 
i postępowanie.  

 Religijna mapa ówczesnego świata w ramach Imperium Rzymskiego 
była niezwykle barwna1. Można wręcz mówić o synkretyzmie religijnym.  

 List św. Piotra skierowany jest do wyznawców Chrystusa prowincji pół-
nocnych Azji Mniejszej. Zanim dotarło tu chrześcijaństwo w całej Azji 
Mniejszej rozwijały się różnego rodzaju politeistyczne kulty, czego ślad mo-
żemy znaleźć nawet w Nowym Testamencie (Dz 14,1nn). W III wieku przed 
Chrystusem, a także znacznie później powodzeniem cieszył się orfizm, któ-

                                                      
1 K. W. LENGAUER, Religijność starożytnych Greków, Warszawa 1984; KERÉNYI, Dio-

nizos. Archetyp życia niezniszczalnego, Kraków 1997; M. BURNETT, Bogowie i mity Gre-
ków, Warszawa 1998.  
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ry powoływał się na mitycznego herosa i poetę Orfeusza, syna muzy Kalio-
pe i trackiego króla Ojagra lub Apollina. Miał on brać udział w wyprawie 
Agronautów. Według mitu Orfeusz poniósł  śmierć z rąk trackich kobiet, 
które zemściły się na nim i na wojownikach za to, że nie zostały dopuszczo-
ne do obrzędów, które zastrzeżone były tylko dla mężczyzn.  

 Mit o zejściu Orfeusza do Hadesu po śmierci żony, Eurydyki i stracie jej 
w drodze powrotnej z powodu niedotrzymania polecenia bogów podzie-
mia, jest znany głównie dzięki twórczości Wergiliusza i Owidiusza. Har-
monizuje on z zainteresowaniem orfików zagadnieniami życia i śmierci. 
Orficy byli wegetarianami1 (starożytna informacja podaje, że Pitagoras, za-
kazujący spożywania mięsa, spotkał się orfikami) i nie składali krwawych 
ofiar.  

 W późniejszym okresie orfizm związany był z kultem Dionizosa Bak-
chiosa, skupiającym się na idei śmierci i zmartwychwstania. Mit o Dionizo-
sie spłodzonym przez Zeusa z własną córką, Persefoną był zwieńczeniem 
najstarszych kosmogonii orfickich. Dionizosa, jeszcze w dziecięcym wieku 
mieli zwabić do siebie tytani, zabili go, ugotowali i zjedli. Za karę Zeus spa-
lił ich piorunem, a Dionizos zmartwychwstał po uczcie tytanów z ocalałego 
serca. Z popiołów tytanów powstali ludzie, łączący w sobie boską cząstkę 
Dionizosa i winę tytanów. Dionizos Bakchios był bogiem wina, żywotnych 
sił natury objawiających się w religijnym szale2.  

 Misteria orfickie, a także inne misteria3, w których uczestniczyć mogli 
tylko wtajemniczeni, w chrześcijaństwie musiały budzić podejrzenia, wszak 
wszystko co dzieje się pod osłoną i w tajemnicy – jak sądzono – związane 
jest ze złem, którego należy się brzydzić i unikać. Zresztą większość miste-
riów odbywało się pod osłoną nocy. W chrześcijaństwie przestrzegano 
przed uczynkami ciemności (zob. J 8,12; 12,35.45) i dlatego wszelkiego ro-
dzaju misteria budziły podejrzenia o hołdowaniu złu.  

 Także w Azji Mniejszej popularny był pochodzenia frygijskiego kult Ky-
bele, Wielkiej Matki, bogini płodności i urodzaju. Przedstawiana była na 
wozie zaprzężonym w lwy i pantery, w otoczeniu korybantów, którzy 
w ekstatycznym tańcu zadawali sobie rany aż do samokastracji. Kybele 
identyfikowana była czasem z Artemidą efeską (zob. Dz 19,23nn)4. 

                                                      
1 Zob. Rz 14,2. 
2 H. KÖSTER, Einführung in das Neue Testament, s. 185nn. 
3 Tamże, s. 168nn, 203nn 
4 Tamże, s. 197nn. 
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 W czasach grecko-rzymskich rozwinął się też w całym Imperium kult 
Mitry, boga słońca, pochodzenia irańsko-babilońskiego1. Ku czci Mitry od-
bywały się misteria, a wtajemniczeni mieli zapewniony wstęp do najwyż-
szych rejonów nieba. 

 Nie można nie wspomnieć rozwijającego się dynamicznie w czasach po-
apostolskich kultu cesarza. Kult cesarzy nastał wraz z początkiem cesarstwa 
rzymskiego. Wpływ na rozwój tego kultu miały stare kulty faraonów Egip-
tu oraz kulty królów Wschodu2. Podstawowe formy kultu cesarzy w Rzy-
mie zostały stworzone przez cesarza Augusta. Z biegiem czasu uległy pew-
nym modyfikacjom. Ubóstwiano zmarłych władców i członków ich rodzin. 
Pierwszy zaszczytu deifikacji po śmierci dostąpił Juliusz Cezar. W Rzymie 
kult cesarza łączono z kultem Romy. W kulcie cesarzy, mimo, że domagali 
się tego niektórzy władcy Rzymu, ofiary składano w intencji władców, a nie 
dla nich samych3. Odmowa uczestniczenia w kulcie cesarza była odczyty-
wana jako wrogi akt wobec Imperium i jego władcy. Chrześcijan, którzy 
odmawiali udziału w kulcie cesarza, w późniejszym czasie torturowano 
i skazywano na śmierć4. 

 Powyżej w skrócie scharakteryzowane kulty miały charakter politei-
styczny. W chrześcijaństwie po Starym Testamencie i judaizmie obowiązy-
wał surowy monoteizm. Wszystko więc co łączyło się pogańskimi bóstwa-
mi było dla wierzących obrzydliwością. „Bóg jest jeden” (ò qeo.j ei-j evstin – Ga 
3,20) – pisał Paweł do Galacjan5. We fragmencie, z którego wyjęte są te sło-
wa, nie chodzi o przekonanie Galacjan do monoteizmu, ale o właściwe poj-
mowanie roli prawa. Podobną sytuację spotykamy na innych miejscach li-
stów Wielkiego Apostoła. Wynika z tego, że nie było potrzeby udowadnia-
nia wyznawcom Jezusa, pochodzącym z pogaństwa, że Bóg jest jeden. Na 
tym fundamentalnym dogmacie apostoł Paweł budował wszystkie swoje 
wywody, niezależnie od ich charakteru. W parenetycznym fragmencie 
z 1. Listu do Koryntian, w którym Apostoł podejmuje się odpowiedzieć na 
pytanie, czy wolno spożywać mięso ofiarowane bałwanom, pisze: „Niczym 
są wizerunki bożków w świecie, i nie ma boga, oprócz Jednego” (1 Kor 8,4).  

                                                      
1 Tamże, s. 383nn. 
2 Tamże, s. 32nn. 
3 Zob. Religia. Encyklopedia PWN. T. 6, s. 144.   
4 H. KÖSTER, Einführung In das Neue Testament, s. 378nn. 
5 Autor Dziejów Apostolskich pisze, że Paweł gorszył się, oglądając liczne sanktu-

aria wzniesione na cześć greckich bogów przez Ateńczyków (Dz 17,16).  
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 W tle słów Wielkiego Apostoła Narodów: „Postępujmy przystojnie jak za 
dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swa-
rach i zazdrości” (Rz 13,13) należy widzieć ową wyżej przedstawioną mo-
zaikę najpopularniejszych religii politeistycznych Azji Mniejszej. Uczestni-
czenie w pogańskich kultach było uważane w młodym chrześcijaństwie za 
niegodziwość, związaną z wieloma grzechami, które wylicza apostoł Paweł 
w Liście do Galacjan: „Jawne są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nie-
czystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowa-
nia, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; 
o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy 
czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą” (Ga 5,19-21). 

 Te i podobne uczynki ciała zostały przekazane adresatom Listu przez 
ojców (1 P 1,18). „Dość bowiem – pisze Autor Listu – że w czasie minionym 
spełnialiście zachcianki pogańskie oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, 
biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu” (1 P 4,3). O nich to wspo-
mina Autor Listu, wzywając do odrzucenia wszelkiej złości i wszelkiej 
zdrady, i obłudy, i zazdrości, i wszelkiej obmowy (1 P 2,1), powołani bo-
wiem zostali „z ciemności do cudownej swojej światłości” (1 P 2,9). 

4.1.2. Nowe życie przez odrodzenie i wykupienie 
 Dla chrześcijan w Azji Mniejszej nastał kres życia w postępowaniu prze-
kazanym przez ojców. Zostali oni odrodzeni, „przez zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa” (1 P 1,3), „nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo 
Boże, które żyje i trwa” oraz „wykupieni z marnego postępowania …, przez ojców 
… przekazanego” (1 P 1,18), „nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem”1.  

 Zarówno odrodzenie, jak i wykupienie zobowiązuje wierzących do zde-
cydowanego porzucenia życia w pożądliwościach ciała, w grzechach prze-
kazanych przez ojców. Autor Listu wzywa więc do nowego życia, które 
budzi podejrzenia u pogan, ale oczekiwanego przez Boga. Autor 1. Listu św. 
Piotra skierował więc do małoazjatyckich chrześcijan pewne napomnienia, 
które mają być im pomocne na ich nowej, chrześcijańskiej drodze życia. 
Duszpasterska troska Autora Listu o wierzących ujawnia się z całą mocą 
w tych napomnieniach i zachętach. To nie są napomnienia kogoś z ze-
wnątrz, ale starszego, niosącego na swym sercu brzemię odpowiedzialności 
za tych, którzy zostali wykupieni przez krew Jezusa Chrystusa i odrodzeni 
przez słowo Boga żywego.  

                                                      
1 Zob. 3.1. oraz 3.4.  
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 1. List św. Piotra w pełnym tego słowa znaczeniu jest pasterskim pismem, 
w którym widoczne jest zaangażowanie jego Autora i troskę o przyszłość 
wierzących w Azji Mniejszej, głównie w sytuacji, w której ci wierzący się 
znajdowali. Wierzący znosząc zniewagi, potrzebowali pocieszenia i umoc-
nienienia we wierze. I to pocieszenie otrzymali. Niezbędne były też napo-
mnienia i duszpasterskie rady, aby małoazjatyccy chrześcijanie nie zboczyli 
z drogi, lecz osiągnęli cel swojej wiary – zbawienie wieczne.  

 Cały List utkany jest wieloma duszpasterskimi napomnieniami, przepla-
tającymi się z niezwykle głębokimi, teologicznymi przemyśleniami na temat 
zbawczego dzieła Boga w Jezusie Chrystusie. Czyni to 1. List św. Piotra nie-
zmiernie wartościowym pismem Nowego Testamentu.  

4.1.2.1. Chrystusa miłujcie i wierzcie w Niego  
 Zaraz na wstępie Listu, w wezwaniu do wytrwałości w doświadczeniu, 
przez którą zostaje wypróbowana wiara ku chwale, czci i sławie w dniu 
objawienia się Jezusa Chrystusa, Autor pisze: „Tego miłujecie, chociaż go nie 
widzieliście, wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie, i weselicie się radością 
niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz” (1 P 1,8.9). Cho-
ciaż nie jest to napomnienie o charakterze etycznym, to jednak nie można 
nie wziąć go pod uwagę, ponieważ zawarte jest w nim wezwanie do wiary 
i miłości Chrystusa, zaś wiara i miłość w chrześcijaństwie jest fundamentem 
wszelkiego działania wierzących. Nie ma chrześcijańskiej etyki bez wiary, 
nie ma też prawdziwie chrześcijańskiego postępowania bez miłości zako-
twiczonej w Chrystusie.   

 Zbawczy czyn Boga w Jezusie Chrystusie, przelana krew Baranka Boże-
go – to wyciągnięta dłoń miłosiernego Boga do człowieka, który obciążony 
grzechami potrzebuje oczyszczenia, wykupienia i odrodzenia. Odpowie-
dzią na Boży zbawczy czyn jest wiara w Tego, który wykupił wierzących 
nie złotem ani srebrem, ale krwią swoją świętą przelaną na krzyżu, na Gol-
gocie. Z wiarą powinna być powiązana miłość, wszak bez niej wiara może 
okazać się tylko deklaracją, uczuciem pozbawionym aktywności, bez we-
wnętrznego zaangażowania.  

 Adresaci Listu – pisze jego Autor – nie mogą oglądać Jezusa Chrystusa, 
jak oglądali Go Jego pierwsi uczniowie. Pomimo tego powinni w Niego 
wierzyć, bowiem w wierze mają z Nim społeczność, wyrażającą się w miło-
ści. Wierzący z północnych prowincji Azji Mniejszej nie mają społeczności 
bezpośredniej, wzrokowej z Chrystusem, pomimo tego wierząc w Niego i 
miłując Go, mają z Nim społeczność personalną. Jest to społeczność rze-
czywista, nie zamykająca się jedynie w deklaracjach. Wiara ich łączy z Tym, 
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w którego wierzą, a miłując Go, okazują Mu wdzięczność za doznane do-
brodziejstwa.  

 Autor 1. Listu św. Piotra napomina małoazjatyckich chrześcijan do wiary 
w Chrystusa. Mają wierzyć nie tylko w Boga, co jest oczywiste, lecz także 
w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Oznacza to, że interesujący nas List, jest 
pismem, w którym znajdują się już dojrzałe przemyślenia chrystologiczne. 
Można go postawić obok pisma apostoła Pawła oraz pism szkoły Janowej, 
która przekazała nam słowa Jezusa: „Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierz-
cie w Boga i we mnie wierzcie!” (J 14,1).  

 Potrzeba umiłowania Chrystusa, Baranka Bożego jest czymś oczywi-
stym. Ten, który tak wiele uczynił dla ludzi, godzien jest umiłowania. Jed-
nakże warto tu zwrócić uwagę, że Autor 1. Listu św. Piotra napomina mało-
azjatyckich chrześcijan do bojaźni przed Bogiem i do miłości członków bra-
terskiej wspólnoty wierzących w Chrystusa. „…braci miłujcie, Boga się bójcie” 
(1 P 2,17). Nie oznacza to, że wierzący nie są zobowiązani do miłości Boga. 
Bojaźń wobec Boga nie wyklucza miłości Boga. Bojaźń Boga – jak to zoba-
czymy później – jest zaufaniem Bogu, oddaniem Mu swojego życia, zawie-
rzeniem Jego opatrznościowemu prowadzeniu, a więc także miłością.  

4.1.2.2. Okiełzajcie umysły i trzeźwymi bądźcie 
 Po wezwaniu do wiary w Chrystusa, wiary, która stanowi fundament 
chrześcijańskiej etyki, Autor Listu wzywa wierzących do konkretnej pracy 
nad sobą, do wewnętrznej dyscypliny: „Okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi 
będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawie-
niu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, 
jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem 
świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu 
waszym” (1 P 1,13-15).  

 Powyższe napomnienie powiązane jest z tekstem poprzedzającym na-
pomnienie. Autor 1. Listu św. Piotra pisał o całkowicie nowej sytuacji tych, 
którzy zostali odrodzeni i wykupieni od marnego postępowania przez Je-
zusa Chrystusa. Na ten związek myślowo-treściowy wskazuje nie tylko 
występujący w 13. wierszu spójnik dio,, ale także znajdujące się w napo-
mnieniu słowa: „…połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest 
dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa”; „Jako dzieci posłuszne…”. Nowa sytu-
acja, którą wierzący zawdzięczają swojemu Zbawicielowi, sytuacja, która 
jest wynikiem nowo narodzenia, spowodowała, że weszli w całkowicie no-
wą relację z Bogiem. Nie mogą przeto nie naśladować swojego Boga, ale jak 
On jest święty, tak i oni powinni dążyć do uświęcenia swojego życia.  
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 Napomnienie – nad którym się pochylamy – rozpoczyna się od słów: Dio. 

avnazwsa,menoi ta.j ovsfu,aj th/j dianoi,aj ùmw/n, które należy przełożyć: „Dlatego 
przepasawszy biodra waszego myślenia”. Mamy tu do czynienia z obrazem 
zaczerpniętym z codziennego życia. Kto wybierał się w drogę, przepasywał 
swoją szatę, aby nie przeszkadzała w drodze. Również przed rozpoczęciem 
pracy, robotnicy przepasywali swoje szaty w biodrach, aby nie przeszka-
dzały w wykonywanych czynnościach. Także wojownik z tych samych 
przyczyn przepasywał swoją szatę (zob. Wj 12,11; Jr 1,17; Dz 12,8; Ef 6,15; 
Łk 12,35). Czynność ta w sensie przenośnym oznacza gotowość1. Wyraźnie 
dostrzec to można w słowach Jezusa: „Niechaj biodra wasze będą przepasane i 
świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących pana swego, aby mu 
zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka” (Łk 12,35.36). Jaka 
więc myśl zawarta jest w słowach avnazwsa,menoi ta.j ovsfu,aj th/j dianoi,aj ùmw/n? 
Małoazjatyccy chrześcijanie powinni być czujni w swoim myśleniu. Nie 
mogą dać się zwieść swoim myślom. Nawet w myślach nie mogą zejść na 
manowce. Jeśli według Biblii siedliskiem myśli jest serce, to zacytować tu 
należy słowa izraelskiego mędrca: „Człowiek niegodziwy, mąż bezbożny, chodzi 
z fałszem na ustach… w sercu swoim chowa podstęp, ustawicznie knuje zło, sieje 
niezgodę” (Prz. 6,12.14). Złe zamiary serca są nie tylko znane Bogu, Ojcu 
wierzących, ale Bóg przez swoje słowo je osądza – „Słowo Boże jest żywe 
i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia 
duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca” (Hbr 4,12).  

 Po wezwaniu do czujności w myśleniu, następuje wezwanie do trzeźwo-
ści. Wezwanie nh,fontej występuje w czasie teraźniejszym (imiesłów czasu 
teraźniejszego), a więc trzeźwość ma być stałym stanem. Autorowi Listu nie 
chodzi o trzeźwość, która jest wynikiem nie używania napojów alkoholo-
wych, chociaż może i o taką trzeźwość mu chodzi2, lecz o trzeźwe myślenie, 
o stałą gotowość (por. 1 P 4,7; 5,8)3. Wierzącym na drodze do zbawienia nie 
powinno nic przeszkadzać, kroczyć powinni prosto do celu, być świado-
mymi swojego powołania. Jako dzieci powinni być posłuszni Bogu i wi-

                                                      
1 H. GUNKEL, Der erste Brief des Petrus, [w:] Die Schriften des Neuen Testaments, II, 

s. 540.  
2 Matka Lemuela nauczała swojego syna: „Królom, o Lemuelu, królom nie wypada pić 

wina albo książętom pragnąć mocnego napoju, Aby przy piciu nie zapomnieli ustaw i nie 
naginali prawa wszystkich ubogich” ( Prz 31,4.5). 

3 Podobne wezwanie spotykamy w listach apostoła Pawła: 1 Tes 5,6.8 oraz deute-
ro-Pawłowych: np. 2 Tm 4,5. To stały element starochrześcijańskiej parenezy – zob. 
L. GOPPELT, Der erste Petrusbrief, KEK XII – 1, s. 116. 
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dzieć wyraźnie przed sobą cel, ku któremu śpieszą. „Jako dzieci posłuszne nie 
kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświado-
mości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie 
świętymi we wszelkim postępowaniu waszym” – napomina Autor Listu. W sło-
wach tych Autor Listu mówi wyraźnie co powinno być teraz w życiu chrze-
ścijan, a co było dawniej. Pokazuje więc zmianę jaka nastąpiła przez odro-
dzenie1.  

 Chrześcijanie jako posłuszne dzieci na swojej drodze życia nie powinni 
kierować się pożądliwościami (evpiqumi,a). Oddanie się Bogu jest fundamen-
talną postawą. Posłuszeństwo Bogu wyklucza postępowanie na wzór tego, 
które charakteryzowało życie wierzących przed odrodzeniem. Stare prze-
minęło i adresaci Listu nie mogą  z powrotem zwracać się do postępowania 
pełnego pożądliwości2. Jako odrodzeni nie mogą patrzeć wstecz, ale zawsze 
przed siebie i na Boga.  

 Termin evpiqumi,a bardzo często występuje w listach św. Pawła. W 1. Liście 
św. Piotra występuje 5 razy. W klasycznej grece może mieć on pozytywne, 
jak i negatywne znaczenie, chodzi w nim bowiem o pragnienie. Można bar-
dzo pragnąć czegoś dobrego, jak też i złego3. W Biblii chodzi najczęściej 
o złe pragnienia. Człowiek tym pragnieniom ulega i dlatego Autor Listu 
przestrzega przed nimi wyznawców Chrystusa z Azji Mniejszej. Złymi pra-
gnieniami kierowali się przed odrodzeniem. Teraz jako wykupieni od mar-
nego postępowania przekazanego przez ojców, powinni kierować się in-
nymi pragnieniami.  

 Stary model życia musi zostać w życiu chrześcijan zdecydowanie odrzu-
cony. Autor Listu kieruje oczy wyznawców Chrystusa na Boga, który powo-
łał chrześcijan (kale,saj od kale,w)4. Bóg jest święty i jest źródłem wszelkiej 
świętości i chwały. Właśnie ze względu na swoją świętość budzi grozę i lęk 
w sercu grzesznego człowieka. Izajasz, który zobaczył w świątyni chwałę 
Jahwe i słyszał hymn pochwalny na cześć świętego Boga, Boga, którego 
świętość napełnia ziemię (Iz 6,3), z drżeniem wołał: „Biada mi! Zginąłem, bo 
jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, 
gdyż moje oczy widziały Króla, Pana Zastępów” (Iz 6,5).  

                                                      
1 N. BROX, Der erste Petrusbrief, EKK XXI, s. 76.  
2 Zob. Rz 12,2. 
3 St. HAŁAS, Pierwszy list św. Piotra, NKB NT XVII, s. 104. 
4 Zob. Ga 1,6.16)  
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 Pojęcie świętości w Starym Testamencie ma ścisły związek z kultem. 
W księgach Starego Przymierza święte są przedmioty, które służą sprawo-
waniu kultu, np. skrzynia przymierza, chleby pokładne itd. Święte jest 
miejsce, na którym objawia się Bóg, lub sprawowany jest kult. Święte są 
czasy i dni, przypominające zbawcze czyny Boga (Wj 31,14). Święci są także 
ludzie, którzy powołani zostali do sprawowania kultu (Ps 5,8; 20,7; Wj 
19,2..5.6; Iz 52,1). W wezwaniu Autora Listu do świętego życia chodzi o do-
skonałość moralną. Uzasadniając swoje napomnienie wspomina słowa 
z Kodeksu świętości: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” (1 P 1,16; zob. Kpł 
19,2). Jest to wezwanie do naśladowania Boga. Podobne wezwanie znajdu-
jemy w Ewangelii św. Mateusza. Pan Jezus w Kazaniu na górze mówił jednak 
nie o świętości, lecz o doskonałości Boga. „Bądźcie wy tedy doskonali, jak Oj-
ciec wasz niebieski doskonały jest” (Mt 5,48).  

 Stary Testament wzywa do doskonałego życia, polegającego na niena-
gannym postępowaniu: „Bądź bez skazy przed Panem, Bogiem twoim” (Pwt 
18,13)1. Nienaganność i doskonałość nie jest tutaj pojęciem moralnym, lecz 
kultowym2. Kontekst wskazuje, że prawodawcy chodziło o niepodzielną 
cześć dla Jahwe. Ale na kartach Starego Testamentu spotykamy się także 
z pojęciem doskonałości w znaczeniu religijno-moralnym. Dawid – według 
autora 2. Księgi Samuelowej – modlił się: „Z łaskawym postępujesz łaskawie, 
z mężem nienagannym nienagannie” (2 Sm 22,26). O sensie tej wypowiedzi 
decyduje kontekst, w którym wielokrotnie padają słowa: grzech, wina, od-
płata, sprawiedliwość, przede wszystkim użyte jest w modlitwie słowo 
dS*ĵt=T], które znaczy – doskonały3.  

 Kontekst Jezusowego napomnienia: „Bądźcie wy doskonali, jak Ojciec wasz 
niebieski doskonały jest” wskazuje na etyczny wymiar doskonałości, której 
domagał się Jezus od swoich słuchaczy. Wezwanie do doskonałości zostało 
poprzedzone zostało nakazem miłości nieprzyjaciół i potrzebą modlitwy za 
prześladowców, co w stosunku do etyki judaizmu było czymś niesłycha-
nym, wręcz rewolucyjnym. Miłość do nieprzyjaciół jest wyróżnikiem ucznia 
Jezusowego. Pielęgnując ją i trwając w niej, uczeń naśladuje Boga, Ojca nie-

                                                      
1 Stary Testament mówi o człowieku, że powinien być bez skazy (<ym!T*), ale także 

o zwierzęciu ofiarnym (np. Kpł 13,10), również o wykonywanym jakimś dziele 
(Pwt 32,4). Prawo jest <ym!T* (Ps 19,8) – por. W. GESENIUS, Hebräisches und aramäisches 
Handwörterbuch über das Alten Testament, 141905, s. 806. LXX posiada tevleioj. 

2 St. ŁACH, Księga Powtórzonego Prawa, PśST II,3, 1971, s. 207. 
3 O Bogu powiedziane jest, że działa <M*T^T] (od <mt – był doskonały), czyli działa 

doskonale – zob. J. ŁACH, Księgi Samuela, PśST IV,1, 1973, s. 487n.  
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bieskiego, którego słońce „wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na spra-
wiedliwych i niesprawiedliwych” (Mt 5,45).  

 W kontekście omawianego napomnienia z 1 P 1,15, także znajduje się 
nakaz miłości: „Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku 
nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco” (1 P 
1,22). Nie powinniśmy więc  mieć wątpliwości, że Autor 1. Listu św. Piotra 
napominając do naśladowania świętości Boga, ma na myśli świętość nie 
w sensie kultowym, lecz w sensie moralnym. Wszystkie napomnienia Au-
tora interesującego nas Listu mają właśnie taki wymiar.  

4.12.3. Miłujcie czystym sercem jedni drugich 
 Uświęcenie dokonuje się przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej 
miłości bratniej. Autor Listu pisze: „Skoro dusze wasze uświęciliście przez po-
słuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem 
jedni drugich gorąco” (1 P 1,22). Napomnienie to w języku greckim brzmi: Ta.j 

yuca.j ùmw/n h`gniko,tej evn th/| ùpakoh/| th/j avlhqei,aj eivj filadelfi,an avnupo,kriton( evk 

Îkaqara/jÐ kardi,aj avllh,louj avgaph,sate evktenw/j. W pierwszej części tego zdania 
użyte zostało słowo h̀gniko,tej od avgni,zw – uświęcić, oczyścić. Według Starego 
Testamentu uświęcić się, znaczy oczyścić się (zob. np. 2 Krn 29,1nn; 30,1nn; 
por. Dz 21,24.26). Należy więc tą pierwszą frazę przełożyć na język polski: 
„Skoro dusze wasze oczyściliście…”, lub „Skoro dusze wasze uświęciliście…”. 
Oczyszczenie wiernych dokonało się przez krew Jezusa Chrystusa (zob. 1 P 
1,19). Kontekst, w którym mowa jest o naśladowaniu Boga w świętości, po-
zwala na pierwszy i drugi przekład.  

 Uświęcenie, czy oczyszczenie jest darem świętego Boga w Jezusie Chry-
stusie. Powinno ono zaowocować posłuszeństwem prawdzie. Z wcześniej-
szej wypowiedzi Autora Listu wynika, że chodzi o prawdę ewangelii1. Pro-
rocy Starego Testamentu dowiadywali się, kiedy miało dokonać się zba-
wienie. Ono teraz się dokonało w Jezusie Chrystusie. Jest ono zwiastowane 
wierzącym: „Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali 
w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym 
zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę; a są to rzeczy, w które sami 
aniołowie wejrzeć pragną” (1 P 1,12). Wynika także to ze słów, w których Au-
tor Listu zapewnia, że taka jest łaska Boża, jak została w Liście przedstawio-
na: „Przez Sylwana, wiernego wam, jak mniemam, brata, napisałem krótko, napo-
minając i upewniając was, że taka jest prawdziwa łaska Boża; w niej trwajcie!” (1 P 
5, 12).  

                                                      
1 L. GOPPELT, Der erste Petrusbrief, KEK XII – 1, s. 131.  
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 Celem uświęcenia, oczyszczenia jest odnowienie „ku nieobłudnej miłości 
bratniej” (filadelfi,a)1. Chociaż słowo to składa się z rdzenia fil, wskazują-
cego na miłość oraz rzeczownika avdelfo,j (brat), to jednak nie chodzi jedynie 
o miłość między braćmi, lecz o miłość, która powinna łączyć i spajać całą 
wspólnotę wierzących (zob. Rz 12,10; 1 Tes 4,9; Hbr 13,1). W pierwotnym 
chrześcijaństwie społeczność wierzących rozumiana była jako społeczność 
rodzinna2. 

 Pomiędzy wyznawcami Chrystusa braterską miłość powinna cechować 
szczerość (avnupo,kritoj). Przymiotnik avnupo,kritoj często występuje w Nowym 
Testamencie i nie zawsze w księgach Nowego Przymierza chodzi o miłość 
(zob. Rz 12,9; 2 Kor 6,6), ale także o wiarę. Autor 1. i 2. Listu do Tymoteusza 
wzywa do szczerej wiary (1 Tm 1,5; 2 Tm 1,5). Jak ważna jest braterska mi-
łość na drodze wierzących do naśladowania w świętości Boga, wskazuje 
wezwanie do wzajemnej miłości, które kończy całą omawianą frazę. Wza-
jemna miłość powinna wypływać z serca3.  

 W biblijnej antropologii serce nie tylko jest narządem w ciele ludzkim, 
ale spełnia ono także bardzo ważne funkcje psychiczno-intelektualne. Serce 
jest według ksiąg Starego Testamentu siedzibą życia emocjonalnego, a więc 
organem uczuć i pragnień. Serce rodzi radość i smutek, których źródłem 
mogą być różne sytuacje, zdarzenia. I tak np. wino rozwesela serce człowie-
ka (Ps 104,15, Za 10,7). Przyczyną smutku dla zamężnej kobiety była nie-
płodność (1 Sm 1,8). Sercem pożąda się żonę, męża lub cudze mienie (Pwt 
6,25). Serce jest również siedliskiem ludzkiej pychy, wyniosłości itp. (Pwt 
8,14; Oz 13,6; Iz 9,8)4. 

 Słowo serce jest ulubionym przez apostoła Pawła terminem antropolo-
gicznym. Serce jest w myśleniu Apostoła Narodów najbardziej ukrytą sferą 
ludzkiej istoty. Dlatego Apostoł przeciwstawia serce temu, co jest ze-
wnętrzne i jawne (Rz 2,29; 10,8-10; 2 Kor 5,12; 6,11; 1 Tes 2,17). Serce to także 
siedlisko uczuć. W sercu pojawia się smutek (Rz 9,2), strach (2 Kor 2,4), 
upodobanie (Rz 10,1), miłość (2 Kor 7,3), pragnienie lub pożądanie (Rz 1,24; 
9,2). Tu również rodzi się więź międzyludzka, która może przetrwać ciele-

                                                      
1 Słowo filadelfi,a występuje także w 1 P 3,8. 
2 L. GOPPELT, Der erste Petrusbrief, KEK XII – 1, s. 129. 
3 Niektóre rękopisy mają „z czystego serca”. Może to być nawiązanie do słów mó-

wiących o oczyszczeniu, ale też i do 1 Tm 1,5.  
4 H. W. WOLF, Anthropologie des Alten Testaments, München 1973; B. WIDŁA, Teolo-

gia antropologiczna Starego Testamentu, Warszawa 2004.  
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sną rozłąkę (2 Kor 3,2n; Flp 1,7)1. W sercu człowiek kocha, lecz także niena-
widzi, przyjmuje i odtrąca.  

 Zapewne podobnie myśli o sercu Autor 1. Listu św. Piotra. Dlatego na-
pomina, aby z serca wierzący miłowali się wzajemnie2.  

 W nowotestamentowej literaturze najczęściej z wezwaniami do miłości 
wzajemnej spotykamy się w pismach pochodzących z kręgu św. Jana (J 13, 
34n; 1 J 3,11; 2 J 1,5). Ewangelista Jan wkłada w usta Jezusa słowa: „Nowe 
przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; 
abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami 
moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie” (J 13,34n). Miłość jest więc zna-
kiem rozpoznawczym uczniów Jezusa Chrystusa. To tłumaczy, dlaczego 
tak często Nowy Testament wzywa do wzajemnej miłości3.  

4.1.2.4. Odrzućcie wszelką złość, zdradę… 
 Wierzący, odrodzeni przez nieskazitelne słowo, powinni odrzucić od 
siebie wszelką złość, zdradę, obłudę, zazdrość i obmowę. „Odrzuciwszy więc 
wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę jako nowona-
rodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście 
przez nie wzrastali ku zbawieniu” (1 P 2,1.2)4.  

 Wyliczone tu grzechy, postępki, które władały wierzącymi przed odro-
dzeniem, nadal rządzą życiem pogan, którzy oskarżają małoazjatyckich 
chrześcijan. Niektóre z wyliczonych przez Autora Listu grzechów mieszczą 
się w liście uczynków ciemności, które wylicza apostoł Paweł w Liście do 
Galacjan: „Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, 
rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, wa-
śnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych za-
powiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, 
Królestwa Bożego nie odziedziczą” (Ga 5,19-21). 

 Autor nakazuje adresatom Listu odrzucenie grzechów, które krzewiły się 
w ich życiu, kiedy byli poganami. Czyni to przy pomocy imiesłowu cza-

                                                      
1 V. STOLLE, Herz, TBNT I, s. 951. 
2 L. GOPPELT, Der erste Petrusbrief, KEK XII – 1, s. 130. 
3 R. SCHNACKENBURG, Nauka moralna Nowego Testamentu, 83nn. 
4 W wierszu 1. jest mowa o odrzuceniu konkretnych grzechów, zaś 2. zawiera 

podstawowe polecenie, aby wierzący pragnęli właściwego pokarmu. Ponieważ 
zostali przyrównani do niemowląt (hos), dopiero co narodzonych, powinni pragnąć 
mleka. Dla wierzących jest to prawdziwe, nie sfałszowane duchowe mleko.  
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sownika avpoti,qhmi. Czasownik ten oznacza w języku greckim usunięcie ja-
kiegoś przedmiotu ze zwykłego użytku.  W listach apostoła Pawła i jego 
uczniów bardzo charakterystyczne jest jego użycie w sensie odrzucenia 
grzechów (por. Rz 13,12; Kol 3,8; Ef 4,22). Użycie właśnie imiesłowu słowa 
avpoti,qhmi ma na celu odrzucenie grzechów nie tylko w jakieś wyznaczone 
dni, ale z całego życia1. 
 Autor 1. Listu św. Piotra wylicza pięć grzechów, przy trzech umieszcza 
słowo pa/j (wszystko  [pa/san kaki,an, pa,nta do,lon, pa,saj katalalia,j]). A więc 
w życiu wierzących nie powinno być żadnej resztki grzechów, żadnego 
śladu. Powinni odrzucić od siebie wszystkie grzechy, jak człowiek, który  
zdejmuje całe swoje ubranie idąc do kąpieli.  

 Pierwszy grzech wyliczony przez Autora Listu ma charakter ogólny – 
pa/san kaki,an. Może znaczyć wszelkie zło. Jednakże w wierszu 1. rozdziału 
drugiego chodzi głównie o takie grzechy, które burzą wzajemną miłość 
między ludźmi, w szczególności w braterskiej społeczności wierzących. 
Wskazują na to wyliczone następujące po nim grzechy.  

 Bardzo istotne w 1. wierszu jest słowo do,loj, które znaczy podstęp, zdra-
dzieckie działanie. W ewangeliach przy jego pomocy określone zostało dzia-
łanie przeciwników Jezusa, mające na celu usidlenie go w mowie, aby na-
stępnie oskarżyć i aresztować (Mt 26,4; Mk 14,1). Autorowi Listu chodzi 
więc, aby chrześcijanie wyzbyli się wszelkiego rodzaju podstępnego, zdra-
dzieckiego działania. Mając na uwadze podstępne, zdradzieckie działanie 
pogan wobec wierzących w Azji Mniejszej, Autor interesującego nas Listu, 
szczególną uwagę zwraca na szkodliwość podstępnego działania. Dlatego 
w 3. rozdziale, wierszu 10. pisze: „Kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni 
dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradli-
wej [lalh/sai do,lon]”. Chrześcijanie w codziennym życiu mają się wzorować 
na Chrystusie, bowiem na Jego ustach nie było podstępu (1 P 2,22). Obok 
ostrzeżenia przed zdradą, podstępem, spotykamy się także w 1. Liście św. 
Piotra z pozytywnym napomnieniem, zachętą do szczerości (1 P 1,22).  

  Podobne znaczenie posiada trzecie określenie grzechu, zła (ùp,krisij), 
którego powinni się wystrzegać wierzący. vUpokri,seij znaczy: udawać do-
broć i życzliwość. Takie postępowanie jest bardzo szkodliwe, bowiem 
związane jest ze szczególną obłudą. Udawana dobroć ma zwieść bliźniego, 
w rzeczywistości hipokryta działa na szkodę drugiego człowieka2.  

                                                      
1 St. HAŁAS, Pierwszy list św. Piotra, NKB NT XVII, s. 132. 
2 Tamże.  
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 Fqo,noj (zazdrość) pokrewne jest poprzedniemu terminowi, określającemu 
grzech, chodzi bowiem o zazdrość, zawiść, szkodzącą bliźniemu. Krzewi się 
wszędzie tam, gdzie człowiek pielęgnuje jakieś urazy do drugiego człowie-
ka. Zawiść może więc w każdej chwili wyzwolić agresję.  

 Ostatni grzech katalalia, (obmowa) w jakimś stopniu nawiązuje do dru-
giego – podstęp, zdrada. Jeśli wszystkie grzechy w jakimś stopniu są grze-
chami języka, to ten ostatni, wyliczony przez Autora Listu jest wyraźnie 
grzechem języka. Może on zburzyć nie tylko społeczność, wzajemne po-
prawne relacje między ludźmi, ale nawet i takie, które są pozorowane, 
udawane, że są dobre i oparte na szczerości. Apostoł Jakub pisze: „Język jest 
małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały 
ogień! I język jest ogniem; język jest wśród naszych członków swoistym światem 
nieprawości; kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez pie-
kło” (Jk 3,5.6).  

4.1.2.5. Bądźcie wszyscy jednomyślni… 
 Kilka bardzo konkretnych i ważnych napomnień znajduje się w słowach, 
które kończą dłuższy fragment, w którym poruszone zostały motywy 
chrześcijańskiego postępowania. Stanowi też zakończenie napomnień, które 
zostały skierowane do sług domowych, czyli niewolników pracujących 
w domach panów, oraz do chrześcijańskich małżonków. Brzmią one nastę-
pująco: „Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokor-
ni; nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, 
gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce 
być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od 
złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, 
niech szuka pokoju i dąży do niego. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawie-
dliwych, a uszy jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czy-
nią zło” (1 P 3,8-12). Są to napomnienia ogólne i nie wynika z nich, czy mają 
one na celu opisanie postępowania chrześcijan wobec pogańskiego otocze-
nia ani też czy chodzi o postępowanie w łonie społeczności wierzących. Ale 
ich ogólność każe nam myśleć o tych napomnieniach, jako o ogólnych zasa-
dach życia chrześcijańskiego.  

 „Bądźcie wszyscy jednomyślni…”. W tym poleceniu może chodzić o jed-
nomyślność w społeczności wierzących. Grecki termin òmo,fronej1 składa się 
z dwóch słów: òmo (taki sam) oraz frh,n (umysł, myślenie). Chodzi więc o po-

                                                      
1 Jest to hapax legomenon w całej Biblii. 
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stawę pełnej zgody, jednakowego myślenia, a więc tym samym i postępo-
wania.    

 Bądźcie… współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Nagromadzone przez 
Autora Listu przymiotniki pokazują chrześcijańską postawę w działaniu.  

 Przede wszystkim chrześcijanie powinni współczuć swoim bliźnim, kie-
dy cierpią, przeżywają niedostatek, uszczerbek na honorze, poniżenie, itp. 
bowiem przymiotnik sumpaqh,j jest złożony z przedrostka sum- oraz rze-
czownika pa,qoj. Oznacza więc umiejętność współczucia, a więc podobnego 
odczuwania doznań innych ludzi, zarówno przykrych, jak i radosnych1. 

 Szczególne miejsce wśród tych pięciu chrześcijańskich cnót zajmuje mi-
łość braterska (fila,delfoj). Braterska miłość to jeden z najważniejszych dla 
Autora Listu tematów. Spotykamy się z nim poza 1 P 3,8 w dość kluczo-
wych miejscach 1. Listu św. Piotra, a mianowicie, w 1,22; 2,17; 5,9. Miłość 
powinna spajać i jednoczyć wszystkich braci i siostry.  

 Autor Listu zachęca także do okazywania miłosierdzia (eu;splagcnoj). 
Chodzi o wspólne przeżywanie przykrych, nieznośnych, bolesnych doznań.  

 Grecki termin eu;splagcnoj jest ekwiwalentem słowa hebrajskiego <ym]j&r ̂
[r^j&m]m], a więc wyraża niemalże instynktowne, personalne przywiąza-
nie człowieka do człowieka, jak matki do swojego dziecka (1 Krl 3,26)2, 
a nawet wewnętrzne współuczestniczenie w losie drugiej osoby. Uczucie to 
jest więc bardzo osobiste, związane nawet z bólem, głębokim wzruszeniem. 
Autorowi Listu chodzi miłosierdzie rozumiane jako głębokie wzruszenie na 
widok doznawanej przez kogoś krzywdy.  

 Ostatni przymiotnik tapeino,fronej zawiera podobnie jak pierwszy rdzeń 
fron. Chodzi więc o to, aby chrześcijanie nie mieli o sobie wysokiego mnie-
mania, a więc byli pokorni. W społeczności wierzących nikt nie powinien 
się wynosić nad innych. Wszystkich powinna łączyć miłość i wszystkim 
należy okazywać miłosierdzie.  

 Jeśli pięć powyższych terminów opisywało stosunki, jakie powinny pa-
nować we wspólnocie wierzących (bądźcie jednomyślni, współczujący, pa-
łający braterską miłością, miłosierni i pokorni), to w kolejnym napomnieniu 
nie chodzi już tylko o braterską wspólnotę, ale o postępowanie chrześcijan 

                                                      
1 St. HAŁAS, Pierwszy list św. Piotra, NKB NT XVII, s. 236 
2 <j#r# [r#j#m] znaczy łono matki. Jednakże – jak wykazały badania – dość wcze-

śnie słowo to posiada znaczenie przenośne. Zob. J. CZERSKI, Miłosierdzie w Ewangelii 
św. Mateusza,  s. 21. 



4. Wierzący w drodze. Religijne i etyczno-społeczne napomnienia 

 

119 

wobec tych ludzi, którzy wrogo byli do nich nastawieni. „Nie oddawajcie 
złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani 
zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo”. Nie ulega wątpliwości, że 
Autor interesującego nas Listu ma na myśli Jezusową naukę o miłości do 
wszystkich ludzi, nawet wrogów oraz zakaz stosowania tzw. ius talionis, 
a więc prawa odwetu1.   

 Zasada zemsty znalazła się na kartach Starego Testamentu jako relikt no-
madycznych czasów. W społeczeństwie koczowniczym, w którym nie funk-
cjonowało sądownictwo międzyplemienne, jako pewnego rodzaju zasada 
równości, która była w stanie czasem położyć kres samowoli niepohamo-
wanej zemsty i chęci odpłaty (zob. Rdz 4,23n).  

 Późniejsze starotestamentowe prawo karne nie bazowało wyłącznie na 
zasadzie odpłaty, która była szeroko stosowana w prawach starożytnego Bli-
skiego Wschodu, szczególnie w Kodeksie Hammurabiego. Nakręcało ono bo-
wiem spiralę przemocy, niekontrolowanej zemsty. W Starym Testamencie 
odpłata tym samym za to samo, a więc „życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, 
rękę za rękę, nogę za nogę, oparzelinę za oparzelinę, ranę za ranę, siniec za siniec” 
(Wj 21,23-25; por. Kpł 24,19.20; Pwt 19,21) ma miejsce jedynie w przypadku 
niektórych przewinień konkretnych osób (np. Wj 21,22nn; Kpł 24,17nn; por. 
Pwt 19,15nn). W kilku przypadkach Stary Testament zabrania nawet stoso-
wania ius talionis (np. Wj 21, 25n). W późniejszym okresie formuła zasady 
zemsty utraciła swoją moc i  spełniała w pewnym sensie funkcję nauczycie-
la proporcjonalności kompensaty2. Literatura mądrościowa zakazuje ze-
msty. Mędrzec powiada: „Nie powiadaj: Odpłacę za zło! Polegaj na Panu, a On 
cię wspomoże” (Prz 20,22). 

 Jezus przekroczył granice funkcjonującego w judaizmie pojęcia bliźnie-
go3. Wskazuje na to logion znajdujący się w Kazaniu na górze: „Miłujcie 

                                                      
1 M. UGLORZ, Teologia zwiastowania i czynów Jezusa, s. 130nn; R. SCHNACKENBURG, 

Nauka moralna Nowego Testamentu, s. 82-95. 
2 U Arystotelesa, w okresie klasycznej filozofii greckiej, była to zasada sprawie-

dliwości wyrównującej (sprawiedliwość retrybutywna). Ma ona miejsce w zobo-
wiązania międzyludzkich. Nie bierze się tu pod uwagę, czy np. człowiek zły po-
zbawił mienia człowieka dobrego, czy też dobry złego. Prawo nie bierze tu pod 
uwagę nierówności osób, lecz wielkość poniesionych strat. Wszystkie osoby traktu-
je się jako równe i wymierza się sprawiedliwość nie patrząc na osoby, lecz na do-
znane przez nich krzywdy lub szkody. 

3 T. HANELT, Pojęcie bliźniego w starotestamentalnym przykazaniu miłości, RBL 30 
(1977) s. 238nn; J. SCHREINER, R. KAMPLING, Der Nächste – der Fremde – de Feind. Per-
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nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Abyście byli 
synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i do-
brymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeślibyście miłowali 
tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią?” 
(Mt 5,44-47). Szczególnie wymowna jest przypowieść Jezusa o miłosiernym 
Samarytaninie (Łk 10,30-35)1.  

 Bliźnim jest nawet wróg i nieprzyjaciel. Jezus, znosząc prawo odwetu 
(ius talionis), powiada: „Ale wam, którzy słuchacie, powiadam: Miłujcie nieprzy-
jaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, któ-
rzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą” (Łk 6,27.28). Na-
uczyciel z Nazaretu zapewne zdawał sobie sprawę z tego, jak bardzo trud-
ną rzeczą jest przebaczyć wrogowi jego winy i jak wiele wysiłku wymaga 
miłość nieprzyjaciela. Sam jednak dał swoim uczniom przykład przezwy-
ciężenia uprzedzeń. Na prośbę uzdrowienia córki niewiasty kananejskiej 
odpowiedział pozytywnie (Mt 15,21-28 = Mk 7,24-30). Do Judasza, który Go 
zdradził, powiedział „Przyjacielu, po co przychodzisz?” (Mt 26,50). Ale 
uczniowie Jezusa mają nie tylko przykład przezwyciężania uprzedzeń w 
swoim Nauczycielu. Jezus wskazał go również w Bogu, którego słońce 
wschodzi nad dobrymi i złymi, sprawiedliwymi i niesprawiedliwymi (Mt 
5,45).  

 Apostoł Paweł także pisał, że nie należy „oddawać złem za zło” (Rz 12,17; 
1 Tes 5,15). Odrzucenie prawa odwetu było więc mocno zakorzenione 
w pierwotnym chrześcijaństwie. 

 W 1. Liście św. Piotra znajdziemy sformułowanie nawiązujące do starote-
stamentowego prawa odwetu. Forma napomnienia: „Nie oddawajcie złem za 
zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostali-
ście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo” wyraźnie wskazuje, że jest ono 
głęboko zakorzenione w Jezusowym zakazie odpłacania złem za zło. A więc 
Autor Listu zabrania karania zła doznanego od innych analogicznym złem2.  

 Kako,n (przymiotnik w funkcji rzeczownika) ma wydźwięk ogólny i jako 
takie może oznaczać zarówno zło fizyczne, jak i moralne. Jednak sformuło-

                                                                                                                                        
spektiven des Alten und Neuen Testaments, (Przekł. polski J. Zychowicz, Bliźni, obcy, 
nieprzyjaciel z perspektywy Starego i Nowego Testamentu, s. 11nn. 

1 J. ERNST, Das Evangelium nach Lukas, s. 236n; J. SCHREINER, R. KAMPLING, Bliźni, 
obcy, nieprzyjaciel z perspektywy Starego i Nowego Testamentu, s. 127nn; 

2 W. GRUNDAMNN, Das Evangelium nach Matthäus, THKNT I, s. 169nn; A. PACIO-
REK, Ewangelia według świętego Mateusza, NKB NT I/1, s. 241nn. 
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wanie następne i analogiczne w stosunku do niego mówi już o zniewagach 
słownych: „obelgą za obelgę”.  Z tego względu należy określenie kako,j rozu-
mieć w sensie zła wyrządzanego głównie przy pomocy języka. Chodzi 
o złe, obraźliwe i krzywdzące słowa kierowane pod adresem chrześcijan 
przez wrogie otoczenie pogańskie1.  

 Nieco wcześniej, a mianowicie w 2. rozdziale Autor Listu postawił przed 
oczy Chrystusa jako wzór do naśladowania. Spotykamy się tam z bardzo 
podobnymi słowami: „On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, 
gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi” (1 P 
2,23). Naśladując postawę Chrystusa, chrześcijanie nie powinni odwzajem-
niać obelg obelgami, zniewag słownych, zniewagami. Powinni zrezygno-
wać z jakiejkolwiek chęci rewanżu, odpłacania złem za zło.    

  Jak bardzo ważne dla Autora Listu było wstrzymywanie się chrześcijan 
od chęci odpłaty obelgą za obelgę, niechaj świadczą jego słowa, napisane 
nieco dalej: „kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech po-
wstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej”.  Wierzący nie 
tylko powinni wstrzymywać się od złego, od chęci oddawania swoim oskar-
życielom tym, czym oni występują przeciw wierzącym. Chrześcijańska ety-
ka nie jest jedynie etyką wstrzymywania się od złego, ale etyką deontolo-
giczną. Nie należy złem za zło odpłacać, ale należy na zło odpowiedzieć 
dobrem: „przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odzie-
dziczyli błogosławieństwo”; „Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka 
pokoju i dąży do niego”2.  

 Postawa chrześcijan w stosunku do pogańskiego otoczenia została przez 
Autora Listu określona czasownikiem euvlogh,w, który w Biblii jest ekwiwa-
lentem hebrajskiego irb i oznacza błogosławieństwo Boże lub błogosławienie, 
np. zgromadzonego ludu przez kapłanów3. Chrześcijanie nie tylko powinni 
odpłacać dobrami doczesnymi poganom za ich negatywny stosunek do 
wierzących, ale wierzący powinni prosić Boga o błogosławieństwo dla nich. 
Błogosławieństwo bowiem zawsze jest pewnego rodzaju modlitwą zano-
szoną do Wszechmocnego, o przychylność, szczęście, pokój itp. Błogosła-
wienie za złorzeczenie w chrześcijaństwie w czasach apostolskich było 
czymś normalnym, wyrastającym z wiary. Podobne wezwania chrześcijan 
do błogosławienia tych, którzy ich spotwarzają, spotykamy u apostoła Pawła: 

                                                      
1 St. HAŁAS, Pierwszy list św. Piotra, NKB NT XVII, s. 238. 
2 Mamy tu do czynienia z cytatem z Ps 34. 
3 Zob. C. A. KELLER G. W. WEHMEIER, irb, THWAT I, k. 353nn. 
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„Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie” (Rz 
12,14); „spotwarzają nas, my błogosławimy; prześladują nas, my znosimy” (1 Kor 
4,12). 

 Chrześcijanie powinni być świadomi tego, że zostali przez Boga powoła-
ni, aby dobrem za wyrządzone zło zapłacić, błogosławieństwem za złorze-
czenie: „Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogo-
sławcie, gdyż na to powołani (evklh,qhte1) zostaliście, abyście odziedziczyli błogosła-
wieństwo”. Chodzi o otrzymanie błogosławieństwa od Boga, które będzie 
błogosławieństwem za błogosławienie tych, którzy wyrządzają zło wierzą-
cym. Powyższe słowa można więc potraktować jako obietnicę daną od Boga 
przez nauczanie Autora Listu, tym bardziej, że cały analizowany fragment 
kończy się słowami wyjętymi z psalmu 34: „Bo kto chce być zadowolony z życia 
i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od 
mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre, niech szuka pokoju 
i dąży do niego. Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy jego 
ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło”. Autor 
1. Listu św. Piotra słowa psalmu cytuje jednak według Septuaginty, a nie tek-
stu hebrajskiego.  

4.1.2.6. Miejcie sumienie czyste… 
 Napomnienie, aby wierzący mieli czyste sumienie należy zinterpretować 
w nieco szerszym kontekście2. We wcześniejszych wierszach jest mowa 
o cierpieniu małoazjatyckich chrześcijan. Właściwie brak w nich jedno-
znacznego stwierdzenia, że spotyka ich ucisk i prześladowanie. Autor Listu 
stawia pytanie: „I któż wyrządzi wam co złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzeczni-
kami dobrego?” Wydaje się, że Autor nie dopuszcza myśli, że wierzących 
może spotkać cierpienie, jeśli będą postępować sprawiedliwie, dobrze, zgo-
dnie w wolą Bożą. Rozumowanie wydaje się logiczne, ale Autor interesują-
cego nas Listu wie, że wierzących, do których skierował swój List, spotyka 
cierpienie, co prawda nie zorganizowane, planowe, jak będzie to miało 
miejsce w późniejszym czasie. Wierzący w Azji Mniejszej cierpią, są bo-

                                                      
1  vEklh,qhte pochodzi od kale,w. Czasownik kale,w (wołać, zwoływać, powoływać) zo-

stał użyty w stronie biernej, co jest tzw. passinim theologicum i wskazuje domyślnie 
na Boga, który powołał chrześcijan.   

2 „Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każ-
dym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej, lecz czyńcie to z łagod-
nością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijań-
skie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali” (1 P 3,15-16). 
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wiem pomawiani o złe postępowanie, o obyczajność niezgodną z tradycją 
ojców, pomimo, że starają się żyć godnie i czynią dobro, które powinni 
przynosić w swoim życiu, bowiem taka jest wola Boża. Autor uważa więc 
za stosowne nieść im pociechę: „Ale chociaż byście nawet mieli cierpieć z powo-
du sprawiedliwości1, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie 
trwóżcie się2”. Cierpienie z powody złego postępowania i niesprawiedliwo-
ści, jest odpłatą sprawiedliwości i zdecydowanie hańbiące. Cierpienie z po-
wodu sprawiedliwości jest błogosławione. Jeśli chrześcijanie cierpią, to nie-
chaj cierpią z powodu sprawiedliwości. Jeśli tak dzieje się w ich życiu, to 
mogą uważać się za szczęśliwych. Podobne słowa znajdujemy w 4. rozdzia-
le: eiv ovneidi,zesqe evn ovno,mati Cristou/( maka,rioi („Błogosławieni jesteście, jeśli was 
znieważają z powodu imienia Chrystusowego” – 1 P 4,14).  

 Prześladowani wierzący nie powinni się bać tych, którzy sieją nienawiść, 
obmawiają, spotwarzają: „Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się”.    

 Autor Listu chcąc wyplenić bojaźń z serc adresatów Listu, odwołuje się 
do słów ze Starego Testamentu, które także na innych miejscach Listu od-
grywają pewną rolę. Chodzi tu o słowa: „nie bójcie się tego, czego on się boi, ani 
się nie trwóżcie!” (Iz 8,12b). Po tych słowach w Księdze Izajasza następuje po-
lecenie: „Pana Zastępów miejcie za Świętego, niech On będzie waszą bojaźnią i On 
waszym lękiem!” (Iz 8,13). Autor Listu wezwanie: „Pana Zastępów miejcie za 
Świętego” wykorzystał w swoisty dla pierwotnego chrześcijaństwa sposób: 
„Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych”. Izajaszowe napomnienie 
w 1. Liście św. Piotra nabrało chrystologicznego wydźwięku. Chrześcijanie 
powinni uświęcać w swoich sercach swojego Zbawiciela, Chrystusa Pana 
(ku,rion de. to.n Cristo.n a`gia,sate evn tai/j kardi,aij ùmw/n). Tłumacze Starego Te-
stamentu (Septuaginata) zastąpili imię Boże Jahwe słowem Ku,rioj – Pan. Dla 
Chrześcijan Panem jest Chrystus. W kazaniu w Dzień Pięćdziesiątnicy apo-
stoł Piotr powiedział do zgromadzonego ludu: „Niechże tedy wie z pewnością 
cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy 
ukrzyżowaliście” (Dz 2,36). Słowa „w sercach swoich” są komentarzem Autora 
Listu do wezwania, aby adresaci Listu uświęcali Chrystusa Pana. Uświęce-
nie Chrystusa nie powinno dokonywać się przez zewnętrzny kult, lecz 

                                                      
1 W wierszu 14. występuje: dia. dikaiosu,nhn. Dia, z rzeczownikiem w bierniku wska-

zuje na powód. Nie chodzi więc o to, że nie dla sprawiedliwości chrześcijanie cier-
pią, ale z powodu sprawiedliwości. 

2 Użyte tu jest słowo maka,rioj, co często tłumaczy się przez szczęśliwy, błogosławio-
ny.  
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przez wewnętrzną postawę. Miejscem kultu Chrystusa jako Pana powinno 
być ludzkie serce (zob. J 4,19-25). Na tym polega kapłaństwo wiernych.  

 Poświęcanie Chrystusa w sercu wiąże się z wytłumaczeniem się przed 
oskarżycielami z nadziei, którą wierni żywią w swoich sercach. Mają od-
powiedzieć na stawiane im zarzuty „łagodnością i szacunkiem” (avlla. meta. 

prau<thtoj kai. fo,bou1). W słowach tych określona została postawa wiernych 
wobec oskarżycieli i prześladowców. Jeśli chrześcijanie na zarzuty odpo-
wiedzą tak, jak tego wymaga chrześcijańska postawa wobec władzy oraz 
innych ludzi, wówczas oskarżyciele zostaną zawstydzeni. „Miejcie sumienie 
czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali za-
wstydzeni, że was spotwarzali”2. Jeśli wierzący będą postępować tak, jak tego 
chce Bóg, jeśli z łagodnością i szacunkiem będą odpowiadali na zarzuty, 
przez które zostają zniesławieni, wówczas będą mieli czyste sumienie. Au-
tor Listu myśl tą ujmuje w formie nakazu, pouczenia, polecenia: „Miejcie 
sumienie czyste”.  

 Stary Testament nie zna pojęcia sumienia. Wywodzi się ono z myśli 
greckiej. Prawdopodobnie do słownika chrześcijańskiego wprowadził ten 
termin apostoł Paweł. Słowo sunei,dhsij występuje w Nowym Testamencie 
30 razy, w tym w Corpus Paulinum aż 20 razy, w 1. Liście św. Piotra tylko trzy 
razy.   Słowo sunei,dhsij jest pochodzenia jońskiego i pierwotnie oznaczało ja-
kąś wiedzę posiadaną z drugą osobą, a więc współwiedzę. Wywodzi się 
ono z języka ludowego i nie zawsze posiadało tą samą treść. Z biegiem cza-
su słowo sunei,dhsij nabrało znaczenie najwyższego autorytetu w człowieku. 
Stało się sędzią osądzającym ludzkie czyny, być może dlatego, że rozumia-
no sumienie jako pierwiastek boski w człowieku. 

 Sumienie nie jest jakimś organem, który można umiejscowić w człowie-
ku. Jest raczej władzą daną wszystkim ludziom, dzięki której mogą kwalifi-
kować własne lub cudze postępowanie. Ale sumienie nie jest ostatecznym 
i nieomylnym sędzią. Sumienie może być słabe i skalane grzechem. Ale 
kiedy mamy gwarancję, że sumienie nasze wydaje właściwy wyrok, po-
świadcza zgodnie z prawdą? Odpowiedź znajduje się w słowach: „Prawdę 
mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świę-
tym” (Rz 9,1). 

 Jeśli człowiecze sumienie jest zakotwiczone w Duchu Świętym poświa-
dcza prawdę. Zjednoczenie z Chrystusem chroni człowieka przed złym su-

                                                      
1 Nie chodzi o bojaźń, lecz szacunek. Zob. 4.2.1. 
2 Zob. 1 P 2,12; Ne 5,9.  
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mieniem. U św. Pawła występuje więc relacja pomiędzy sunei,dhsij a pi,stij. 
Dochodzi ona do głosu tam, gdzie wiara oznacza dla Pawła posłuszeństwo 
wobec żądań Bożych. Określenie człowieka jako słabego w wierze (Rz 14, 
1n) koresponduje z opisaniem go jako człowieka o słabym sumieniu (1 Kor  
8,9.12)1. Na tym tle należy widzieć słowa Autora 1. Listu św. Piotra na temat 
czystego sumienia. Czyste sumienie, to sumienie zgodne z wiarą, to we-
wnętrzny człowiek podporządkowany woli Bożej. Autor napominając 
chrześcijańskie żony: pisze: „Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, 
trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek 
z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość 
przed Bogiem” (1 P 3,3.4).  

4.1.2.7. Bądźcie roztropni i trzeźwi… 
 W przeważającej części napomnienia Autora 1. Listu św. Piotra skierowa-
ne do małoazjatyckich chrześcijan mają motywację chrystologiczną, bądź 
teologiczną w właściwym tego słowa znaczeniu. Jedno z napomnień umo-
tywowane jest eschatologiczną perspektywą: „Lecz przybliżył się koniec 
wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade 
wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo 
grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim 
tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. 
Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, 
której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. 
Jego jest chwała i moc na wieki wieków” (1 P 4,7-11). 

 „Przybliżył się koniec wszystkiego”. Analiza literatury nowotestamentowej 
przekonuje nas, że w apostolskim chrześcijaństwie na skutek pojmowania 
dzieła zbawienia jako wydarzenia historycznego, apokaliptyczne oczeki-
wanie na koniec wszystkich rzeczy stało się rzeczywistością obecną. Rzeczy 
ostateczne stały się integralną częścią dziejów zbawienia, które nie są czymś 
przyszłym, lecz już obecnym. W Corpus Paulinum często spotykamy się ze 
słowem nuni, (teraz). Pawłowe nuni, jest konsekwencją przemyślenia Jezuso-
wego poselstwa o Królestwie Bożym i  wyznacza granice pomiędzy tym co 
było w starym eonie a tym, co teraz darowane jest wierzącym w Chrystusie. 

 Przekonanie, że wypełnił się czas, apostoł Paweł podzielał za jerozolim-
skim Kościołem, z którego najprawdopodobniej pochodzi wyznanie: „Gdy 
nadeszło wypełnienie czasu, Bóg zesłał Syna swego, który się narodził z niewiasty 
i podlegał prawu” (Ga 4,4). Paweł jednak rozwinął je soteriologicznie. Teraz 

                                                      
1 Zob. R. BULTMANN, Theologie des Neuen Testaments, s. 219-220. 
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( vnuni,) więc – pisze apostoł Paweł – „niezależnie od zakonu objawiona została 
sprawiedliwość Boża, o której świadczą prawo i prorocy” (Rz 3,21).  „Oto teraz 
czas łaski, Oto teraz dzień zbawienia” (2 Kor 6,1). Wypełnił się czas, ale dzień 
ostatecznego zbawienia nadchodzi: „Już nadeszła pora, abyście się snu obudzili, 
albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy” (Rz 13,11). 

 Słowa Autora interesującego nas Listu: „Przybliżył się koniec wszystkiego”, 
znaczą, że wypełnił się czas, nastały czasy ostateczne. Kończące omawiany 
fragment życzenia: „…aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chry-
stusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków” potwierdzają taką interpretację1. 
Jak u apostoła Pawła stwierdzenie bliskości końca łączy się z konkretnymi 
napomnieniami wspólnoty rzymskiego Kościoła2, tak też podobną sytuację 
znajdujemy w 1 P 4,7nn. Napomnienia znajdujące się w 1 P, 4,7-11 dotyczą 
sfery życia kościelnych wspólnot w Azji Mniejszej.  

 „Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić”. Użyte przez Au-
tora Listu słowo swfrone,w znaczy: być zdrowym na umyśle, być powściągliwym, 
panować nad sobą, być roztropnym i rozsądnym. Chodzi więc o zdrowy rozsą-
dek, właściwe spojrzenie na rzeczywistość, właściwą ocenę sytuacji. Raczej 
Autorowi nie chodzi samoumartwianie, kontrolę nad spożywaniem po-
karmów i mocnych napojów, kontrolę i umiar w życiu seksualnym, bowiem 
chrześcijanie jako odrodzeni porzucili już stary, pogański styl życia. Raczej 
Autor Listu ma na myśli otwartość na problemy innych członków społecz-

                                                      
1 Za eschatologiczną interpretacją opowiada się np.: H. GUNKEL, Der erste Brief des 

Petrus, [w:] Die Schriften des Neuen Testaments, IV, s. 73; F. GRYGLEWICZ, Pierwszy 
list św. Piotra, [w:] Listy katolickie. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, PŚNT XI, 
s. 230. i inne. St. HAŁAS, Pierwszy list św. Piotra, NKB NT XVII, s. 291. 

2 „A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, al-
bowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy.  Noc przeminęła, a dzień 
się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Postę-
pujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązło-
ści, nie w swarach i zazdrości; ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie stara-
nia o ciało, by zaspokajać pożądliwości” (Rz 13,11-14). Por. „Albowiem objawiła się łaska 
Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności 
i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie 
i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zba-
wiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od 
wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach, to 
mów i tak napominaj, i tak strofuj z całą powagą. Niechaj cię nikt nie lekceważy” (Tt 2,11-
15). 
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ności chrześcijańskiej1, solidarność wierzących w ich wspólnym domu, ja-
kim jest chrześcijańska wspólnota.  

 W pewnym sensie drugie słowo – nh,yate (bądźcie trzeźwi) uzupełnia treść 
pierwszego w analizowanym napomnieniu. Nie chodzi tu o umiarkowanie 
w piciu mocnych napojów, np. wina, ale o trzeźwe spojrzenie na życie oso-
biste i życie wspólnoty.  Być może, że Autor Listu użył takiego słowa, aby 
wywołać pewne skojarzenia. Nietrzeźwy zatacza się, nie idzie prosto drogą. 
Chrześcijanie powinni być powściągliwi, zdecydowanie i prosto kroczyć 
drogą, którą Bóg chce aby kroczył każdy wierzący.  

 Wyznawcy Jezusa Chrystusa mają być roztropni i trzeźwi ze względu na 
ich życie modlitewne (por. 1 P 3,7). W klimacie szczerości, otwartości na 
problemy bliźniego oraz w trzeźwości możliwa jest skuteczna modlitwa. 
Modlitwa dosięgnie celu przy zachowaniu właściwej postawy.  

  „Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa 
mnóstwo grzechów” – pisze dalej Autor 1. Listu św. Piotra. O miłości pisał już 
w 1 rozdziale w 22. wierszu: „Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeń-
stwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni 
drugich gorąco”.  W obu wypadkach użyty został termin avga,ph, który zazwy-
czaj używany jest w przypadku, kiedy chodzi o miłość między braćmi i 
siostrami we wspólnocie kościelnej. Jest to miłość bezinteresowna. Ze słów 
Autora Listu wynika, że miłość we wspólnocie wierzących nie powinna być 
zwykłą miłości, ale miłością gorliwą jednych do drugich (evktenh,j). W spo-
łeczności sióstr i braci w Chrystusie nie może się krzewić zwykła miłość, 
taka jaka występuje w innych społecznościach, ale silna, czyli intensywna, 
prawdziwa, szczera. Taka miłość zakrywa mnóstwo (plh/qoj) grzechów. 
Podobnie pisze apostoł Paweł w 1. Liście do Koryntian: „Miłość jest cierpliwa, 
miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie 
postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie 
raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy; wszystko zakrywa, wszyst-
kiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi”. Źródłem takich myśli 
mogą być słowa z Księgi przypowieści: „Nienawiść powoduje spory, lecz miłość 
przykrywa wszystkie występki” (Prz 10,12) oraz słowa Jezusa, które powie-
dział do faryzeusza gorszącego się tym, że pozwolił grzesznej niewieści się 
dotykać: „Powiadam ci: Odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Ko-
mu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje” (Łk 7,47).  

                                                      
1 St. HAŁAS, Pierwszy list św. Piotra, NKB NT XVII, s. 292. 
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 Nakaz miłości wzajemnej Autor Listu łączy z nakazem gościnności: 
„Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania”. Gościnność była ceniona 
zarówno w świecie grecko-rzymskim, jak i w Starym Testamencie. Starote-
stamentowy prawodawca pisze: „Gdyż Pan, wasz Bóg, jest Bogiem bogów 
i Panem panów, Bogiem wielkim, potężnym i strasznym, który nie ma względu na 
osobę ani nie przyjmuje darów, On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie, 
a miłuje obcego przybysza, dając mu chleb i odzież. Więc i wy miłujcie obcego przy-
bysza, gdyż sami byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej” (Pwt 10,17-19). 
Na kartach Starego Przymierza spotykamy się z pięknymi opisami gościn-
ności. W Księdze Rodzaju znajduje się opis gościnności Abrahama (Rdz 
18,2nn). Autor dzieła historycznego pisze o wdowie z Sarepty, która przyję-
ła do swojego domu proroka Eliasza (1 Krl 17,8). Można wskazać jeszcze na 
inne przykłady ze Starego Testamentu1. Jezus był goszczony w domu Marii, 
Marty i Łazarza (Łk 10,38nn). Przyjęty został także i ugoszczony przez cel-
nika Zacheusza (Łk 19,1nn). Historia opisana zaś w Dziejach apostolskich mo-
że świadczyć jak starano się wypełnić nakaz gościnności w kręgu kultury 
greckiej (Dz 14,8)2.  

 Zwrócić należy uwagę,  że Autor domaga się od wierzących gościnności 
bez szemrania. Chodzi o gościnność bezinteresowną, otwartą, szczerą. Apo-
stoł Paweł pisze, że chrześcijanie powinni wszystko czynić bez szemrania 
(Flp 2,14)3.  

 Napomnienie do miłości i gościnności zostało zakończone słowami: 
„Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze 
rozlicznej łaski Bożej”. Użyte tu zostało słowo ca,risma, które jest typowo Paw-
łowym terminem. U apostoła Pawła występuje głównie w 1. Liście do Koryn-
tian 12.4nn, w sekcji, w której pisze o porządku wspólnych zebrań wierzą-
cych, a także w Liście do Rzymian 12,6-8. Poza listami apostoła Pawła wy-
stępuje jeszcze jedynie w powyżej zacytowanych słowach. Kontekst tych 
słów wskazuje, że jego znaczenie nie pokrywa się z treścią terminu ca,risma 

                                                      
1 Zob. J PYTEL, Pojęcie gościnności w literaturze biblijnej i greckiej, RBL 30 (1977), nr 2-

3, s. 172-181. 
2 Postępowanie Likaończyków należy rozumieć na tle wydarzenia, o którym opo-

wiadano, że pewnego razu nie spełnili obowiązku gościnności i dlatego zostali 
ukarani.  

3 Nakaz gościnności w apostolskim chrześcijaństwie był szczególnie ważny, 
wszak wędrowni misjonarze mogli korzystać tylko z gościnności chrześcijan (Zob. 
np. Dz 16,14.15). 
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w Corpus Paulinum. U apostoła Pawła to dar Ducha Świętego1, w interesują-
cym nas Liście jest to jakikolwiek dar, który wierzący otrzymują z ręki Bożej.  

 W interesującym nas Liście znaczenie terminu ca,risma rozumieć należy 
w eklezjologicznym kontekście wszystkich wypowiedzi Autora Listu. Obra-
zem Kościoła jest w nim oi=koj, a więc wspólnota domowa2. Panować w niej 
powinny stosunki jakie występują w rodzinie. We wspólnocie wierzących 
występują różnorodne dary Boże. Pochodzą one od Boga, a ci, którzy je 
otrzymali powinni nimi usługiwać jako szafarze rozlicznej łaski Boga. Au-
tor Listu zachęca wiernych, aby otrzymanymi darami służyli sobie nawza-
jem (eivj èautou,j), podobnie jak braterską miłością (1 P 4,8).  

4.1.3. Przywilej cierpienia 
 Z lektury 1. Listu św. Piotra wynika, że poganie byli wrogo usposobieni 
do małoazjatyckich chrześcijan i prześladowali ich (1 P 2,19nn; 3,14nn; 5,9n). 
Autor Listu pisze, że chrześcijanie na całym świecie doznają takich samych 
prześladowań jak odbiorcy Listu. Nie ma na myśli systematycznych prze-
śladowań, ale raczej różnego rodzaju zniewagi i pomówienia, które jednak 
dla chrześcijan były bolesne, bowiem obrażały ich i godziły w ich poczucie 
sprawiedliwości oraz rozumienie istoty godnego i chrześcijańskiego życia. 
Wskazują na to terminy, z którymi spotykamy się w 1. Liście św. Piotra, w wy-
powiedziach, w których mowa jest o cierpieniu adresatów Listu: katalale,w   
(1 P 2,12; 3,16),  kako,w – (1 P 3,9.13),  loidori,a  (1 P 3,9), ovneidi,zw –  (1 P 4,14), 
evperea,dzw (1 P 3,16), blesfhme,w (1 P 4,4). 

 Należy wskazać na dwa fragmenty, które są szczególnie ważne dla teo-
logicznego rozumienia cierpienia i doświadczeń, które spotykały chrześci-
jan. W 1. rozdziale czytamy: „Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy 
trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana 
wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku 
chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus” (1 P 1,6.7) oraz w 4. roz-
dziale: „Najmilsi! Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was 
pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu, ale w tej mierze, jak jesteście 
uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia 
chwały jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla 
imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży, spoczywa na was. A niech 
nikt z was nie cierpi jako zabójca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, 

                                                      
1 W 2 Tm 1,6 ca,pisma jako dar Ducha Świętego związany jest z urzędem.  
2 Zob. 2.4.  
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który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech 
tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. …Przeto i ci, któ-
rzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzą wiernemu Stwórcy 
dusze swoje” (1 P 4,12n.16.19).  

 Autor Listu jest przekonany, że doświadczenia, które spotykają małoazja-
tyckich chrześcijan są krótkotrwałe i niebawem przeminą. Ma on nadzieję – 
jak to wynika z już omówionych wypowiedzi Autora – godna, chrześcijań-
ska postawa zawstydzi prześladowców wierzących (1 P 1,6). Poznają oni 
swój błąd i znacznie przychylniej będą ustosunkowani do wyznawców 
Chrystusa. Doświadczenie, które spotyka chrześcijan, chociaż bolesne i przy-
kre, nie powinno wyciskać łez, ale wierzący powinni weselić się z doświad-
czeń, bowiem w życiu chrześcijańskim każde cierpienie i doświadczenie 
owocuje w umocnienie wiary. Przez doświadczenie umocniona zostanie 
wiara. Doświadczenia są próbą wiary. Doświadczona wiara jest daleko bar-
dziej cenna, aniżeli srebro i złoto w ogniu wypławione. Taka wiara służy 
„ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus”.  

 W drugim fragmencie 1. Listu św. Piotra, zacytowanym powyżej, Autor 
Listu także mówi o radości. Wzywa doświadczanych chrześcijan do radości. 
Wierzący powinni się radować z doświadczeń jakie ich spotykają, aby, kie-
dy objawi się Chrystus, mogli się radować i weselić. A więc podobnie jak 
w pierwszym fragmencie spotykamy się tutaj z eschatologiczną motywacją 
potrzeby doświadczania cierpienia.  

 Doświadczenia są błogosławieństwem, jeśli chrześcijanie muszą je znosić 
z powodu imienia Jezusa Chrystusa. Doświadczenia z powodu Chrystusa 
nie są hańbą, lecz dobrem i świadczą, że na cierpiących wyznawcach Chry-
stusa spoczywa Duch Boży.  

 Według Autora interesującego nas Listu, chrześcijanie powinni w cier-
pieniu naśladować swojego Pana i Pasterza, Jezusa Chrystusa. Chrystus 
daje przykład właściwej i godnej postawy wobec cierpienia. Ale On jest 
czymś więcej, aniżeli tylko przykładem, On przez cierpienie chrześcijan żyje 
w każdym doświadczanym Jego naśladowcy.  

 O Chrystusie jako przykładzie dla doświadczanych chrześcijan pisze 
Autor Listu w 2,21-23: „Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cier-
piał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady; On grze-
chu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego; On, gdy mu złorzeczono, 
nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, 
który sprawiedliwie sądzi”. Celem cierpienia Jezusa było przywrócenie wie-
rzących Bogu: „Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niespra-
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wiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz 
w duchu został przywrócony życiu” (1 P 3,18).   

 Biorąc pod uwagę soteriologiczny i eschatologiczny aspekt kontekstu dla 
wypowiedzi Autora 1. Listu św. Piotra o doświadczeniach, jakie spotykają 
małoazjatyckich chrześcijan, należy stwierdzić za Autorem, że są one błogo-
sławieństwem, łaską1, ale – dodać możemy – są one przywilejem, z którego 
należy się radować.  

4.2. Życie w społeczeństwie 
 

4.2.1. Stosunek chrześcijan do władzy 
 Fragment 1. Listu św. Piotra, w którym jego Autor pisze o stosunku wie-
rzących do władzy, charakteryzuje się piękną budową i głębią myśli. Wszyst-
kie w słowa są nim wyważone, starannie dobrane i bogate w treść. „Bądźcie 
poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako 
najwyższemu władcy, czy to namiestnikom, jako przezeń wysyłanym dla karania 
złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest 
wola Boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, jako 
wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. 
Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie” (1 P 2,13-17). 
Nie jest to jedyne napomnienie, mówiące o stosunku chrześcijan do poli-
tycznej władzy. Wspomnieć należy słowa apostoła Pawła z Listu do Rzymian 
(13,1-7). Także warto wspomnieć krótki logion z Ewangelii św. Mateusza z 22. 
rozdziału: „Oddawajcie więc, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co Bożego, Bogu”. 
Nie można mówić o bezpośredniej zależności autorów powyższych tek-
stów, można jednak twierdzić, że wyrosły one z tej samej tradycji wczesno-
chrześcijańskiej, w której sformułowano podstawowe zasady postępowania 
wierzących w świecie2.  

 Autor 1. Listu św. Piotra pisząc o stosunku wierzących do władzy miał na 
myśli władzę w Cesarstwie Rzymskim3. 

                                                      
1 H. LANGKAMMER, Passio Domini nostri Jesu Christi. Nowy Testament o męce i śmierci 

Jezusa, s. 192. 
2 J. ZAŁĘSKI, Chrześcijanin wobec władzy świeckiej, Warszawa 1996; G. DELING, Römer 

13,1-7 innerhalb der Briefe des Neuen Testaments, Berlin 1962; H. TEICHERT. 1 Peter 2,13 
– eine crux interpretum?, ThLZ 74 (1949), s. 303-305. 

3 J. GNILKA, Pierwsi chrześcijanie. Źródła i początki Kościoła, s. 28nn.  
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 Napomnienie dotyczące zachowania wierzących wobec zwierzchniej wła-
dzy rozpoczyna się od słowa, które dość często występuje w 1. Liście św. 
Piotra – ùpota,ssw1.  Czasownik ten wyraża typowe dla kultury grecko-rzymskiej 
pojęcie ładu i porządku społecznego. Poganie uważali ład i harmonię życia 
społecznego za wolę bogów, filozofowie zaś za odbicie harmonii w kosmosie2. 
W 1. Liście św. Piotra idea greckiego porządku została rozwinięta, prze-
de wszystkim wzbogacona o argumentację chrześcijańską. 

 Dla Autora 1. Listu św. Piotra – wydaje się – istniejący porządek społeczny 
jest porządkiem naturalnym, przeto ludzie dla własnego dobra i szczęścia 
powinni zaakceptować istnienie władzy. Spełnia ona bowiem ważną spo-
łeczną funkcję. Dlatego czasownik ùpota,ssw – pisze Stanisław Hałas – „wy-
raża ideę akceptacji ładu i porządku w świecie, co w języku polskim najle-
piej oddaje określenie: podporządkować się. Chodzi o uznanie obowiązują-
cego ładu społecznego, traktowanego jako naturalny i chciany przez Boga. 
Pojęcie to nie zawiera natomiast żadnej idei poniżenia i niewolniczego pod-
daństwa, jak mogłoby sugerować tłumaczenie za pomocą czasownika: 
bądźcie poddani. Tłumaczenie w sensie podporządkowania jest właściwsze 
i dokładniej oddaje grecką koncepcję”3. 

 Chrześcijanie powinni się podporządkować każdej władzy, która jest 
ustanowiona przez ludzi. Dla Autora Listu władza nie jest ustanowiona 
przez Boga, jak to jest w Liście do Rzymian (13,1.2), ale przez ludzi. Tak nale-
ży rozumieć zwrot: avnqrwpi,nh| kti,sei. Greckie słowo kti,sij oznacza ustanawia-
nie, np. ustanowienie, założenie jakiegoś miasta. W Septuagincie i Nowym 
Testamencie powiązane zostało z pojęciem stwarzania. Zawiera więc w so-
bie ideę ustanowienia czegoś, np. jak w 1 P 2,13 ustanowienia jakiegoś spo-
łecznego ładu i porządku prawnego. Dlatego też najlepiej tłumaczyć je jako: 
ustanowienie. Chrześcijanie powinni więc uznać panujący porządek społeczny 
jako ustanowiony przez ludzi. Powinni zaakceptować wszelkie ustanowienia 
ludzkie dotyczące władzy, zarówno władzy najwyższej (królewskiej), jak i niż-
szego szczebla, a więc namiestników mianowanych przez króla.  

 Czy stwierdzenie, że władza jest z ustanowienia ludzkiego ma charakter 
polemiczny i ma za zadanie uświadomienie wyznawcom Chrystusa, że ce-
sarz ani nie jest bogiem, ani też jego władza nie pochodzi od Boga? Trudno 
jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć. Jednakże stwierdzenie, że wła-

                                                      
1 W 1 P 2,13 występuje w imper. aor. pass. 
2 G. REALE, Historia filozofii starożytnej, II, s. 279nn; 473nn.  
3 St. HAŁAS, Pierwszy list św. Piotra, NKB NT XVII, s. 181.  
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dza jest pochodzenia ludzkiego jest wyraźne i nie dopuszcza żadnej innej 
interpretacji.  

 Pomimo tego, że władza pochodzi od ludzi, to jednak wierzący powinni 
się władzy podporządkować. O jaką władzę chodzi? Najwyższą władzą 
w Imperium Rzymskim za czasów Autora Listu był cesarz. Autor pisze 
o królu (basileu,j), jednakże na wschodzi Imperium Rzymskiego cesarza 
nazywano często królem. Autor 1. Listu św. Piotra wspomina także o na-
miestnikach (ùpere,conti), a więc zarządcach rzymskich prowincji, i to za-
równo cesarskich, jak i senatorskich. Do tych ostatnich należały pro-
wincje zamieszkiwane przez adresatów 1. Listu św. Piotra, za wyjątkiem 
Galacji1. Namiestnicy byli wysyłani na prowincje, aby sprawować władzę 
w imieniu cesarza. Władza ta zobowiązana była stać na straży porządku 
społecznego, co realizowała zarówno przez karanie nieposłusznych i źle 
postępujących, jak i przez nagradzanie czyniących dobrze. 

 Autor 1. Listu św. Piotra nakazuje, aby chrześcijanie okazywali władzy 
posłuszeństwo. Charakterystyczne jest to, że Autor uważa, że władza jest 
ustanowienia ludzkiego i ma całkowicie społeczny i świecki charakter, to 
jednak posłuszeństwo władzy uzasadnia religijnie: „ze względu na Pana”  
(dia. to.n ku,rion)2.  

 Jeśli władza jest pochodzenia ludzkiego, to należy postawić pytanie 
o granice posłuszeństwa. Autor Listu nie stawia takiego pytania ani też nie 
znajdziemy bezpośrednich wskazań, które by pozwoliły na sformułowanie 
odpowiedzi na powyższe pytanie. Chrześcijanie prawdopodobnie wiedzie-
li, że taka granica posłuszeństwa istnieje i dlatego ani stawianie pytania 
o granicę posłuszeństwa władzy, ani odpowiedź na nie jest zbędna. Czytel-
nicy Listu zapewne znali historię z początków chrześcijaństwa opisaną 
w Dziejach apostolskich. Chodzi o przesłuchanie apostołów, Piotra i Jana 
przed sanhedrynem. Podczas przesłuchania zakazano uczniom Pana głosić 
ewangelię o Chrystusie. Apostoł Piotr na polecenie sanhedrynu wówczas 
odpowiedział: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5,29)3.  

 W dalszej części interesującego nas fragmentu, posłuszeństwo władzy 
świeckiej motywuje się wolą Bożą. Wynika z tego, że wola świętego Boga 
jest nadrzędna. Przeto, to co może nie być zgodne z wolą Boga, musi być 
zaniechane, np. posłuszeństwo władzy, chociaż posłuszeństwo władzy jest 

                                                      
1 St. HAŁAS, Pierwszy list św. Piotra, NKB NT XVII, s. 183. 
2 J. ZAŁĘSKI, Chrześcijanin wobec władzy świeckiej, s. 181nn. 
3 Zob. E. HAENCHEN, Die Apostelgeschichte, KEK, s. 206.  



4. Wierzący w drodze. Religijne i etyczno-społeczne napomnienia 134 

zgodne z wolą Boga. Istnieje jednak pewna hierarchia wartości, o której 
wierzący powinni pamiętać.   

 Czy w tej motywacji chodzi o Boga, czy też o Jezusa Chrystusa? Tytuł 
Pan może odnosić się zarówno do Boga, jak i do Chrystusa, którym na kar-
tach Nowego Testamentu wielokrotnie przypisany został tytuł Pan (Ku,rioj). 
Przede wszystkim w tradycji judaizmu przywykło się Boga Jahwe nazywać 
Panem. Ale Nowy Testament mówi, że Bóg Chrystusa uczynił Panem, 
wzbudzając Go z martwych (Dz 2,36 – Niechże tedy wie z pewnością cały dom 
Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowali-
ście). W 1. Liście św. Piotra  zarówno Bóg, jak i Chrystus został nazwany Pa-
nem. Jeśli weźmie się pod uwagę to, że po perykopie mówiącej o powinno-
ściach wobec władzy świeckiej, Autor Listu wskazuje na Chrystusa jako na 
wzór do naśladowania w cierpliwości i w znoszeniu cierpienia (1 P 2,21nn), 
to można odnieść wrażenie, że Autor Listu pisząc: „ze względu na Pana” miał 
na myśli Chrystusa. W tzw. tablicach domowych, znajdujących się w Liście 
do Kolosan oraz w Liście do Efezjan Panem jest Chrystus1.  

 Należy jednak wziąć pod uwagę szeroki kontekst, który przemawia za tym, 
że Autorowi Listu chodzi o Boga. W innych pouczeniach na temat władzy 
świeckiej w Nowym Testamencie (Rz 13,1nn; 1 Tm 2,2n) także chodzi o Boga. 
Ale nawet bliższy kontekst słów: „ze względu na Pana” raczej przemawia za 
poglądem, że wierzący powinni okazywać posłuszeństwo władzy świeckiej 
ze względu na Boga. W wierszu 15. mowa jest o woli Bożej. W innych napo-
mnieniach Autor Listu także powołuje się na wolę Boga. Na kilku miejscach, 
gdzie mowa o moralności chrześcijańskiej, Autor wskazuje na Boga, którego 
wola powinna być brana pod uwagę przez wierzących (1 P 2,19; 3,4; 5,5). 
„Podstawą motywacji chrześcijańskiej moralności jest zatem Bóg, zaś Jezus jest ukaza-
ny jako najpiękniejszy i najważniejszy przykład posłuszeństwa i uległości wobec 
Niego” (por. 1 P 2,23)2. 

 Wyznawcy Jezusa Chrystusa ze względu na Boga powinni być posłuszni 
miejscowej władzy, która jest z mandatu najwyższej władzy świeckiej. Au-
tor Listu o władzy tej pisze, że została ona posłana „dla karania złoczyńców, 
a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią”. Prawo rzymskie dokładnie 
określało jakie czyny należy kwalifikować jako złe, a jakie jako dobre. Wła-
dza zobowiązana jest do wymierzania sprawiedliwości. Sprawiedliwe jest 
nagradzanie ludzi, którzy czynią dobro. Sprawiedliwe jest także karanie 

                                                      
1 L. GOPPELT, Der erste Petrusbrief, KEK XII – 1, s. 183. 
2 St. HAŁAS, Pierwszy list św. Piotra, NKB NT XVII, s. 182. 
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tych, którzy czynią zło. Myśl ta została precyzyjnie przedstawiona w zda-
niu, które składa się z dwóch części:  
− eivj evkdi,khsin kakopoiw/n (dla karania czyniących zło) 
− e;painon de. avgaqopoiw/n (nagradzania zaś czyniących dobro). 

 Mamy tu do czynienia z parą dwóch przeciwstawnych pojęć: evkdi,khsin –
e;painon oraz kakopoiw/n – avgaqopoiw/n. Negatywna służba władzy polega na 
karaniu, pozytywna zaś na nagradzaniu. Obywatel podporządkowany wła-
dzy musi zdawać sobie sprawę z tego, że spotka go kara, albo nagroda, a to 
w zależności od postępowania, od owoców swojego działania.  

 Powinności władzy w czasach Autora Listu były szeroko dyskutowane 
i być może u podstaw jego wypowiedzi znajdują się właśnie echa tej dysku-
sji1.  

 Termin avgaqopoio,j (czyniący dobro) jest bardzo charakterystyczny dla 1. Li-
stu św. Piotra. Odgrywa on istotną rolę w pouczeniach moralnych, jakie są 
zawarte w omawianym Liście. Szczególnie staje się ważny w kontekście zarzu-
tów, jakie stawiano chrześcijanom północnych prowincji Azji Mniejszej 
przez pogańskie otoczenie. Posądzano ich o różnego rodzaju niegodziwe 
czyny. Być może, że właśnie te uczynki, lub zaniechanie pogańskiego zabo-
bonu i związanej z nim moralności, Autor Listu nazywa czynem dobrym. 
Osąd czynów wyznawców Chrystusa nie mogą osądzać poganie, lecz osą-
dza je sam Bóg. Ze względu na Niego powinni oni czynić dobrze, a w tym 
także okazywać posłuszeństwo i szacunek władzy świeckiej.  

 Wyznawcy Jezusa Chrystusa powinni czynić dobrze, być podporządko-
wani władzy, a więc wykonywać prawo świeckie, nie ze względu na lęk 
przed władzą ani też dla otrzymania pochwały, lecz ze względu na wolę 
Bożą (qe,lhma tou/ qeou/). To wola Boga stanowi główny i ostateczny motyw 
dobrego postępowania chrześcijan w społeczeństwie, w którym najwyższą 
władzę sprawuje król (cesarz). A wolą Bożą jest czynić dobrze (w 14. wier-
szu myśl ta została wyrażona przy pomocy imiesłowu avgaqopoiou/ntaj).   

 Wiersz 15. rozdziału 2. nie jest jedynym miejscem, na którym w 1. Liście 
św. Piotra Autor odwołuje się do woli Bożej (zob. 1 P 3,17; 4,2.19). Sam zaś 
użyty przez Autora Listu termin qe,lhma jest rzeczownikiem urobionym od 
czasownika qe,lw i oznacza: życzyć sobie, chcieć, pragnąć. Nie wydaje się, aby 
Autor Listu miał na myśli jakieś konkretne przykazanie, takie bowiem 
trudno znaleźć w Nowym Testamencie, lecz po prostu wolę Boga, która 
zawsze ma na względzie dobro człowieka i nakierowuje go ku dobremu. 

                                                      
1 Zob. KSENOFONT, Oec. 9, 14; Filon, Legat. 7; Józef Flawiusz, Bell. 6, 134). 
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Chrześcijanie powinni się liczyć z wolą świętego Boga, bowiem posłuszni 
jej zamkną, usta tym, którzy posądzają wierzących o niegodziwe czyny. 
Posądzenia te wynikają – jak to można wywnioskować ze słów: „zamykali 
usta niewiedzy ludzi głupich” z niewiedzy ludzi głupich. Poganie nie mają 
żadnej wiedzy na temat chrześcijaństwa i zasad postępowania wierzących. 
Brak tej wiedzy stawia pogan w rzędzie ludzi głupich, nierozumnych, cho-
ciaż może posiadających pewną wiedzę filozoficzną, wszak współcześni 
autorowi ludzie – wzorem Ateńczyków – chętnie zajmowali się poszukiwa-
niem wiedzy o świecie. Autor Listu jest przekonany i do tego przekonania 
pragnie doprowadzić także adresatów swojego Listu – że chrześcijanie za-
mkną w końcu usta swoim prześladowcom i oszczercom, zmuszą ich 
milczenia i zawstydzenia.  

 Chrześcijanie jako ludzie wolni powinni dobrze czynić, aby zamknąć 
usta pogańskim ignorantom ze względu na wolę Bożą. Motorem działania 
wierzących powinna być jedynie wola Boga, w którego uwierzyli i któremu 
zaufali, a nie przymus. Chrześcijanie są ludźmi wolnymi, chociaż podpo-
rządkowani świeckiej władzy, czasem nawet niewolnikami i sługami, jak to 
wynika z kolejnych wierszy 2. rozdziału.  
 Myśl o wolności chrześcijańskiej występuje nie tylko w 1. Liście św. Pio-
tra, ale także w innych tradycjach Nowego Testamentu. Spotykamy się z nią 
w Corpus Paulinum1 oraz w tradycji Janowej2. W 1. Liście św. Piotra mamy do 
czynienia z wolnością w sensie cywilnym.  
 Apostoł Paweł rozumiał wolność w sensie uwolnienia od prawa (zob. Rz 
8,2n). Jednak u Wielkiego Apostoła wolność taka nie oznaczała niczym nie 
skrępowanej wolności w sferze moralnej, jak byli o tym przekonani Koryn-
tianie. Dlatego Paweł napisał do nich: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko 
jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić” (1 Kor 
6,12) oraz „Wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne; wszystko wolno, ale 
nie wszystko buduje” (1 Kor 10,23). Ale dla apostoła Pawła w Chrystusie nie 
ma różnicy między wolnym i niewolnym w sensie cywilnym.  
 W tradycji Janowej wolność rozumiana jest na płaszczyźnie antropolo-
giczno-soteriologicznej. Wynika to dość wyraźnie ze słów, które autor czwar-
tej Ewangelii wkłada w usta Jezusa: „Poznacie prawdę, a prawda was wyswo-
bodzi” (J 8,32).  

                                                      
1 Zob. M. UGLORZ,  Ewangelia o wolności apostoła Pawła, RT ChAT 1990 (XXXII), 

z. 2, 11-29;   
2 Zob. H. SCHLIER, vEleu,qeroj, ThWNT, II, s. 848-500.   
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 Wierzący powinni postępować nienagannie, zgodnie z wolą Boga ja-
ko ludzie wolni (ẁj evleu,qeroi). 16. wiersz  2. rozdziału , w którym występuje 
myśl o wolności wierzących jest skonstruowany na zasadzie trzech rów-
noważników zdań, z których każdy zaczyna się od przysłówka ẁj (jako):  

− ẁj evleu,qeroi (jako wolni) 
− kai. mh. ẁj evpika,lumma e;contej th/j kaki,aj th.n evleuqeri,an (a nie jako ci, którzy 

wolności używają za osłonę zła) 
− avllV ẁj qeou/ dou/loi (lecz jako słudzy Boga). 

 Pierwszy równoważnik zdania mówi o wierzących jako o ludziach wol-
nych, drugi zaś uściśla myśl pierwszego: „nie jako ci, którzy wolności używają 
za osłonę zła”. Chrześcijanie nie powinni nadużywać swojej wolności, a co 
mogło się zdarzać. Wskazuje na to sytuacja w Kościele w Koryncie za cza-
sów apostoła Pawła.  

 Wolność nie może być wykorzystywana dla czynienia zła, ani też nie 
powinna być zasłoną, za którą dzieją się niegodziwe rzeczy. Gdyby tak by-
ło, wówczas poganie mieliby rację i uzasadnione byłoby ich podejrzewanie 
chrześcijan o niegodziwości. Autor Listu mówi wyraźnie o zasłonie dla zła, 
używając greckiego terminu evpika,lumma, który pochodzi od czasownika 
evpikalu,ptw. Oznacza on czynność przykrywania czegoś. Chodzi więc Au-
torowi 1. Listu św. Piotra o to, aby wolność nie stała się pretekstem do 
złego, niegodziwego, niezgodnego z wolą Boga postępowania, o które 
podejrzewano chrześcijan (zob. 1 P 2,12; 3,16; 4,4.14-16).  

 Czy Autorowi Listu chodziło o zło, wyrażające się w nieposłuszeństwie  
władzy cywilnej? Gdyby tak było, wówczas Autor nie motywowałby swo-
jego pouczenia wolą Bożą, która nie została tu bliżej określona, nie nazwał-
by wierzących sługami Boga, wszak służba Bogu nie może się jedynie ogra-
niczać do okazywania posłuszeństwa władzy. Ponadto cały fragment za-
kończony jest bardzo ogólnym pouczeniem, którego treść sięga poza ramy 
pouczenia o posłuszeństwie władzy cywilnej. Należy raczej mniemać, że 
Autorowi chodzi w ogóle o niewykorzystywanie wolności w życiu społecz-
nym.  

 Wierzący w Jezusa Chrystusa powinni być posłuszni, podporządkowani 
władzy jak ludzie wolni i w wolności to podporządkowanie winno być oka-
zywane. Nie mogą oni swej wolności nadużywać jako przykrywki dla zła, 
lecz powinni postępować jako słudzy Boga (ẁj qeou/ dou/loi).  

 Nieco dalej Autor 1. Listu św. Piotra w napomnieniu do niewolników 
pracujących w domu ich pana nie używa słowa dou/loi, lecz oivke,tai. Być mo-
że, że takie rozróżnienie jest zamierzone. Chrześcijanie są sługami Boga, 
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bowiem ich Pan i Zbawiciel jest – zgodnie z Pieśnią o słudze Pana – z Księgi 
Izajasza nazwany sługą Jahwe.  

 Bycie sługą Bożym było wielkim zaszczytem. Sługami Boga w Starym 
Testamencie nazwane zostały tak wybitne postacie, jak Mojżesz (Ml 3, 
24), który wyprowadził Izraela z egipskiej niewoli, król Dawid (1 Krl 8, 
66), który zjednoczył pod swoim berłem plemiona izraelskie, prorocy Pań-
scy (np. Jr 7,25), których Bóg używał, posyłając ich do swojego ludu. 
W Nowym Testamencie przede wszystkim tytuł sługa Pana odniesiony 
został do Chrystusa1. Później uczniowie Jezusa uznali za stosowne nazy-
wać się sługami Pana (Dz 16,17). Apostoł Paweł pisząc swoje listy do Ko-
ściołów przedstawiał się  jako sługa Jezusa Chrystusa (np. Rz 1,1; Ga 
1,10). 

 Termin sługa w 15. wierszu 2. rozdziału 1. Listu św. Piotra stoi w opozycji 
do określenia wierzących ludźmi wolnymi. Chrześcijanie społeczeństwie 
i państwie są ludźmi wolnymi, nikomu niepodległymi, chociaż poddanymi 
cesarza, jednak w świecie stworzonym przez Boga, w którym Bóg decyduje 
o człowieku i jego zbawieniu, jest sługą Boga. Jako sługa Boga ma w nim do 
spełnienia pewną misję. Powołany został do składania świadectwa o Chry-
stusie, a do wypełnienia tego zadania został też odpowiednio przygotowa-
ny przez powołanie, odrodzenie z nasienia nieskazitelnego, oczyszczony 
krwią Chrystusa Baranka Bożego.  

 Wolność, którą w Chrystusie otrzymali wierzący nie stoi w życiu 
chrześcijańskim w opozycji do godności bycia sługą Boga. Zarówno wol-
ność jak i możność bycia sługą Bożym są darami Boga dla wierzących. 
Należy je widzieć w kontekście innych darów, które wylicza Autor 
1. Listu św. Piotra: a więc odkupienie (1 P 1,18) i życie (1 P 1,3.23). Wierzą-
cy, do których Autor Listu skierował swoje napomnienie, wypełniając 
swoje obywatelskie powinności nie powinni się czuć niewolnikami króla 
i jego posłańców, ale sługami Boga. I tylko jako słudzy Boga powinni wy-
pełniać wolę Boga, którą jest posłuszeństwo świeckiej władzy, aby za-
mknąć usta tych, którzy wypowiadają na temat wierzących oszczercze 
słowa i posądzają ich o niegodziwe czyny.  

 Napomnienie chrześcijan do posłuszeństwa władzy kończy się ogólnym 
napomnieniem, które łączy w pewnym sensie w sobie wszystkie dotychcza-
sowe, ale także i dalsze napomnienia, znajdujące się w 1. Liście św. Piotra: 
„Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie”. Składa się 

                                                      
1 O. CULLMANN, Die Christologie des Neuen Testament, s. 59nn. 
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ono z czterech krótkich zdań. Pierwsze jest bardzo ogólne, drugie zaś uści-
ślone (wszyscy – bracia), trzecie dotyczy Boga, czwarte króla. Trzecie jest 
najważniejsze, z niego bowiem wyrastają pozostałe. Z Bojaźni Bożej rodzi 
się poszanowanie i miłość. 

 Pierwsze polecenie: „Wszystkich szanujcie” (pa,ntaj timh,sate) występuje 
w aoryście, a więc tak jak pierwsze zdanie napomnienia, aby mieć w posza-
nowaniu świecką władzę. Polecenie  pochodzi od słowa tima,w. Słowa uro-
bione od tego czasownika występują kilkakrotnie w 1. Liście św. Piotra, zaw-
sze w bardzo istotnych jego fragmentach. Posiada ono bogatą treść i ozna-
czać może: czcić, okazać cześć, szacunek, ale także określać wartość, oszacować, 
oceniać. Występuje w tekstach, które dotyczą Chrystusa (1 P 1,19; 2,4.6), jak i 
chrześcijan (1 P 1,7; 2,7; 3,7). Szacunek należy się wszystkim ludziom, nie-
zależnie od pochodzenia, zajmowanego stanowiska, także religii i wyzna-
wanym poglądom. Termin pa,ntaj nie dopuszcza jakiejkolwiek klasyfikacji. 
Każdy człowiek godzien jest szacunku. Autor Listu nie pisze, dlaczego każ-
demu człowiekowi należy okazywać poszanowanie. Można więc snuć 
pewne przypuszczenia. Szacunek należy się każdemu ze względu na to, że 
wszyscy ludzie są stworzeniami Bożymi i wszystkich Bóg umiłował. Może 
też wszystkim należy się szacunek, bowiem każdy stworzony jest na 
wzór i podobieństwo Boże1.  

 W drugim zdaniu: „Braci miłujcie” (th.n avdelfo,thta avgapa/te), spotykamy 
się z pewnego rodzaju zawężeniem pola widzenia. Wszystkim należy 
okazywać szacunek, ale braciom należy się miłość.  

  Zwyczaj zwracania się do członków jakiejś wspólnoty jako do braci, był 
czymś w starożytności na Bliskim Wschodzie powszechnym. Przykładem 
może być wspólnota religijna z Qumran. U apostoła Pawła tytuł brat okre-
ślał nie tylko członka danego Kościoła np. w Rzymie lub w Koryncie, ale 
dotyczył członków całego Kościoła, ludu Bożego, wszystkich wierzących, 
niezależnie od tego, do jakiej lokalnej społeczności należą. Termin brat ma 
więc umocowanie nie społeczne, lecz religijne. Jeśli u apostoła Pawła nie ma 
różnicy między mężczyzną a kobietą, to Apostoł zwracając się do braci, 
miał na myśli siostry także w Jezusie Chrystusie. Zapewne podobna sytu-
acja występuje w 1 P 2,17, bowiem: Dlaczego tylko mężczyzn należałoby 
miłować w społeczności Kościoła, a kobiety nie? Mamy tu do czynienia ze 
skrótem myślowym. 

                                                      
1 N. BROX, Der erste Petrusbrief, EKK XXI, s. 122n. 
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 Autor Listu, aby uniknąć podobnego pytania, użył słowa avdelfo,thta, któ-
re występuje tylko w omawianym Liście. Występuje jeszcze w 5. rozdziale, 
wierszu 9. Jest kolektywnym określeniem wspólnoty chrześcijan jako lu-
dzi, których łączą więzy, oparte na wspólnie wyznawanej wierze w Je-
zusa Chrystusa, więzy zobowiązujące do miłości. Autor Listu na innym 
miejscu pisze: „Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż mi-
łość zakrywa mnóstwo grzechów”. (1 P 4,8). 

 Wzajemne relacje we wspólnocie wiary powinny polegać na miłości bra-
terskiej i siostrzanej. Termin avgaph, oraz agapa,w prawie zawsze w Nowym 
Testamencie odnosi się do więzi łączącej wszystkich wierzących w Kościele 
Jezusa Chrystusa. Biorąc pod uwagę sens powyższych terminów, należy 
powiedzieć, że miłość spajająca wierzących ma charakter dynamiczny, 
przede wszystkim bezinteresowny. Jest naśladowaniem Boga, który umi-
łował ludzi oraz Jezusa Chrystusa, który jako Baranek Boży przelał swoją 
krew.  

Trzecie zdanie należy uznać za centralne, bowiem od stosunku do Boga za-
leży życie chrześcijan, ich postawa wobec władzy, braci i sióstr w Kościele: 
„Boga się bójcie” (to.n qeo.n fobei/sqe). Występujące w nim polecenie w czasie 
teraźniejszym pochodzi od słowa fobe,omai, które znaczy bać się. Autorowi 
Listu chodzi o bojaźń Bożą. Bojaźń w odniesieniu do Boga nie oznacza lęku, 
który może prowadzić do ucieczki, paraliżującego strachu. Raczej chodzi 
o prawdziwą cześć, uwielbienie, posłuszeństwo, a także zaufanie i miłość.  

 Bóg dając patriarchom izraelskim obietnice, mówił: „Nie bój się!” (Rdz 15, 
1; 26,24). Podtrzymując ludzi na duchu, także zwracał się do nich w sło-
wach: „Nie bój się!” (Sdz 6,23; Dn 10,12; por. Łk 1,13.30). Tymi samymi sło-
wami Bóg podtrzymywał na duchu proroków (Jr 1,8; Ez 2,6; 3,9; por. 2 Krl 
1,15). Podobnie czynił Jezus, na przykład podczas burzy, chcąc podnieść 
uczniów na duchu (Mk 6,50). Kiedy więc na kartach Pisma Świętego mowa 
jest o bojaźni Bożej, to nie należy sądzić, że chodzi o lęk i strach przed Bo-
giem, ale o pokorne zaufanie i pewność pomocy, której Bóg nie odmawia1.  

 Wreszcie czwarte zdanie nawiązuje do początku fragmentu, w którym jest 
mowa o posłuszeństwie wobec władzy: „Króla czcijcie” (to.n basile,a tima/te). 
Relacja w stosunku do króla jest wyrażona tym samym czasownikiem, co do 
wszystkich ludzi na początku naszego 17. wiersza – tima,w, który – jak to już zo-
stało powiedziane – oznacza czcić, szanować, poważać, cenić. A więc władzy króla 
należy się taka sam cześć i ten sam szacunek, jak wszystkim ludziom, ze 

                                                      
1 PA; PG, Bojaźń Boża, Słownik teologii biblijnej, s. 90n.  
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względu na ich miejsce w świecie. Relacja ta jest więc zupełnie inna niż 
w stosunku do Boga, któremu należy się najwyższa cześć i synowskie posłu-
szeństwo, a także do braci w wierze, którym należy się braterska miłość1. 

 Stanisław Hałas podsumowując omawiany fragment 1. Listu św. Piotra  
pisze: „Specyfiką i zasługą pouczenia zawartego w Pierwszym Liście św. 
Piotra jest jasne i klarowne rozróżnienie między czcią należną Bogu a respek-
tem okazywanym władzy politycznej. Idzie ono po linii pouczeń sformułowa-
nych w Ewangeliach synoptycznych jako oddanie „cesarzowi tego, co jest ce-
sarskie, a Bogu tego, co Boskie” (Mt 22,21 i par. Mk 12,17; Łk 20,25) czy też na-
wet odpowiedzi Piotra z Dziejów Apostolskich, że należy „bardziej słuchać 
Boga niż ludzi” (5, 29). Jest jednak wyraźniej sprecyzowane. Niektórzy komen-
tatorzy próbowali się nawet doszukać w sformułowaniu Pierwszego Listu św. 
Piotra elementu krytyki kultu cesarzy. Trudno jednak znaleźć w omawianym 
Liście wyraźną aluzję do tego rodzaju praktyk. Niemniej jednak niewątpliwą 
zasługą Autora pozostaje relatywizacja władzy cesarskiej przez ukazanie jej 
jako pochodzącej jedynie z ludzkiego ustanowienia. Wprawdzie należy się jej 
szacunek i respekt, ale jest on jedynie taki, jaki należy się wszystkim innym 
ludziom”2.  

4.2.2. Pouczenia dla sług 
 Chrześcijaństwo zrodziło się w okresie, w którym powszechne i za nor-
malne uważane było niewolnictwo. Apostoł Paweł pisząc: „Nie masz Żyda 
ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; al-
bowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie” (Ga 3,28) właściwie 
położył podwaliny pod zniesienie niewolnictwa. Zbawcze dzieło Chrystusa 
znosiło wszelkie podziały, w tym także podział na właścicieli niewolników 
i niewolników.  Jednakże nie tak łatwo było młodemu Kościołowi całkowi-
cie znieść to, co zakorzenione było od wieków w ówczesnym społeczeń-
stwie. Chrześcijaństwo musiało liczyć się z realiami i sytuacją, którą zastało. 
Wyrazem tego jest List do Filomena apostoła Pawła, w którym Apostoł poru-
sza pewne zagadnienia związane z niewolnictwem3.  

 Pod wieloma względami bardzo charakterystyczny jest fragment 1. Listu 
św. Piotra, w którym znajdują się napomnienia dla niewolników pracują-

                                                      
1 St. HAŁAS, Pierwszy list św. Piotra, NKB NT XVII, s. 189. 
2 Tamże.  
3 Zob. B. ADAMCZEWSKI, List do Filemona; List do Kolosan, NKB Nowy Testament 

XII, Częstochowa 2006, s. 28nn.  
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cych w domu (1 P 2,19-25). Obok napomnień, w tym fragmencie znajdują 
się głębokie słowa mówiące o cierpieniu Chrystusa1.   

 We fragmencie, w którym znajdują się napomnienia dla sług, znajduje 
się termin oivke,tai, oznaczający niewolników zatrudnionych do prac w do-
mu. Wydaje się, że Autor 1. Listu św. Piotra celowo użył tego słowa, a nie 
popularnego w starożytności dou/loi, chodziło mu bowiem o wyartykułowa-
nie myśli, że dla chrześcijan dom i rodzina stanowią wielką wartość, cho-
ciażby w tym domu było się tylko niewolnikiem. „Domownicy, bądźcie pod-
dani z wszelką bojaźnią panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Al-
bowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie 
i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za 
grzechy? Ale, jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest 
łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, 
zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady” (1 P 2,18-21).  

 Los niewolników, będących wyznawcami Chrystusa nie był łatwy. Jeśli 
poganie w Azji Mniejszej okazywali pogardę chrześcijanom z powodu ich 
postępowania, wyraźnego stronienia od zwyczajów pogańskich, to właści-
ciele niewolników, którzy byli poganami2, wręcz z okrucieństwem odnosili 
się do tych niewolników, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa3. Niektórzy 
z nich – jak to wynika ze słów Autora Listu – byli przykrymi dla swoich 
niewolników. Cierpieli, chociaż na karanie nie zasługiwali. Właściciele nie 
brali pod uwagę tego, że niewolnicy-chrześcijanie dobrze postępowali, zgo-
dnie z nakazami Chrystusa. Ale dlatego, że nie chcieli postępować jak inni, 
brać udział w bałwochwalczym kulcie, przeto – według panów – zasługi-
wali na karanie.  

                                                      
1 Zob. 1.2. 
2 Wnioskować należy, że Autor Listu mówi o właścicielach niewolników, będą-

cych poganami, bowiem nie znajdujemy w omawianym fragmencie napomnień 
skierowanych do panów. Podobną sytuację znajdujemy we fragmencie, w którym 
znajdują się napomnienia skierowane do żon-chrześcijanek, których mężowie nie są 
wyznawcami Chrystusa.  

3 Los niewolników w Imperium Rzymskim był bardzo ciężki. Pozbawieni byli 
wszelkiej ochrony prawnej. Właściciel niewolnika był panem jego życia i śmierci. 
Mógł uczynić ze swoim niewolnikiem co zechciał. Nieco inaczej wyglądała zależ-
ność niewolnika od jego pana w judaizmie, Stary Testament bowiem regulował 
stosunek pana do niewolnika, wręcz w niektórych sytuacjach brał w obronę nie-
wolnika (zob. R. de WOUX, Instytucje Starego Testamentu, I i II, s. Poznań 2004, s. 
90nn. 
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 Napomnienie skierowane do niewolników jest bardzo konkretne. Mają 
być „poddani z wszelką bojaźnią panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przy-
krym”.  

 „Bądźcie poddani”. Arystoteles uważał, że poddańcza postawa niewolni-
ków wynika z natury rzeczy. Nie wyobrażał też sobie, aby bez niewolników 
mogło funkcjonować społeczeństwo, bowiem nie godziło się, aby wolny 
obywatel Polis trudził się jakąkolwiek pracą fizyczną1. Praca przeszkadzała 
filozofowi w namyśle nad istotą wszelkich rzeczy. Nieco inaczej wyglądała 
sytuacja w judaizmie, w którym wręcz wymagano, aby uczony w Piśmie 
posiadał konkretny zawód i z niego żył. Na przykład apostoł Paweł, który 
przecież był uczonym w Piśmie zajmował się tkaniem materiałów, z któ-
rych szyto namioty.  

 Jeśli Autor 1. Listu św. Piotra pisze, że niewolnicy-słudzy mają być pod-
dani panom swoim, to właściwie tylko powtarza to, co wszyscy nauczali 
i czego się domagali od niewolników. Być poddanym, podporządkowanym 
oznacza nic innego jak pogodzenie się ze swoim losem. Społeczeństwo 
w Imperium Rzymskim było hierarchicznie uporządkowane. Jedni byli za-
leżni od innych. Zburzenie tego porządku było równoznaczne ze społeczną 
klęską, końcem wszelkiego ładu.   

 Dla określenia postawy niewolników Autor Listu użył czasownika 
ùpota,ssw w formie imiesłowu czasu teraźniejszego: ùpotasso,menoi2. Imiesłów 
ten posiada znaczenie imperatywu. Słowa Autora Listu odczytać więc nale-
ży jako nakaz. Powstaje jednak pytanie, dlaczego Autor nakazuje, aby nie-
wolnicy byli podporządkowani swoim właścicielom. Posłuszeństwo było 
uważane za coś normalnego i naturalnego. Czy niewolnicy, którzy uwierzy-
li w Chrystusa, w którym wszyscy są równi, zaczęli myśleć, a może nawet 
między sobą mówić, że należy się im wolność? Czy zaczęli domagać się 
innego traktowania? Ale czy taka sytuacja było w ogóle możliwa? Zdaje się, 

                                                      
1 Platon sądził, że od robotnika nie można spodziewać się niczego dobrego. Fi-

zyczna praca szkodzi duszy i cnocie (Państwo 415c; 617e; Charmides 10). Arystoteles, 
chociaż poglądy jego na temat pracy nie były tak skrajne, to mimo to uważał, że 
praca w pewnym stopniu prowadzi do zniewolenia, a to szkodzi rozwijaniu cnoty 
(Polityka 1258b; 1278a). Nieco później innego zdania byli stoicy. Epiktet był przeko-
nany, że żadna praca nie hańbi człowieka (Diatryby i 16,16; II 6,7). Przedstawiciel 
późnego stoicyzmu (rzymskiego), cesarz Marek Aureliusz dostrzegał pozytywne 
cechy w pracy. Jej wynikiem jest pewne dobro społeczne, które należy docenić 
(Rozmyślania 5,1 9,12). Zob. Reale  

2 Podobną sytuację będziemy mieli w 1 P 3,1 
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że Autor w zamyśle swoim miał wskazanie niewolnikom na właściwy sto-
sunek do panów. Może na to wskazywać dodatkowe uściślenie, wskazanie 
na szczególnego rodzaju podporządkowanie. Autor 1. Listu św. Piotra  pisze, 
że słudzy mają być podporządkowani swoim panom z „z wszelką bojaźnią”, 
niezależnie od tego, jak są traktowani przez swoich właścicieli , dobrze, czy 
źle (ùpotasso,menoi evn panti. fo,bw| toi/j despo,taij).  vEn panti. fo,bw| stoi w związ-
ku z innymi wypowiedziami Autora Listu.  

 Podobnie jednak jak w innych tekstach 1. Listu św. Piotra nie chodzi 
o poddanie płynące z lęku i obawy przed następstwami ewentualnego bun-
tu. Autor Listu określa pojęciem fo,bj postawę chrześcijańską w stosunku do 
Boga (zob. 1 P 1,17; 3,2). W Corpus Paulinum znajdujemy takie samo określe-
nie zaopatrzone uściśleniem: „w bojaźni Bożej” (2 Kor 7,1), lub „w bojaźni 
Chrystusowej (Ef 5,21). Autorowi 1. Listu św. Piotra na pewno nie chodzi 
o posłuszeństwo wymuszone obawą przed represjami czy zemstą ze strony 
właścicieli1. Chodzi więc o posłuszeństwo, poddanie panom według wzoru, 
który obowiązuje wszystkich chrześcijan jako naśladowców Jezusa Chry-
stusa. Wprowadza więc do swojego napomnienia dłuższy wywód na temat 
cierpienia Chrystusa: „Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał 
za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady; On grzechu 
nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego; On, gdy mu złorzeczono, nie 
odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który 
sprawiedliwie sądzi; On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, aby-
śmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was. Byli-
ście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz 
waszych” (1 P 221-24). Słudzy powinni znosić wszelkie cierpienie naśladując 
swojego jedynego, najwyższego Pana, Jezusa Chrystusa.   

4.3. Życie w rodzinie 
 

4.3.1. Rodzina jako społeczność wierzących 
 Kiedy Kościół w drugim pokoleniu chrześcijan nieco okrzepł i umocnił 
się na różnych terenach Imperium Rzymskiego, zaczęto myśleć o proble-
mach wynikających ze spotkania się chrześcijaństwa z kulturą hellenistycz-
ną i administracją państwową. Do spotkania tego doszło głównie na płasz-
czyźnie rodziny. Nie zawsze obydwoje małżonkowie byli wyznawcami 
Jezusa Chrystusa. Jak więc powinno się układać życie w mieszanej religijnie 

                                                      
1 St. HAŁAS, Pierwszy list św. Piotra, NKB NT XVII,  s. 196. 
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rodzinie? Jak strona chrześcijańska powinna się zachowywać wobec strony 
niechrześcijańskiej? 

 Chrześcijan nurtowały także pytania o wzajemny stosunek małżonków 
oraz dzieci do rodziców. W nowotestamentowej literaturze powstałej bez-
pośrednio po okresie apostolskim znajdujemy wiele wskazań na temat ży-
cia rodzinnego. Powstały wówczas specjalne tabele, w których znajdowały 
się wskazania dotyczące współżycia w rodzinie i chrześcijan w społeczeń-
stwie. Znajdujemy je w Liście do Kolosan oraz w Liście do Efezjan. W Liście do 
Kolosan czytamy: „Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Mę-
żowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie po-
słuszne rodzicom we wszystkim; albowiem Pan ma w tym upodobanie. Ojcowie, nie 
rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Słudzy, bądźcie posłuszni 
we wszystkim ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać lu-
dziom, lecz w szczerości serca, jako, ci którzy się boją Pana. Cokolwiek czynicie, 
duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako 
zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Kto bowiem wyrządza 
krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez względu na osobę. Panowie, obchodźcie 
się ze sługami waszymi sprawiedliwie i rzetelnie, wiedząc, że i wy macie Pana w 
niebie”  (Kol 3,18 – 4,1)1.  

 Tablica domowa z Listu do Kolosan, jak też i z Listu do Efezjan, uwzględnia 
ówczesne stosunki socjalne i społeczne i nie należy ich zawartości i wskazań 
oceniać w świetle współczesnych poglądów społecznych. Należy je odczy-
tywać w świetle ówczesnych stosunków społecznych w kulturze helleni-
stycznej, głównie w świetle poglądów Starego Testamentu i judaizmu na 
temat stosunków panujących w rodzinie izraelskiej, później żydowskiej2. 
Zawierają jednak bardzo ważne wskazania, które w czasach pierwotnego 
chrześcijaństwa uchroniły niejedną rodzinę od rozpadu i degeneracji. Na 
chrześcijański dom patrzono jako na społeczność, w której skupia się chrze-
ścijańskie życie i na co dzień praktykowane jest naśladowanie Chrystusa. 

 1. List św. Piotra nie zawiera tablicy domowej, w tym sensie, jak w Liście 
do Kolosan lub w Liście do Efezjan, ale znajdujemy w nim wskazania, które 
korespondują z tablicami domowymi3. Zapewne Autor je znał, ale nie chciał 
ich cytować. Wolał raczej konkretne wskazania rozwinąć i uzupełnić swoimi 
spostrzeżeniami jako współstarszy, odpowiedzialny za duszpasterską opiekę 

                                                      
1 Zob. L. GOPPELT, Der erste Petrusbrief, KEK XII – 1, s. 213.  
2 R. de WOUX, Instytucje Starego Testamentu, I i II, s. 29nn.  
3 L. GOPPELT, Der erste Petrusbrief, KEK XII – 1, s. 163nn.  
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w Kościele. Przede wszystkim należy na tym miejscu powiedzieć, że Autor 
Listu nawiązuje do Arystotelesa i Ksenofonta, którzy piszą o trojakiej relacji 
w rodzinie: panowie – słudzy, mężowie – żony oraz rodzice – dzieci1.  

 Jeśli weźmiemy pod uwagę napomnienia poprzedzające wskazania do-
tyczące żon i mężów, należy raczej za L. Goppeltem mówić o tablicy stano-
wej (Ständetafeln)2.   

4.3.2. Napomnienie do żon 
 Autor 1. Listu św. Piotra  swoje napomnienia najpierw kieruje do żon3, 
a więc podobnie jak jest to w tablicach domowych, znajdujących się w Liście 
do Kolosan oraz w Liście do Efezjan, pomimo tego, że ówczesne rodziny miały 
charakter patriarchalny. Właśnie z tego powodu rozpoczyna od żon, aby 
pokazać ich zależność od głowy rodziny, którą był mężczyzna, ojciec rodzi-
ny. Zarówno w Starym Testamencie, jak i w hellenizmie, nie podlegało dys-
kusji pierwszeństwo mężczyzny. Ale nie oznacza to, że zarówno w księgach 
Starego Przymierza, jak i w rodzinach hołdujących kulturze hellenistycznej, 
nie znajdziemy przykładów, które mówią o kobietach odgrywających bar-
dzo ważną rolę w rodzinie. Znane są przykłady dominacji kobiet nad swo-
imi mężami. Autor Listu wspomina o Sarze, dając ją za przykład uległości, 
to jednak lektura 1. Księgi Mojżeszowej przekonuje nas, że czasem Sara potra-
fiła wymóc na swoim mężu konkretne postępowanie. Przykładem może być 
wypędzenie Hagar z jej synem Ismaelem (Rdz 21,9nn). Roztropna i ener-
giczna Abigaile, żona Nabala wzięła w swoje ręce los swojego domu, udała 
się do Dawida i w imieniu swojego męża, którego przedstawiła w dość ne-
gatywnym świetle przed Dawidem, wyjednała litość dla swojej rodziny 
(1 Sm 25,2nn). Michol, córka Saula, jako żona Dawida odważyła się kryty-
kować swojego królewskiego małżonka (2 Sm 6,20).    

                                                      
1 St. HAŁAS, Pierwszy list św. Piotra, NKB NT XVII, s. 218. 
2 L. GOPPELT, Der erste Petrusbrief, KEK XII – 1, s. 163nn; F. HAHN, Theologie des 

Neuen Testaments, I, s. 420n.  
3 „Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby, jeśli nawet niektórzy nie są po-

słuszni Słowu, dzięki postępowaniu kobiet, bez słowa zostali pozyskani, ujrzawszy wasze 
czyste, bogobojne życie. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, 
złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejno-
tem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Albowiem tak nie-
gdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom; 
tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy 
czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć” (1 P 3,1-6) 
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 Napomnienie skierowane do żon, które były chrześcijankami rozpoczy-
na się od zwrotu: òmoi,wj gunai/kej (Podobnie żony). Spotykamy się z interpre-
tacją tego zwrotu, iż nie chodziło Autorowi Listu o to, że żony mają być ule-
głe jak słudzy swoim panom, bowiem w poprzednim fragmencie Listu jest 
mowa o uległości sług wobec panów, lecz chodzi jedynie o powiązania z 
poprzednim napomnieniem, bez jakiegokolwiek porównania z sobą uległo-
ści sług wobec panów z uległością żon wobec swoich mężów1. Nie jest jed-
nak taka interpretacja do utrzymania, ponieważ słowo òmoi,wj używa się 
wówczas, kiedy chodzi o porównanie rzeczy, sytuacji itp2. Funkcją przy-
słówka òmoi,wj jest przyrównanie postawy chrześcijańskich żon do postawy 
sług wobec swoich panów.  

 Ale czy nie ma żadnej różnicy pomiędzy postawą żon a postawą sług? 
Pewną różnicę zobaczymy dopiero wówczas, kiedy bliżej przyjrzymy się 
napomnieniu skierowanemu do mężów.  

 „Podobnie żony bądźcie uległe mężom swoim. Autor Listu nie pisze na czym 
ma polegać uległość, podporządkowanie mężom. Być może, że chrześcijań-
skie żony doskonale wiedziały z katechezy głoszonej w Kościele, na czym 
polega uległość wobec mężów. Autor chce zwrócić uwagę na misję jaką 
mają chrześcijanki wobec swoich mężów, którzy nie chcą słuchać nauki 
słowa Bożego. Dzięki ich postępowaniu, które wynika z ewangelii Jezusa 
Chrystusa są on w stanie pozyskać swoich mężów dla wiary w Pana Ko-
ścioła – jak pisze Autor Listu – bez słów, to znaczy bez słownego przeko-
nywania. Autor Listu zakłada istnienie misji bez głoszenia ewangelii i jaw-
nego wzywania do wiary w Chrystusa. Ma na myśli dawanie dobrego 
przykładu, który również może doprowadzić niewierzącego męża do wia-
ry. „Podobnie żony bądźcie uległe mężom swoim, aby, jeśli nawet niektórzy nie są 
posłuszni Słowu, dzięki postępowaniu kobiet, bez słowa zostali pozyskani, ujrzaw-
szy wasze czyste, bogobojne życie”. Czyste i bogobojne życie kobiet ma moc 
przyciągania do Chrystusa i przekonywania do wiary w Chrystusa. Chrze-
ścijańskie żony są żywymi świadectwa ewangelii Jezusa Chrystusa.  

 Autor Listu podkreśla podporządkowanie żon, bowiem pisze o żonach 
pogańskim mężom. Sytuacja chrześcijanek w związkach z poganami nie 
była łatwa. Nie nakazuje opuszczenia mężów, którzy mogli być wobec nich 

                                                      
1 F. GRYGLEWICZ, Pierwszy list św. Piotra, [w:] Listy katolickie. Wstęp – przekład z ory-

ginału – komentarz, PŚNT XI, s. 212. 
2 Warto tu zauważyć, że w 1. Liście św. Piotra 2,18 i 3,1 użyte zostało identyczne 

słowo: ùpotasso,menoi –  ùpotasso,menai. 
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bardzo przykrzy, ale wskazuje na rozwiązanie problemu. Należy dążyć do 
pozyskania mężów dla Chrystusa. Zapewne Autor miałby inne napomnie-
nie dla żon, gdyby pisał o ich pozycji i zachowaniu w rodzinie czysto chrze-
ścijańskiej.  

 Dzięki czystemu i bogobojnemu życiu kobiet istnieje możliwość nawró-
cenia się ich mężów na chrześcijaństwo. Przymiotnik àgno,j Grekom kojarzył 
się z właściwym zachowaniem w życiu płciowym. Tu jednak ma on inne 
znaczenie. W napomnieniu Autora Listu chodzi o właściwe zachowywanie 
się w codziennych kontaktach międzyludzkich. W świetle słów: „Skoro du-
sze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości brat-
niej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco, jako odrodzeni nie z nasienia 
skazitelnego, ale niskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa” (1 P 1,22.23), 
chodzi o całokształt życia i postępowania chrześcijańskiego, wynikającego z 
bojaźni Bożej. Bojaźń Boża zaś jest podporządkowaniem się Bogu, Jego 
świętej woli, jest przestrzeganiem Bożych przykazań, nieustannym naśla-
dowaniem Chrystusa, wstępowaniem w ślady Jego.  

 Autor Listu nie pisze na czym ma dokładnie polegać czyste i bogobojne 
życie chrześcijańskich żon. Nie wydaje się, aby odpowiedzią na pytanie o 
czyste i bogobojne życie była pierwsza część napomnienia: „Ozdobą waszą 
niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, 
lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego 
ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem”. Ale druga część tego napo-
mnienia wskazuje na drogę, którą powinny kroczyć żony, aby uzewnętrznić 
swoje wewnętrzne, bogobojne życie.   

 W przeszłości zastanawiano się, czy Autor Listu zakazuje noszenia klej-
notów, przyozdabianie włosów, strojenie się w ozdobne szaty, czy tylko 
mówi, że chrześcijańskie niewiasty nie powinny popadać w przesadę, jaką 
dostrzegano u wielu kobiet pogańskich, a którą także piętnowali pisarze 
greccy, łacińscy i żydowscy. Wielu egzegetów za Ojcem Kościoła Zachod-
niego, Augustynem, przyjmuje ten drugi pogląd. I wydaje się on słuszny, 
wszak akcent w powyżej zacytowanych słowach jest położony na pozytyw-
ne wskazania, na to co ma wartość przed Bogiem. Nic się nie liczy w życiu 
chrześcijanina, lecz jedynie ukryty wewnętrzny człowiek ukształtowany 
przez Ducha Świętego na wzór Chrystusa, łagodny i cichy duch. Warto tu 
zacytować rozmowę Jezusa z uczniami, chociaż nie została w niej porusza-
na kwestia noszonych strojów, lecz obowiązujące w judaizmie nakazy i za-
kazy dotyczące pokarmów: „Nie masz nic na zewnątrz poza człowiekiem, co by 
wchodząc w niego, mogło go skalać, lecz to, co wychodzi z człowieka, to kala czło-
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wieka. Jeśli kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A gdy opuścił lud i wszedł do 
domu, pytali go uczniowie jego o tę przypowieść.  I rzekł im: Tak więc i wy jesteście 
niepojętni? Nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie 
może go kalać, bo nie wchodzi do jego serca” (Mk 7,15-19). Co zewnętrzne w 
pewnym sensie jest obojętne. Życie wewnętrzne ma wartość i ono decyduje, 
czy człowiek jest bogobojny, czy też obojętna jest mu bojaźń Boża.   

 Zwrot z 1. Listu św. Piotra (3,4): „ukryty wewnętrzny człowiek” (ò krupto.j 

th/j kardi,aj a;nqrwpoj – ukryte w ludzkim sercu) zdaje się mieć pewien związek 
z Pawłowym terminem antropologicznym: e;sw a[nqropoj1. Człowiek we-
wnętrzny więc, to – jak u apostoła Pawła – siedziba duchowego życia, nowe 
stworzenie, odnowiony zbawienną mocą Ducha Bożego człowiek, żyjący tu 
i teraz na ziemi, odrodzony – jak pisze Autor 1. Listu św. Piotra – z nasienia 
nieskazitelnego.  

 Ozdobą człowieka wewnętrznego, ludzkiego serca ma być łagodny i ci-
chy duch (tou/ prae,wj kai. h`suci,ou pneu,matoj). Użyty tu rzeczownik pniu/ma nie 

                                                      
1 Termin  e;sw a[nqropoj (człowiek wewnętrzny) występuje w Corpus Paulinum w Rz 

7,22; 1 Kor 5,12 i w 2 Kor 4,16. Przysłówek e;sw przez apostoła Pawła używany jest 
w znaczeniu przenośnym. Pojęciem ò a;nqrwpoj Wielki Apostoł posługuje się zaś dla 
rodzajowego określenia człowieka. Paweł nie chce więc powiedzieć, że w człowie-
ku egzystuje jakiś byt, odrębny od konkretnej osoby i samoistny, lub że każdy czło-
wiek składa się z dwóch części, człowieka wewnętrznego i człowieka zewnętrzne-
go. Brak konkretnej wypowiedzi na temat człowieka wewnętrznego u apostoła 
Pawła utrudnia zdefiniowanie terminu e;sw a[nqropoj. Termin wewnętrzny człowiek 
stanowi dla Pawła jedynie pojęcie formalne. Termin e;sw a;nqrwpoj mówi o ducho-
wym aspekcie życia wierzącego człowieka, życia, które z jednej strony jest objęte 
Bożym działaniem, z drugiej zaś w nim człowiek nakierowuje się na Boga.  Czło-
wiek wierzący jako całość, zanurzony w Chrystusie, umarły przez chrzest grze-
chowi, żyjący zaś dla Boga, partycypuje w rzeczywistości zbawienia, a poszczegól-
ne elementy jego struktury bytowej, jak sw/ma, yuch ,, pneu/ma, kardi,a, nou/j, opisujące 
określone przejawy ludzkiej egzystencji, z jednej strony podlegają Bożemu prze-
mieniającemu i odnawiającemu działaniu, z drugiej zaś człowiek za ich pośrednic-
twem oddaje się na służbę Bogu (np. 1 Tes 3,13; 5,23; 1 Kor 15,35-49; Flp 4,7; Rz 6,4; 
7,8)1. Od tego, komu człowiek służy, dominuje w jego życiu człowiek wewnętrzny 
lub człowiek zewnętrzny.  

St. HAŁAS (Pierwszy list św. Piotra, NKB NT XVII, s. 224n) utożsamia wewnętrzne-
go człowieka z sercem, co zresztą wynika z słów ze 1 P 3,4: ò krupto.j th/j kardi,aj 
a;nqrwpoj. Serce według antropologicznych poglądów Biblii jest siedliskiem rozumu 
i woli. Zob. B. WIDŁA, Teologia antropologiczna Starego Testamentu, Warszawa 2004.  
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oznacza ducha Bożego ani też ducha człowieka, lecz przy jego pomocy Au-
tor Listu pragnie powiedzieć, że postawa chrześcijańskich żon ma charakter 
duchowy. Znaczenie obydwu przymiotników (prauj, h`su,cioj) jest podobne, 
jednakże pierwszy wskazuje postawę pełną życzliwości, uprzejmości i skro-
mności, drugi zaś wskazuje na porzucenie chęci narzucania się, czy wyróż-
niania, np. przez strojenie się i obwieszanie złotem.  

 Autor 1. Listu św. Piotra  napomnienie skierowane do chrześcijańskich 
żon uzasadnia przykładem zaczerpniętym ze Starego Testamentu, konkret-
nie z życia patriarchy Abrahama i jego żony Sary. Co prawda wspomina 
święte kobiety Starego Testamentu, ale głównie ma na myśli Sarę. Nie wie-
my, jakie sytuacje miał na myśli Autor, pisząc: „Albowiem tak niegdyś przy-
ozdabiały się święte niewiasty, pokładające nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom; 
tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go panem. Jej dziećmi stałyście się 
wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszy”. Być może, że przed 
oczyma jego przesuwały się obrazy, mające związek z powołaniem Abra-
hama. Sara posłusznie podjęła wędrówką za swoim mężem, powołanym 
przez Boga (Rdz 12,1nn) Może też Autor miał na myśli zachowanie Sary 
podczas pobytu Abrahama w Egipcie. Może też miał na myśli zachowanie 
się Sary, wynikające z obowiązujących zwyczajów u ludów koczowniczych. 
Na pewno jednak miał na myśli to biblijne miejsce, w którym Sara nazywa 
Abrahama swoim panem, a więc Rdz 18,13.  Nie jest to istotne. Istotne jest to 
sformułowanie w napomnieniu Autora Listu, z którego wynika, że wartość 
ma wewnętrzne chrześcijańskie życie.  

 Charakterystyczna jest puenta wskazań skierowanych do chrześcijań-
skich żon, będących w związku małżeńskim z mężami, którzy nie nawrócili 
się na chrześcijaństwo. Autor Listu zalecając naśladować starotestamento-
we, święte kobiety, głównie Sarę, żonę patriarchy Abrahama, pisze, że 
chrześcijanki Azji Mniejszej są córkami Sary, chociaż nie należą według 
krwi do Izraela, lecz wywodzą się z pogańskich narodów. Autor pisze: „sta-
łyście się” (evgenh,qhte – aor. pass od gi,nomei), a więc dzięki odrodzeniu z na-
sienia nieskazitelnego, a więc ze słowa Bożego mogą uważać się za potom-
kinie Sary. Użyty przez Autora czas wskazuje, że chrześcijanki stały się i są 
dziećmi Sary.  

 Mamy do czynienia z rozwinięciem Pawłowej myśli, że wszyscy wy-
znawcy Chrystusa, ze względu na swoją wiarę są potomkami Abrahama 
(Ga 3,7.29; por. Rz 4,16). Zresztą św. Paweł pisze też o wszystkich wierzą-
cych jako o potomkach „wolnej”, a więc Sary, a nie niewolnicy Hagar (Ga 
4,31). 
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 Godność córek Sary zobowiązuje. Chrześcijanki z Azji Mniejszej jak dzie-
dziczki obietnic danych Abrahamowi i Sarze, mają czynić dobro. Autor Li-
stu na innych miejscach nakazuje czynić dobro wszystkich wyznawcom 
Jezusa Chrystusa (1 P 2,14.15.18.20). Ponadto wierzące żony nie powinny się 
dać zastraszyć, zapewne swoim mężom, jak też i panom, u których służą.  

 W związku ze słowami, w których mowa o wartości w oczach Bożych 
wewnętrznego chrześcijańskiego życia, należy zauważyć, że mamy tu do 
czynienia z kontynuacją tradycji izraelskiej, szczególnie prorockich napo-
mnień, w których spotykamy się z naganą zewnętrznego kultu, pochwałą 
zaś pokuty, oddania się Bogu, posłuszeństwa i przestrzegania Bożych przy-
kazań. W starotestamentowym opowiadaniu o namaszczeniu na króla Da-
wida znajdują się słowa: „Nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost; nie 
uważam go za godnego. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. 
Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce” (1 Sm 16,7). 
Przede wszystkim charakterystyczne są słowa proroka Izajasza: „Słuchajcie 
Słowa Pana, książęta sodomscy, przysłuchaj się uważnie wskazaniu naszego Boga, 
ludu Gomory! Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar – mówi Pan. Jestem 
syty całopaleń baranów i tłuszczu karmnych cieląt, a krwi byków i jagniąt, i kozłów 
nie pragnę. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał 
od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce? Nie składajcie już ofiary daremnej, 
kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły, zwoływanie uroczystych zebrań – nie mogę 
ścierpieć świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza, 
stały mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je. A gdy wyciągacie swoje ręce, za-
krywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłu-
cham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie 
wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić! Uczcie się dobrze czy-
nić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość 
sierocie, wstawiajcie się za wdową!” (Iz 1,10-17).  

 W pierwotnym Kościele  miarodajne, wyznaczające chrześcijańskie my-
ślenie były słowa Jezusa, które wypowiedział przy studni Jakubowem nie-
daleko Sychar w rozmowie z Samarytanką. Kiedy ta zapytała Jezusa, gdzie 
należy oddawać cześć Bogu, czy w Jerozolimie, czy też na górze Garizim, 
powiedział,  że Bóg szuka takich ludzi, którzy oddają Mu cześć w duchu 
i prawdzie (J 6,23).   

4.3.3. Napomnienie do mężów 
 Po napomnieniu chrześcijańskich żon, następuje napomnienie skierowa-
ne do mężów. W napomnieniu skierowanym do żon, chodziło o chrześci-
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janki, które żyły w związku z mężami, hołdującymi jeszcze pogańskim 
zwyczajom i bałwochwalczej wierze. W napomnieniu skierowanym do mę-
żów chodzi o mężczyzn, którzy są już wyznawcami Chrystusa. Autor Listu 
nie mógł kierować swoich napomnień do mężów-pogan, bowiem nie miał 
do tego żadnej podstawy. Miał jednak prawo z racji swojego urzędu napo-
minać mężów, będących wyznawcami Chrystusa: „Podobnie wy, mężowie, 
postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim i oka-
zujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie 
doznały przeszkody”.  

 Napomnienie skierowane do mężów rozpoczyna się podobnie jak na-
pomnienie do chrześcijańskich żon: òmoi,wj. Tu jednak nie może być mowy 
o nawiązaniu do fragmentu, w którym była mowa o uległości sług wobec 
panów. W starożytności nie do pomyślenia było, aby mężczyzna był pod-
dany kobiecie, chociaż pamiętać należy, że wszyscy mężczyźni byli podda-
ni królowej-kobiecie, jak było to w wypadku egipskiej królowej Kleopatry 
z rodu Ptolomeuszów. A więc chodzi jedynie o połączenie wiersza 7. z po-
przednimi wypowiedziami Autora 1. Listu św. Piotra.   

 „Postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim 
i okazujcie im cześć”. Pojęcie timh, (cześć, szacunek) jest ulubionym terminem 
Autora 1. Listu św. Piotra1. Popularne też było ono w ówczesnym świecie 
grecko-rzymskim. Chrześcijanie nie mogli oczekiwać szacunku ze strony 
pogańskiego świata, przeto tym bardziej powinni – nie odpłacając złem za 
zło – z szacunkiem odnosić się np. do władzy i wszystkich ludzi (1 P 2,17). 
Chociaż chrześcijanie nie zaznają szacunku, przeto powinno się go okazy-
wać w chrześcijańskim domu.  

 Wyrażenie: słaby rodzaj, słabe ciało (skeu/oj – naczynie)2, prawdopodobnie 
ma na celu przypomnienie chrześcijańskim mężom, że żonom jako fizycznie 
słabszym należy się szacunek, troska i opieka. Autor podziela tu pogląd 
starożytnych, który jeszcze dzisiaj się utrzymuje, chociaż nie ma on żadnego 
uzasadnienia. Nie chodzi tu o poniżenie kobiet, lecz o przypomnienie mę-
żom ich powinności wobec żon, którym jak każdemu należy się szacunek.  

 Mężowie mają postępować ze swoimi żonami z wyrozumiałością, mą-
drze (sunoikou/ntej kata. gnw/sin). Zobowiązani są do mądrego postępowania 
z racji wspólnoty życia, małżeńskiego związku, który zobowiązuje. Autor 
Listu do Efezjan nie pisze o mądrym  postępowaniu i o czci należnej żonom, 

                                                      
1 St. HAŁAS, Pierwszy list św. Piotra, NKB NT XVII, s. 231.  
2 Zob. 1 Tes 4,4.  
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ale nakazuje mężom miłować swoje żony: „Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i 
Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy 
go kąpielą wodną przez Słowo” (Ef 5,25.26; por. Kol 3,19).  

 Różnice w fizycznej kondycji wyrównuje łaska Boża. Zarówno mężczyź-
ni jak i kobiety obdarowani są przez miłosiernego Boga łaską życia, życia 
wiecznego (ca,rij zwh/j), którego źródłem jest sam Bóg. Kobieta i mężczyzna 
przed Bogiem są równi. W wierszu 7. mamy do czynienia z nauką Jezusa, 
która rozpowszechniona została w apostolskim chrześcijaństwie przez Wiel-
kiego Apostoła Narodów św. Pawła. Apostoł w Liście do Galacjan pisał: „Nie 
masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani 
kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie” (Ga 3,28). 
Nauczanie to kontynuowane było przez szkołę Pawłową. Autor Listu do 
Kolosan pisał podobnie: „W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania 
ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest 
wszystkim i we wszystkich” (Kol 3,11). Nie ma więc różnicy między mężczy-
zną i kobietą na płaszczyźnie społecznej ani też religijnej. Boże obietnice 
i łaska zbawienia wiecznego należy się w tym samym stopniu „synom 
Abrahama” jak i „córkom Sary”.  

 Szacunek, cześć należy się żonom ze względu na łaskę, którą są obdaro-
wani wszyscy przez miłosiernego Boga. Autor Listu pisze o łasce życia, a 
więc ma na myśli eschatyczny dar, który obiecany jest wierzącym w Jezusa 
Chrystusa1. Dar ten jest nie tylko obiecany, ale wierzący już mogą się nim 
cieszyć (1 P 1,3; 2,5). W pełni zostanie objawiony i dany w dniu przyjścia 
Jezusa Chrystusa (1 P 1,13; 5,10). 

 Autor 1. Listu św. Piotra podaje jeszcze trzecią przyczynę, dla której mę-
żowie powinni okazywać swoim żonom cześć i poszanowanie. Mężczyźni 
żyjąc z żonami swoimi we wspólnocie rodzinnej, pielęgnować powinni tak-
że wspólną modlitwę. Tam, gdzie mężowie szanują swoje żony skuteczna 
jest modlitwa obu małżonków. Jest to drugi z kolei powód, dla którego żo-
nom należy się w chrześcijańskiej rodzinie szacunek. Oznacza to, że w chrze-
ścijaństwie została przezwyciężona poślednia rola kobiety w rodzinie. 
Chrześcijaństwo wydobyło kobietę z jej niedoli społeczno-prawnej, z którą 
spotykamy się wszędzie w starożytności, nie wykluczając judaizmu. Na 
przykład w czasach Jezusa i Jego apostołów nie wolno było kobietom na 
równi z mężczyznami uczestniczyć w obrzędach religijnych. Na terenie 

                                                      
1 Szczególnie na temat tego daru pisze autor czwartej Ewangelii. Zob. St. MĘDA-

LA, Chrystologia Ewangelii św. Jana, s. 317n. 
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świątyni w Jerozolimie kobietom nie wolni było wejść na tzw. dziedziniec 
mężczyzn. Dla nich wyznaczony był dziedziniec kobiet1.  

 Wspólna modlitwa związana jest z ważną obietnicą, o której Chrystus 
powiedział w słowach: „Powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodni-
li swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie” 
(Mt 18,19). Jednomyślność modlących się gwarantuje wysłuchanie przez 
Boga, który jest Ojcem Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł zaś napominał: 
„Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jedno-
myślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie, jednymi usty 
wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (Rz 15,5.6). Chociaż na-
pomnienie z 1. Listu do Koryntian (1,10) dotyczy życia w Kościele Bożym, to 
można je również odnieść do życia w rodzinie.  „Proszę was, bracia, w imieniu 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było 
między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zda-
nia” (1 Kor 1,10; zob. 2 Kor 13,11).  

 Niewątpliwie Autorowi 1. Listu św. Piotra chodziło o jednomyślną modli-
twę żony i męża, kończy bowiem napomnienie skierowane do małżonków 
słowami: „A w końcu: Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, 
miłosierni, pokorni” (1 P 3,8).  

4.4. Życie w Kościele 
 Kościoły, do których Autor 1. Listu św. Piotra skierował swoje przemy-
ślenia i zalecenia, były już wspólnotami zorganizowanymi. Nie wiemy jaki 
stopień organizacji one osiągnęły w czasach Autora 1. Listu św. Piotra , ale na 
ich czele – jak to wynika z 5. rozdziału wiersza 1. stali starsi (presbu,teroi)2. 
Ze starszymi spotykamy się w Kościele Jerozolimskim, który w pewnym 
stopniu był zorganizowany na wzór gmin żydowskich. Św. Łukasz w Dzie-
jach apostolskich pisze, że występowali już oni obok apostołów w czasie so-
boru apostolskiego. Ale wzmianka o nich w Dz 15,4.6.22 jest sprzeczna 
z relacją apostoła Pawła z 2. rozdziału Listu do Galacjan, gdzie wspomina on 
tylko filary jerozolimskiego Kościoła. Możliwe jest jednak, że św. Paweł 
celowo pomija starszych, gdyż jedynie Jakubowi, Kefasowi i Janowi, którzy 
byli uważani za filary i cieszyli się ogólnym poważaniem, przypisuje ogól-
nokościelny autorytet. Wtedy znaczyłoby to, że starszych z Jerozolimy 
Wielki Apostoł uważa jedynie za lokalną instytucję.  

                                                      
1 W. S. KaSor, Świątynia, Słownik wiedzy biblijnej, s. 746nn. 
2 J. ROLOFF , Die Kirche im Neues Testament, s. 277.  
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 Apostoł Paweł pisze raczej o biskupach i diakonach. Ale niezależnie od 
tego, co dowiadujemy się z listów Pawłowych o szafarzach tajemnic Bo-
żych, a więc o ludziach piastujących urząd kościelny, w niektórych społecz-
nościach chrześcijańskich, spotykamy się ze starszymi, którzy czasem byli 
nazywani także biskupami (zob. Dz 20,16nn). W Kościołach analogicznie do 
synagogalnych gmin żydowskich, na starszych wybierano wypróbowanych 
w wierze chrześcijan, którzy swoim doświadczeniem i przykładem gwaran-
towali trwałość chrześcijańskiej wspólnoty wiary w Jezusa jako Chrystusa i 
Pana.  

 Z listów pasterskich wynika, że przełożonym Kościołów związanych 
z apostołem Pawłem stawiano bardzo wysokie wymagania religijne i etycz-
ne. Podobnie było w Kościołach w Azji Mniejszej, co wynika ze słów św. 
Piotra, skierowanych do starszych małoazjatyckich społeczności chrześci-
jańskich: „Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochot-
nie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad 
tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody ” (1 P 5,2).  

 Autor tych słów nazywa siebie  również starszym (sumpresbu,teroj – 
współstarszy). „Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy 
i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się obja-
wić”. Co znaczy termin sumpresbu,teroj? Jaka myśl się w nim znajduje?1 Czy 
w czasach Autora 1. Listu św. Piotra wszyscy słudzy i szafarze słowa Bożego 
byli nazywani starszymi? Jeśli Autorem Listu jest św. Piotr, jak sądzono 
dawniej, to dlaczego nie przedstawia się jako apostoł Jezusa Chrystusa, po-
wołany i posłany do głoszenia ewangelii? Słowa te są zagadkowe, tym bar-
dziej, że mówi o sobie jako o świadku cierpień Chrystusowych oraz współ-
uczestniku chwały, która ma się objawić. Czy przez nie Autor Listu sugeru-
je, że był świadkiem śmierci Jezusa i że jako uczeń Pana oczekuje chwały, 
która została uczniom Pana przyobiecana?  

 Autor 1. Listu św. Piotra kilkakrotnie pisze o cierpieniach, jakie spotykają 
wyznawców w Azji Mniejszej. Ale doświadczenie nie tylko ich spotyka, lecz 
na całym świecie wierni doznają różnych zniewag i spotyka ich krzywda. 
Autor Listu nie jest wyłączony z grona cierpiących dla imienia Pańskiego 
i dlatego może się uważać za świadka (ma,rtuj) cierpień Chrystusowych. Że 

                                                      
1 Nie chodzi tu o starszeństwo pod względem wieku, ale o pierwszeństwo we 

wspólnocie, której nowotestamentowi starsi przewodzą. Więcej na temat terminu 
starszy w hellenizmie – zob. S. HAŁAS, Pierwszy list św. Piotra, NKB NT XVII, 
s. 323nn.  
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tak należy rozumieć zwrot: „świadek cierpień Chrystusowych” przekonują nas 
głównie słowa z 12. i 13. wiersza 4. rozdziału: „Najmilsi! Nie dziwcie się, jakby 
was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu wa-
szemu, ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie 
się, abyście i podczas objawienia chwały jego radowali się i weselili”.  

 Wszyscy chrześcijanie są uczestnikami cierpień Chrystusa. Nie chodzi 
więc o cielesną obecność na Golgocie, ale o współuczestniczenie w cierpie-
niach, które spotkało Chrystusa i spotyka wszędzie wierzących. Autor Listu 
określa siebie jako świadka cierpień Chrystusowych w tym znaczeniu, że 
przez swoje życie, cierpienie i doznawane zniewagi świadczy o Chrystusie, 
o Jego pasji, krzyżu i śmierci. W tej mierze jak jest świadkiem cierpień 
Chrystusowych, może mieć nadzieję uczestniczenia w chwale, która jest 
obiecana wyznawcom Chrystusa. Tak pojmowano termin świadek już w dru-
gim pokoleniu chrześcijan. Tak jest on przede wszystkim rozumiany w Apo-
kalipsie św. Jana (Ap 2,13; 11,3; 17,6) oraz w Dziejach apostolskich (Dz 1,8.21.22; 
22,15.20 i inne)1.  

 Autor 1. Listu św. Piotra zajmuje jednak szczególne stanowisko pośród 
starszych. Napomina on starszych z Kościołów małoazjatyckich: „Starszych 
więc wśród was napominam, jako również starszy”. Użyty w tym zwrocie został 
termin: parakalw/ od parakale,w, który nie oznacza jakiegoś autorytarnego 
napomnienia, niemalże rozkazu, ale bardzo delikatną zachętę.  

 Służba starszych została przyrównana przez Autora Listu do pracy pa-
sterzy, bowiem pisze: „Paście trzodę Bożą, która jest między wami”. Nie zawsze 
praca pasterzy w czasach Autora Listu była doceniana. Nie należy jednak 
takiej sytuacji brać pod uwagę, bowiem o dostojeństwie służby starszych 
w Kościele i ocenie ich posługi pasterskiej decyduje kontekst biblijny.  

Jahwe pasterzem Izraela.   

 Najstarszym tytułem Boga Izraela jest niewątpliwie termin hu#r) (pasterz). 
Autor psalmu 23. nazywa Boga Jahwe swoim pasterzem. „Pan jest pasterzem 
moim” (Ps 23,1). Chociaż psalm 23. powstał stosunkowo późno2, to jednak 
tytuł pasterza przypisywały Bogu już bardzo stare tradycje izraelskie (zob. 
Rdz 48,15; 49,24). W psalmie 80. Bóg nazwany został pasterzem Izraela 
(larcy hu#r)), to znaczy wszystkich plemion izraelskich. Starożytni He-

                                                      
1 L. GOPPELT, Der Erste Petrusbrief, KEK XII – 1, s. 322.  
2 St. ŁACH (Księga Psalmów, PŚST VII-2, s. 179) jest przekonany, że Ps 23. powstał 

przed niewolą babilońską. Personalny wymiar wiary autora psalmu wskazuje ra-
czej na późniejszy okres jego powstania.  
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brajczycy byli koczownikami, dlatego bliski i zrozumiały był dla nich obraz 
pasterza i trzody. Obraz ten zdaje się być tłem dla tradycji przedstawiającej 
Jahwe kroczącego na czele ludu izraelskiego przez pustynię do Ziemi Obie-
canej w słupie dymu w dzień, w nocy zaś w słupie ognia. 

 Jak stado owiec zależne jest od swojego pasterza, tak lud izraelski należał 
do Jahwe i od Niego był całkowicie zależny. Psalmista wołał, składając 
świadectwo wiary Izraela: „Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do 
niego należymy, Myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego” (Ps 100,3). 

 Jahwe był pasterzem swojego ludu, prowadził go i ochraniał (Ps. 23,1; 
28,9; 95,7; Iz 40,11; 49,9.10; Ez 34,11–16; Mi  7,15). 

 Z tytułem hu#r) kojarzyła się każdemu pobożnemu Izraelicie dobroć Boga. 
Chociaż w 23. psalmie, w którym jego autor wyznaje: „Pan jest pasterzem 
moim”, nie nazywa Boga dobrym, to jednak z drugiej części wiersza 1. wy-
nika taka ocena Jahwe, psalmista bowiem wyznaje, że niczego mu nie brak-
nie w życiu.  

 Z tytułem hu#r) każdemu pobożnemu Hebrajczykowi kojarzyła się więc 
dobroć Boga, która wyrażała się nie tylko w okazywaniu dobroci w postaci 
pokarmu, ale także opatrznościowego prowadzenia, ochrony przed wro-
giem i nieprzyjacielem.  

 Prorocy okresu klasycznego chętnie nawiązywali do czasów młodości 
Izraela (zob. Oz 2,17), czyli do czasów wędrówki ludu izraelskiego przez 
pustynię do Ziemi Obiecanej. Dlatego z upodobaniem przypominali, że 
Izrael jest owczarnią Bożą, a przez to, że Jahwe jest pasterzem Izraela (Oz 
4,16; Jr 23,3; Iz 49,9)1. Chodziło o rozbudzenie tęsknoty za dawnymi czasa-
mi, które uważano za wzorcowe dla właściwego związku Jahwe z ludem, 
a także o rozbudzenie nadziei, że nadejdą nowe dni, w których odnowiona 
zostanie więź między Jahwe a Izraelem.  

Król pasterzem Izraela 

 W Izraelu instytucja króla rozwijała się według wzorców bliskowscho-
dnich, gdzie król był niepodzielnym władcą, panem swoich poddanych. 
Jemu należało okazywać szacunek i bezwzględne posłuszeństwo. Na Bli-

                                                      
1 Należy w tym widzieć pewien element krytyki monarchii w Izraelu, która nie 

zawsze się sprawdzała. 
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skim Wschodzie termin pasterz był także tytułem władcy1. O królu na Syjo-
nie myślano także jako o pasterzu Izraela2. 

 Początki monarchii w Izraelu związane są z przekonaniem, że władza 
królewska pochodzi o d Boga. Za czasów króla Dawida myśl ta została po-
głębiona. Król nie tylko był pomazańcem Bożym. Był mężem wybranym 
według serca Pańskiego. Na szczególne miejsce króla w Izraelu wskazywał 
tytuł, który w tzw. teologii syjońskiej przypisywano władcy na Syjonie. W Sta-
rym Testamencie król jest synem Jahwe.  

 Szczególne znaczenie dla zrozumienia tytułu króla z dynastii Dawidowej 
syn Jahwe mają starotestamentowe teksty, mówiące o introdukcji króla. 
Chodzi o tzw. psalmy królewskie (głównie Ps 2; 89; 110)3. Spotykamy się w 
nich ze sformułowaniami: „Synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem” (Ps 2,7; 
89,27n; 110,3). Każdorazowy król z dynastii Dawidowej wstępując na tron, 
stawał się synem Jahwe. Nie był nim w sensie naturalnym, lecz prawnym. 
W Izraelu ze względu na charakter jahwizmu nie do pomyślenia była – jak 
gdzieindziej na starożytnym Bliskim Wschodzie – wiara w boskie pocho-
dzenie króla. U podłoża psalmów intronizacyjnych znajduje się proroctwo 
Natana z czasów panowania króla Dawida, szczególnie obietnica dana Da-
widowi: „Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem” (2 Sm 7,14)4.  

 Według ideologii monarchii  król z dynastii Dawidowej był ramieniem 
Jahwe na ziemi. W imieniu Boga król sprawował władzę w Izraelu. Tym 
samym król był również pasterzem Izraela. Związana z tym tytułem była 
nie tylko szczególna pozycja i godność króla, ale także konkretne obowiąz-
ki. Oczywiście nie zawsze królowie na Syjonie spełniali należycie swoje 
powinności wobec ludu izraelskiego. Dlatego idea monarchii była krytyko-
wana przez starotestamentowych proroków. Następcy Dawida nie dorów-
nywali protoplaście rodu królewskiego w Jerozolimie, dlatego u proroka 

                                                      
1 Zob. H.-J. KRAUS, Psalmen, BKAT XV, 1, s. 189; W. EICHRODT, Theologie des Alten 

Testaments, 1, s. 153.  
2 Stary Testament również rządcom przypisuje ten zaszczytny tytuł (zob. 2 Sm 

5,2; 7,7; Je 32,1-4; Ez 34,23). 
3 Środowiskiem, w którym powstały psalmy intronizacyjne był dwór królewski. 

Intronizacji króla towarzyszyły śpiewy, życzenia i błogosławieństwa. Odpowiedni 
rytuał wzorowany był na intronizacyjnych uroczystościach w ościennych monar-
chiach. Każda intronizacja króla na Syjonie była okazją do refleksji nad teologią 
monarchii.  

4 Zob. J. St. SYNOWIEC, Oto twój król przychodzi. Mesjasz w pismach Starego Przymie-
rza, s. 12nn. 
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Ezechiela spotykamy się z zapowiedzią, że Bóg w czasach ostatecznych 
wzbudzi Izraelowi nowego pasterza.  

Nowy Dawid 

 Prorok Ezechiel w 34. rozdziale w imieniu Jahwe poddaje ostrej krytyce 
dotychczasowych pasterzy Izraela, a więc przywódców narodu wybranego. 
Powierzone im owce, czyli Izraelici, zostali rozproszeniu wśród obcych na-
rodów. Prorok zapowiada jednak, że Jahwe sam stanie się pasterzem Izraela 
i sprowadzi rozproszone owce z powrotem do Ziemi Obiecanej, gdzie znaj-
dą urodzajne pastwiska. Jahwe dokona tego przez pasterza, którego sobie 
wybierze, a będzie nim potomek króla Dawida. „Wyratuję moją trzodę i już 
nie będzie łupem. Rozsądzę między owcą a owcą, ustanowię nad nimi jednego pa-
sterza, mojego sługę Dawida, i będzie je pasł; będzie je pasł i będzie ich pasterzem. 
A Ja, Pan, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem wśród nich”  (Ez 
34,22-24)1.  

 Proroctwo Ezechiela nawiązuje do mesjańskich oczekiwań proroków 
sprzed niewoli babilońskiej. Obietnica zawarta w tym proroctwie związana 
jest z proroctwem Natana, w którym Bóg przyobiecał Dawidowi, że kiedy 
dopełnią się dni jego i „zaśnie ze swoimi ojcami”, Bóg wzbudzi mu potomka, 
który będzie z nasienia Dawida, i że umocni oraz utrwali jego królestwo 
(2 Sm 7,12; por Jr 23,4).  

 Prorok Ezechiel nie ma na myśli Dawida, który powróci, lecz króla-po-
tomka z dynastii Dawida. Słowa „mój sługa Dawid” znaczy tyle samo co 
„mój sługa z rodu Dawida”. Zapowiadany władca, podobnie jak król Da-
wid (por 2 Sm 7,5.8.19; Ps 18,1; 89,4.21), będzie zasługiwał na zaszczytny 
tytuł sługi Pana („mój sługa”), przede wszystkim będzie pasterzem Izraela, 
który nie będzie postępował tak, jak pasterze Izraela w czasach królew-
skich. Nie spowoduje rozproszenia ludu izraelskiego, ale zgromadzi na 
wzgórzach palestyńskich wszystkich potomków patriarchy Jakuba.  

Jezus dobry Pasterz 
 Jezus w znanej alegorii o pasterzu nazwał siebie dobrym pasterzem: „Ja 
jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który 
nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzu-
ca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza ponieważ jest najemnikiem i nie zale-

                                                      
1 Zob. J. HOMERSKI, Umiłowany przez Boga pasterz czasów mesjańskich, [w:] Mesjasz 

w biblijnej historii zbawienia, 139-150. 
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ży mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają” 
(J 10,11-14)1. 

 Jezus kreśląc obraz dobrego pasterza, mówił o oddaniu i poświęceniu się 
pasterza dla owiec, a więc o tym wszystkim co zawarte jest w słowie kalo,j. 
Działanie dobrego pasterza pokazane zostało na tle postępowania złodzieja 
(kle,pthj) i najemnika (misqwto,j). Dzięki wprowadzeniu w alegorię postaci 
najemnika, uwydatnione zostało bezinteresowne działanie dobrego paste-
rza, mające na celu wyłącznie dobro owiec. Najemnikowi nie zależy na 
owcach (J 10,13)2. Na zasadzie kontrastu należy powiedzieć, że dobremu 
pasterzowi zależy na trzodzie. Dobry pasterz zna owce swoje i owce znają 
swojego pasterza (J 10,14). Wzorem dla wzajemnej znajomości pasterza 
i owiec, jest według alegorii o dobrym pasterzu, wzajemna znajomość Ojca 
i Syna (J 10,15). Dobry pasterz pragnie zapewnić życie swoim owcom 
(J 10,10). 

 Jezus nazywając siebie dobrym pasterzem, pragnie opisać swoją zbawczą 
funkcję. Czyni to przy pomocy takich pojęć, jak: życie i oddać życie za owce.  

 Jezus w alegorii o dobrym pasterzu, nazywając siebie dobrym paste-
rzem, który życie swoje kładzie za owce, ze szczególną mocą, niemalże nie-
pokojącą natarczywością, mówi o swojej zbawczej funkcji3. Położyć życie 
nie oznacza nic innego, jak umrzeć. Śmierć dobrego pasterza nie jest wyni-
kiem nieszczęścia, przypadku, ślepego losu, lecz dobrowolnego oddania 
życia za owce4. Ekspiacyjny charakter śmierci Jezusa, dobrego pasterza5, 
podkreślony został przez użyty w alegorii zwrot „za owce” (ò poimh.n ò kalo.j 
th.n yuch.n auvtou/ ti,qhsin ùpe.r tw/n proba,twn). Przyimek ùpe,r (za) używany jest 
w Nowym Testamencie do opisania zbawczego znaczenia męki i śmierci 
Jezusa Chrystusa6.  

                                                      
1 Zob. M. UGLORZ, Obecność Boga w chrystologicznej refleksji ewangelisty Jana, 

s. 163nn. 
2 Zapewne mamy tu nawiązanie do Ez 34,1nn. 
3 J 10,11b – „Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce”; J 10,15b – „i życie swoje kładę 

za owce”; J 10,17 – „Ja kładę życie swoje”; 10,18 – „Ja kładę je z własnej woli. Mam moc je 
dać…” 

4 J. SCHNEIDER, Das Evangelium nach Johannes, NTD, s. 202. 
5 Za ekspiacyjnym charakterem śmierci dobrego pasterza opowiada się Th. MÜL-

LER,  Das Heilsgeschehen im Johannesevangelium, s. 52. 
6 M. UGLORZ, Zbawcze znaczenie śmierci Jezusa według formuły z u&pevr  w Corpus Pau-

linum, Teologia i ambona 16/1997, s. 7-16; 
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 Na tym tle, głównie w kontekście alegorii Jezusa o dobrym pasterzu 
w pełni staje się czytelne zalecenie Autora Listu, skierowane do starszych 
w Kościołach w Azji Mniejszej. Zalecenie to pod względem literackim, ale 
też i treściowym jest pięknie zbudowane. Składa się z trzech zaleceń, z któ-
rych każde składa się z dwóch części. Pierwsze części sformułowane są 
w formie negatywnej, drugie zaś w formie pozytywnej (1 P 5,2.3):  
− „nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu”,  
− „nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem”, 
− „nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzo-

dy”.  

 Zalecenia te w niektórych rękopisach poprzedza imiesłów evpiskopou/ntej 
(strzegąc)1, wywodzący się od czasownika evpiskopew2. Jeśli ten imiesłów wy-
stępował w pierwotnym tekście, a wszystko na to wskazuje, bowiem Autor 
1. Listu św. Piotra chętnie używa form imiesłowowych, to starsi w Kościo-
łach małoazjatyckich pełnili funkcję biskupią. Starsi są pasterzami i stróża-
mi w Kościele. Kontynuują oni pasterską funkcję Pana Kościoła, Jezusa 
Chrystusa.  

 Czy takie napomnienia, jakie sformułował Autor Listu pod adresem star-
szych małoazjatyckich Kościołów były uprawnione? Nowotestamentowe 
pisma, szczególnie listy pasterskie, zdają się nas przekonywać, że w czasach 
poapostolskich, w okresie drugiego pokolenia chrześcijan, nie zawsze przy-
wódcy Kościołów wywiązywali się należycie z przyjętych na siebie obo-
wiązków duszpasterskich. Autor Listu do Tytusa pisał bowiem: „Biskup bo-
wiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, nie samowolny, nieskory do 
gniewu, nie oddający się pijaństwu, nie porywczy, nie chciwy brudnego zysku, ale 
gościnny, zamiłowany w tym, co dobre, roztropny, sprawiedliwy, pobożny, 
wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać 
napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się prze-
ciwstawiają, wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłasz-
cza pośród tych, którzy są obrzezani; tym trzeba zatkać usta, gdyż oni to całe domy 
wywracają, nauczając dla niegodziwego zysku, czego nie należy” (Tt 1,7-11; por. 
1 Tm 3,1-13). 

 Starsi mają paść i przewodzić trzodzie Bożej „nie z przymusu, lecz ochotnie, 
po Bożemu”.   

                                                      
1 W 1 P 2,25 Chrystus został nazwany Stróżem, Biskupem.  
2 Zob.  L. GOPPELT, Der Erste Petrusbrief, KEK XII – 1, s. 324.; St. HAŁAS, Pierwszy 

list św. Piotra, NKB NT XVII, s. 321n;  
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 W Cesarstwie Rzymskim, szczególnie na jego rubieżach, ludność była 
obciążona licznymi podatkami i pracami na rzecz miasta. Często obciążenia 
te były nie do zniesienia i dlatego też kierowano liczne skargi do Rzymu na 
miejscową administrację1. Wykonywanie pracy pod przymusem, a więc 
z oporami, z niechęcią, może być tłem dla pierwszej antytezy: „nie z przymu-
su, lecz ochotnie, po Bożemu”.  

 W Kościele starsi powinni pracować nie pod przymusem, ale z ochotne-
go serca. Ich praca powinna być spontaniczną służbą dla bliźniego i dla Pa-
na Kościoła. Tylko taka służba jest kreatywna, owocująca w więź miłości 
między pasterzami a trzodą Bożą. Psalmista Pański śpiewał, przyrzekając 
Bogu: „Z ochotą złożę ci ofiary, będę wysławiał imię twoje, Panie, bo jest dobre” 
(Ps 54,8). Król perski Artakserkses przez Ezdrasza nakazał: „Wszystko, co 
Bóg niebios każe, niech będzie z ochotą dla domu Boga niebios wykonane, aby jego 
gniew nie rozgorzał przeciwko państwu króla i jego synów” (Ezd 7,23).  

 Wzorem dla pasterzy w Kościele Bożym jest Dobry Pasterz, Jezus Chry-
stus, który o sobie powiedział, że dobrowolnie kładzie swoje życie za owce, 
a więc bez przymusu, z miłości do owczarni (J 10,18). Starsi Kościołów po-
winni więc służyć ludowi Bożemu, strzec trzody Bożej z ochotnego serca, 
„po Bożemu”. Grecki zwrot: kata. qeo,n, nakazuje rozumieć te słowa następu-
jąco: Starsi powinni wykonywać swoją posługę duszpasterską według Bo-
ga, a więc według myśli Bożej2. Autor Listu nie nakazuje więc czegoś, co 
niezgodne jest z wolą Boga żywego. Za jego autorytetem stoi autorytet Bo-
ga, Jego wola, ponieważ Kościół nie jest niczyją własnością, lecz Kościołem 
Bożym.  

 Druga antyteza brzmi: „nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem”. Ewange-
liści piszą, zresztą zgodnie z prawdą, że celnicy, a więc urzędnicy Cesar-
stwa Rzymskiego byli znienawidzeni przez Żydów, nie tylko z powodu ich 
wysługiwania się okupantowi, ale że kosztem innych nadmiernie się boga-
cili (zob. Łk 3,12.13). Niemalże wszyscy rzymscy urzędnicy, niezależnie 
gdzie funkcjonowali, wyzyskiwali ludność, ściągając podatki i daniny rzecz 
Rzymu.  

 Występujący w drugiej antytezie przysłówek aivscrokerdw/j wskazuje na 
motywy działania, mającego na celu zysk. Zapewne Autor 1. Listu św. Piotra  
myśli o chciwości, kiedy pisze, że starsi nie powinni kierować się w swojej 
duszpasterskiej pracy chęcią zysku. W pierwotnym chrześcijaństwie chci-

                                                      
1 F. GRYGLEWICZ, Listy katolickie, Pont, XI, s. 239. 250nn. 
2 L. GOPPELT, Der Erste Petrusbrief, KEK XII – 1, s. 326.  
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wość była uważana za grzech. Pan Jezus nauczała:  „Albowiem z wnętrza, 
z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cu-
dzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupo-
ta; wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka” (Mk 7,21-23). Autor 
Listu do Efezjan przestrzegał: „A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość 
niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym” (Ef 5,3).  

 Wydaje się, że w pierwotnym chrześcijaństwie szczególnie zwracano 
uwagę na to, aby chrześcijanie powołani do służby w Kościele, nie byli 
chciwi. W listach pasterskich nakazuje się diakonom, aby nie byli chciwi 
(1 Tm 3,8, por. 6,10). Przede wszystkim biskup nie powinien by chciwy (Tt 
1,7). 

 Motywem posługi powołanych szafarzy tajemnic Bożych powinno być 
oddanie się służbie, bez jakichkolwiek pobudek, mających związek z grze-
sznym życiem. Starsi powinni służyć swym siostro i braciom w Chrystusie 
chętnie, z dobrej woli, jak już domagał się tego Autor Listu w pierwszej an-
tytezie.  

 Druga antyteza nie zakazuje jakiejkolwiek zapłaty za posługi w Kościele. 
Pan Jezus wysyłając swoich uczniów, aby obeszli miasta i wioski w Palesty-
nie i głosili ewangelię, powiedział: „A gdy do jakiegoś domu wejdziecie, naj-
pierw mówcie: Pokój domowi temu, a jeśli tam będzie syn pokoju, spocznie na nim 
pokój wasz, a jeśli nie, wróci do was. W domu tym pozostańcie, jedząc i pijąc to, co 
u nich jest; godzien bowiem robotnik zapłaty swojej. Nie przenoście się z domu do 
domu” (Łk 10,5-7). Autor 1. Listu do Tymoteusza ustala zasadę: „Starszym, 
którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza 
tym, którzy podjęli się zwiastowania Słowa i nauczania, albowiem Pismo mówi: 
Młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska, oraz: Godzien jest robotnik zapłaty swojej” 
(1 Tm 5,17.18). Nie jest zakazana zapłata, natomiast zakazana jest chciwość 
i chęć nadmiernego bogacenia się.  

Trzecie zalecenie: „nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz 
jako wzór dla trzody” także należy widzieć w kontekście funkcjonowania 
administracji cesarskiej w czasach Autora 1. Listu św. Piotra. Nadużywanie 
władzy było czymś powszechnym, służyło zaś właśnie chęci zysku i szyb-
kiego wzbogacenia się. Jezus w kontekście prośby matki synów Zebede-
usza, powiedział do wybranej przez siebie „dwunastki”: „Wiecie, iż książęta 
narodów nadużywają swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie.  
Nie tak ma być między wami; ale ktokolwiek by chciał między wami być wielki, 
niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech 
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będzie sługą waszym” (Mt 20,25-27). W Kościele nie mogą panować zwyczaje 
świata.  

 Postawieni na czele Kościołów starsi, nie mogą – jak wynika ze słów Au-
tora Listu – wykorzystywać swej pozycji. Nie mogą zachowywać się jak 
władcy wobec tych, którzy w greckim tekście określeni zostali jako klh,roi. 
W Septuagincie słowem klh,roj określony został dział ziemi jaki za czasów 
Jozuego otrzymała każda rodzina izraelska. Wynika więc ze słów trzeciej 
antytezy, że starszemu, lub pewnej grupie starszych przypadał określony 
dział, a więc społeczność wierzących, pośród której starszy, lub starsi zo-
bowiązani byli pełnić swoją duszpasterską służbę1.   

 W chrześcijaństwie obowiązuje zasada, ustanowiona przez samego 
Chrystusa: „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał 
życie swoje na okup za wielu” (Mt 20,28). Dla starszych przykładem powinien 
być sam Chrystus jako Dobry Pasterz, jako Sługa Pana, o którym w pieśni 
o Słudze Pana jest powiedziane: „Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swoje-
go naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowa-
dził ostrożnie” (Iż 40,11)2. 

 Starsi powołani przez Chrystusa do służby w Kościele powinni naśla-
dować swojego Pana i być wzorem dla owczarni. Będąc wzorem, staną się 
żywą zachętą dla wierzących do naśladowania Jezusa Chrystusa. Komenta-
tor słów: „nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla 
trzody”, pisze: „Należy zauważyć, że przekonanie o skuteczności dobrego 
przykładu jest bardzo mocno uwydatnione w omawianym Liście. Chodzi 
przede wszystkim o naśladowanie przykładu cierpiącego Chrystusa, który 
powinien zachęcić do heroicznego znoszenia własnych przeciwności (por. 
2, 21; por. też 4, 1). Również i wspaniałomyślna postawa chrześcijan powin-
na stanowić zachętę dla pogańskiego świata, aby go nakłonić do nawróce-
nia (2, 12). Na tym tle jeszcze bardziej zrozumiała staje się waga dobrego 
przykładu ze strony odpowiedzialnych za wspólnotę chrześcijańską. Przede 
wszystkim oni powinni się stać zachęcającym przykładem dla powierzo-
nych ich opiece chrześcijan”3. Podobna myśl przyświecała apostołowi Paw-
łowi, kiedy pisał w Liście do Filipian: „Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, 
i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie” (Flp 3,17). 

                                                      
1 L. GOPPELT, Der Erste Petrusbrief, KEK XII – 1, s. 327; St. HAŁAS, Pierwszy list św. 

Piotra, NKB NT XVII, s. 331 
2 Zob. s. F. HAUCK, Die briefe des Jackobus, Petrus, Judas und Johannes, NTD IV, s. 78. 
3 St. HAŁAS, Pierwszy list św. Piotra, NKB NT XVII, s. 331. 
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 Wszyscy wierzący powinni być naśladowcami Chrystusa. Autor 1. Listu 
św. Piotra wielokrotnie zachęca adresatów Listu do naśladowania Pana Ko-
ścioła, szczególnie w dźwiganiu krzyża i znoszeniu cierpienia1.  

 

 

                                                      
1 Zob. 1.2.. 
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Zakończenie 
 Po dokonanej analizie 1. Listu św. Piotra można sformułować następujące 
wnioski:  

− List św. Piotra jest teologicznie atrakcyjny; 
− dostrzec w nim można splatające się z sobą różne tradycje teologicz-

ne;  
− pomimo powyższego Autor Listu w teologicznym myśleniu jest sa-

modzielny, a sformułowania z jakimi spotykamy się w Liście są ory-
ginalne.   

 W wypadku 1. Listu św. Piotra mamy do czynienia z pismem, które w cza-
sie lektury nie nuży, lecz jest Listem nieustannie zmuszającym do myślenia 
i refleksji. Teologiczne myślenie Autora wiąże się z zaangażowaniem w ży-
cie kościelne odbiorców Listu. Na wielu miejscach Listu uwidacznia się 
duszpasterska troska Autora o wyznawców Jezusa Chrystusa, mieszkają-
cych w północnych prowincjach Azji Mniejszej. M. Luter oceniając wysoko 
1. List św. Piotra, dostrzegał właśnie owo teologiczne bogactwo Listu, głów-
nie jego pasyjną chrystologię, która stanowi fundament dla duszpasterskich 
napomnień. Rzeczywiście List ten można postawić i porównać pod wieloma 
względami z listami apostoła Pawła.   

 W tle bogatej myśli teologicznej 1. Listu św. Piotra należy widzieć umie-
jętne wykorzystanie i nawiązanie Autora Listu do różnych teologicznych 
tradycji zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. W warstwie eklezjolo-
gicznej dostrzegamy nawiązanie do starotestamentowej teologii ludu Boże-
go. Autor interesującego nas Listu umiejętnie wykorzystuje występującą 
w Starym Testamencie terminologię, przy pomocy której opisane zostało 
w księgach Starego Przymierza powołanie Izraela na lud Boży, szczególną 
własność Boga Jahwe, jak też i jego miejsce w historii.  

 W warstwie chrystologicznej Autor Listu nawiązuje do tradycji pasji 
i śmierci Jezusa Chrystusa. Nie interesuje go historia cierpienia Jezusa, cho-
ciaż dostrzegamy w Liście pewne nawiązania do konkretnych wydarzeń, 
mających miejsce w Wielki Piątek, ale myślenie Autora Listu zakorzenione 
jest w paschalnej soteriologii pierwotnego Kościoła. Przy pomocy pewnych 
tytułów chrystologicznych oraz konkretnych soteriologicznych sformuło-
wań głosi zbawczy sens cierpienia i śmierci Chrystusa. Pisząc: „Nie rzeczami 
znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania 
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waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka 
niewinnego i nieskalanego” wznosi się na wyżyny soteriologicznego myślenia 
apostolskiego Kościoła.  

 Parenetyczne wypowiedzi Autora interesującego nas Listu nie są pozba-
wione uzasadnienia. Spotykamy się z uzasadnieniem teologicznym w sen-
sie właściwym, chrystologicznym i eschatologicznym. Autor miał więc 
przed oczyma całe spektrum apostolskiej refleksji pierwotnego Kościoła. 
Niezależnie od tego, czyni on fundamentem swoich napomnień osobę sa-
mego Chrystusa: „Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za 
was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady”. Napomnienia 
Autora 1. Listu św. Piotra przekonują nas, że znał on realia życia adresatów 
swojego Listu i należycie je oceniał. Znał też apostolską katechezę na temat 
chrześcijańskiego życia, włącznie z tzw. tablicami domowymi, regulującymi 
wzajemny stosunek członków chrześcijańskiej rodziny.  

  Stwierdzić należy, że Autor 1. Listu św. Piotra, pomimo ciągłego nawią-
zywania do bogatej tradycji teologicznej pierwotnego Kościoła, nie kopiuje 
bezrefleksyjnie apostolską tradycję, ale ją adaptuje dla osiągnięcia celu, któ-
ry sobie wyznaczył. W Liście występuje pełna integracja apostolskiej tradycji 
i można mówić o własnej, głębokiej teologicznej refleksji Autora Listu. Au-
tor 1. Listu św. Piotra stworzył w pełni oryginalne dzieło, które warte jest 
ciągłego nad nim pochylania.  

 Autor 1. Listu św. Piotra porusza też wiele tematów, które zostały poru-
szone także w innych częściach Nowego Testamentu. Zazwyczaj jednak 
daje własną interpretację danego zagadnienia. Przykładem może być dość 
znaczący w Liście temat odrodzenia.  

 Ewangelista Jan ustami Jezusa stawia nowe narodzenie jako warunek 
wejścia do Królestwa Bożego (J 3,5). Apostoł Paweł mówi o wszczepieniu 
w Chrystusa przez chrzest (Rz 6,3nn), zaś Autor Listu do Tytusa (3,3-7) 
stwierdza, że „zbawieni jesteśmy nie dla uczynków sprawiedliwości, lecz dla miło-
sierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, 
którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, 
usprawiedliwieni łaską jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego”. Autor 
1. Listu św. Piotra mówiąc o odrodzeniu akcentuje wolę Boga oraz fakt 
zmartwychwstania Jezusa. Wszędzie jednak można dostrzec pewien zwią-
zek z chrztem, a więc łaską, jaka z nim z woli Boga jest związana. Można 
więc mówić o wzajemnych dopowiedzeniach w łonie Nowego Testamentu. 

 W 1. Liście św. Piotra spotykamy się z nieustannie przeplatającą się reflek-
sją chrystologiczną z pociechą, skierowaną do chrześcijan mieszkających 
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w północnych prowincjach Azji Mniejszej. Celem pociechy jest umocnienie 
wierzących w wierze i nadziei w sytuacji ciągłego zagrożenia, co prawda 
nie życia, ale pokoju i honoru. Należy jeszcze wspomnieć napomnienia ogól-
ne, oraz skierowane do pewnych grup, a mianowicie do sług, żon i mężów. 
W pełni uzasadnione jest więc przekonanie, że 1. List św. Piotra nacechowa-
ny jest głęboką troską duszpasterską o wierzących w Jezusa Chrystusa. Tym 
samym zasadny jest tytuł oraz podtytuł niniejszej pracy: „Kamień węgielny 
i lud wybrany. Chrystologiczne i eklezjologiczne tematy  1. Listu św. Piotra  
w kontekście duszpasterskiej troski Autora Listu”.  
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1,13.30 140 

2,34 60 

3,12n 162 

5,1 17 

6,27n 120 

7,47 127 

10,5-7 163 

10,30-35 120 

10,38nn 129 

12,35 110 

19,1nn 129 

20,17 60 

20,25 141 

23,34 47 

23,46 47 

24,5 63 

24,18nn 49 

Ewangelia św. Jana 

1,29 25, 38 

1,36 38 

3,3.7 95 

3,5 94,167 

5,30 11 

6,23 151 

8,12 105 

8,32 136 

8,46 54 

10,10 43, 160 

10,13-15 42, 160 

10,18 162 

12,35.45 105 

13,34n 115 

14,1 109 

18,28 38 

19,31.42 38, 43 

Dzieje apostolskie 

1,3 63 

2,34 36 

2,36 34, 123, 134 

4,11 61 

4,14 17 

5,29 133 

8,32n 52 

11,26 24 

12,8 110 

14,1nn 21, 104, 128 

15,4.6.22 154 

16,14n 128 

16,17 138 

17,6 106 

19,23nn 105 

20,16nn 155 

20,28 80 

21,24.26 113 

22,15.20 156 

26,28 24 

List do Rzymian 

1,1 138 

1,24 114 

2,29 114 
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3,21 126 

3,24 78 

4,16 150 

4,25 78 

6,3nn 97, 167 

6,9 54 

8,2n 136 

9,1 124 

9,2 114 

9,31-33 61 

9,32-33 25 

10,1nn 89 

10,8-10 114 

12,1n 83 

12,6-8 25 

12,6-8 128 

12,9 114 

12,10 114 

12,14 122 

12,17 120 

13,1nn 134 

13,1-7 25 

13,11 126 

13,12 116 

13,13 107 

14,8.9.12 125 

15,5n 154 

15,27 70 

1. List do Koryntian 

1,10 154 

4,12 122 

5,7 25 

6,12 136 

8,4 106 

8,9.12 125 

10,23 136 

10,32 70 

11,16.22 70 

14,36 70 

15,3.4 53 

15,9 14, 70 

15,11 70 

15,18 54 

2. List do Koryntian 

2,4 114 

3,2n 115 

5,12 53, 78, 114 

5,21 54 

6,1 126 

6,6 114 

6,11 114 

7,1 144 

7,3 114 

8,9 92 

13,11 154 

List do Galacjan 

1,10 138 

2,6-8 19 

2,11nn 27 

3,7.29 150 

3,20 106 

3,28 141, 153 
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4,4 125 

4,31 150 

5,13 26 

5,19-21 107, 115 

List do Efezjan 

1,4n 85, 86 

1,10 87 

2,11n 85 

2,11-22 90 

2,13 85 

2,19-21 61, 87 

4,22nn 25, 116 

5,3 163 

5,21 144 

5,25n 153 

6,15 110 

List do Filipian 

1,7 115 

2,14 128 

3,17 164 

4,7 149 

List do Kolosan 

3,8 116 

3,11 86, 153 

3,18nn 25, 145, 153 

1. List do Tesaloniczan 

2,17 114 

3,13 149 

4,4 152 

4,9 114 

5,6.8 110 

5,15 120 

5,23 149 

2. List do Tesaloniczan 

1,1 17 

1. List do Tymoteusza 

1,5 114 

2,2n 134 

3,1-13 161 

3,8 163 

5,17n 163 

6,10 163 

2. List do Tymoteusza 

1,5 114 

1,6 129 

4,5 110 

List do Tytusa 

1,7-11 161, 163 

2,11-15 126 

3,5 94n 

List do Hebrajczyków 

2,10 96 

4,12 110 

4,15 53n 

5,9 53 

7,24n 82 

7,25 63 

7,27 83 

9,12 96 

13,1 114 

13,20 43 

 



Indeks miejsc biblijnych 190 

List św. Jakuba 

1,18 94n 

1,21 79 

3,5n 117 

1. List św. Piotra 

Rozdział 1. 

14n, 22, 24n, 29n, 32, 34-37, 54, 
63n, 77n, 84, 90, 92, 94-97, 101-
104, 107-109, 112n, 116, 129n, 
138n, 144,148, 152 

Rozdział 2. 

22n, 25, 30, 33, 40, 43, 46-48, 55, 
60, 63, 65, 71, 76, 82n, 85, 88n, 91n, 
96, 102-104, 107, 109, 115n, 121, 
129, 131, 134, 137, 139, 142, 151n 

Rozdział 3. 

15, 22, 24, 26, 30, 36, 48, 100, 117n, 
125, 127, 129, 131, 135, 154 

Rozdział 4. 

22, 24-26, 48, 103n, 107, 110, 123, 
125n, 129n, 140 

Rozdział 5. 

15, 17n, 21n, 24, 26, 40, 83, 88n, 
99-101, 113, 155, 161 

2. List św. Piotra 

3,1 20 

3,15n 20 

1. List św. Jana 

2,29 94 

3,9 95 

3,11 115 

4,2-6 48 

2. List św. Jana 

1,5 115 

1,7 48 

Apokalipsa św. Jana 

1,18 63 

2,13 156 

5,6 39 

11,3 156 

13,8 39 

17,6 156 

21,23 98 

 


