
2 Mż 19,1-6 

Pierwszego dnia trzeciego miesiąca od wyjścia synów izraelskich z ziemi egipskiej, przybyli 

na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, a przybywszy na pustynię Synaj, rozłożyli się obozem 

na pustyni. Tam obozował Izrael naprzeciw góry. A Mojżesz wstąpił na górę do Boga, Pan 

zaś zawołał nań z góry, mówiąc: Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom 

izraelskim: Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i 

przywiodłem was do siebie. A teraz, 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. 

Słowa dzisiejszego Świętego tekstu pochodzą z Drugiej Księgi Mojżeszowej, znanej też jako 

Księga Wyjścia. W oryginale hebrajskim, w takim jaki powstała owa Księga, nosi ona nazwę 

„Szemot”, to znaczy „Imiona”. Księga ta opowiada o tym, jak Wszechmogący Bóg uwolnił 

naród Izraela z 430 -letniej niewoli egipskiej i prowadził go do Ziemi Obiecanej, krainy 

mlekiem i miodem płynącej. Jednym z najbardziej istotnych motywów tej Księgi jest 

wędrówka ludu Izraela do góry Synaj, na której Bóg zawarł przymierze z ludem Izraela. Bóg 

wyzwolił Izraelitów z niewoli egipskiej i w ramach zawartego przymierza oczekiwał od 

Izraelitów, oddawania mu czci i respektowania Jego przykazań. 

Moi drodzy, znając już kontekst naszego tekstu kazalnego przejdźmy teraz do meritum. 

Słowa dzisiejszej perykopy mówią nam o tym, że trzy miesiące po wyjściu Izraelitów z 

Egiptu przybyli oni na pustynię Synaj i rozbili namioty naprzeciwko góry Horeb, zwanej też 

Synaj. Mojżesz wszedł na Górę Bożą i tam objawił mu się Bóg, który powiedział, że jeśli 

naród Izraela będzie Go słuchać i przestrzegać Jego przymierza, to stanie się szczególną 

własnością Boga, królestwem kapłańskim, ludem świętym. Na tym kończy się nasz święty 

tekst. Sięgając jednak dalej dowiadujemy się, że Izraelici zobowiązują się wykonywać 

wszystko, co im Pan Bóg rozkaże. Mojżesz ponownie wchodzi na górę Horeb i tam otrzymuje 

najpierw w formie ustnej przykazania i nakazy od Boga, a przy ponownym wejściu na górę 

dostaje tablice z 10 -cioma przykazaniami. Kiedy schodzi widzi Izraelitów oddających hołd 

złotemu cielcowi. Mojżesz roztrzaskuje tablice i wraz z Lewitami zabija wielu Izraelitów. 

Widzimy więc wyraźny aspekt kary, jaka spotkała wiarołomnych Izraelitów.  

Czytając ten tekst sięgnąłem do źródeł w języku hebrajskim i skrybowie podają tutaj dwie 

liczby zabitych Izraelitów, a mianowicie 3000 lub 23.000. Pozostała część tekstu zasadniczo 

się zgadza, poza ostatnim kontekstem. W wersie 6, Bóg mówi: „haarec kol ki-li wajjawor”, co 

oznacza „ziemia cała należy do mnie, bo przyszedł”, a Biblia Warszawska podaje: „takie są 

słowa, które powiesz synom izraelskim”. Widać tutaj oczywiście różnice, dlatego też czytając 

Stary Testament w języku hebrajskim i częściowo w aramejskim możemy dostrzec takie 

niuanse. 

Spójrzmy jeszcze raz na dzisiejszy Święty Tekst. Mamy tam takie zdanie: „Wy widzieliście, 

co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do 

siebie”. 

Co oznaczają skrzydła orle w Biblii? Obrazy skrzydeł nabierają nadprzyrodzonego znaczenia 

i symbolizują często skrzydła Boga. W rozmaitych tekstach ich znaczenie jest różne, czasami 

nawet apokaliptyczne, tutaj akurat skrzydła orle wskazują nam na obraz ochrony. Jezus w 



Ewangelii wg. Łukasza (13,34), posługując się przykładem skrzydeł wyraża pragnienia 

ocalenia swoich żydowskich rodaków. W Starym Testamencie Bóg ochrania Izraelitów 

nosząc ich na skrzydłach orłów, a w Nowym Testamencie Jezus chce ocalić lud Boży 

gromadząc go pod skrzydłami orłów. Stary Testament wskazuje więc na Nowy Testament, a 

dokładnie Bóg wskazuje nam na swojego Syna – Jezusa Chrystusa. To tak naprawdę Jezus 

ochrania lud Boży nosząc go na skrzydłach orlich lub chowając go pod skrzydłami. Jezus 

ochrania ludzi wierzących, oczekując przestrzegania Jego Słów. 

Moi mili, co do nas dzisiaj Bóg mówi w tym Słowie? Co chce nam przekazać w dniu 

dzisiejszym? Jakie te Słowa mają znaczenie dzisiaj? 

Zadajmy sobie pytanie, gdzie znajduje się dzisiaj lud Boży? Czy nadal Izrael jest narodem 

wybranym? Ludem Bożym jesteśmy dzisiaj my chrześcijanie. Większość Izraelitów niestety 

nie rozpoznała Boga w Chrystusie i została odrzucona przez Nowe Przymierze, jakie zawarł 

między Bogiem a nami Chrystus. Jezus oddał życie dla naszego zbawienia, pokonał śmierć, 

zmartwychwstał i dał nam życie wieczne. Możemy zaryzykować z pełną odpowiedzialnością 

stwierdzenie, że chrześcijanie są dzisiaj „narodem wybranym”, prawdziwym Izraelem dla 

Boga. My również tutaj zgromadzeni jesteśmy tym prawdziwym Izraelem. 

Do czego nas to zobowiązuje? Jakie Jezus ma wobec nas oczekiwania? Co do nas mówi Bóg? 

Czy przestrzegamy Nowego Przymierza?  Czym jest to Nowe Przymierze, jakie dał nam 

Chrystus? 

Nowe Przymierze jest obietnicą zbawienia i wybaczenia grzechów tym, którzy uwierzą, a 

jedynym pośrednikiem naszego zbawienia jest Jezus Chrystus, a Jego śmierć na krzyżu jest 

fundamentem tejże obietnicy. Mając Nowe Przymierze i wierząc w Chrystusa, otrzymujemy 

zbawienie, jako niczym nie zasłużony, darmowy dar. Jak mówił Paweł Apostoł w Liście do 

Efezjan (2,8): „Z łaski jesteście zbawienia przez wiarę. I to nie z was. Boży to dar.”  

Bóg w Starym Testamencie, w dzisiejszym tekście, mówi nam o „królewskim kapłaństwie i 

narodzie świętym”. „Święty naród” dla Boga to dzisiaj chrześcijaństwo, a „królewskie 

kapłaństwo”, to nic innego jak posługa, jaką duchowni sprawują w parafiach, kościołach, 

kapliczkach, podczas sprawowania sakramentów chrztu i Wieczerzy Pańskiej. „Królewskie 

kapłaństwo” oznacza, że są kapłanami Króla Wszechmocnego, jakim jest Jezus Chrystus, 

ludźmi powołanymi przez Pana, aby służyć. Duchowni są szafarzami sakramentów. Wskazują 

nam drogę do Chrystusa. Objaśniają tajemnice ukryte w Piśmie Świętym. Aby stać się 

duchownym ewangelickim trzeba spędzić kilka lat na ciężkich studiach teologicznych, gdzie 

oprócz nieliczonych godzin poświęconych egzegezie Starego i Nowego Testamentu, uczyć się 

trzeba języków starożytnych tj. hebrajski, greka klasyczna i łacina. Nauka języków umożliwia 

odczytywanie oryginalnych rękopisów, manuskryptów, z których poznać można tajemnice 

Ewangelii. Duchowni robią to wszystko tylko w jednym celu, aby jak najlepiej służyć 

Chrystusowi w Jego dziele zbawienia. 

Moi drodzy, jak twierdzi Bóg, jesteśmy narodem wybranym, gdyż Bóg przeznaczył nas do 

zbawienia z uwagi na naszą wiarę. Czy jednak przestrzegamy tego, co oczekuje od nas Bóg? 

Bóg oczekuje od nas miłości do bliźniego. Miłości do innych ludzi, z którymi nierzadko 

mamy jakiś konflikt. Bóg oczekuje od nas miłości i szacunku dla drugiego człowieka. 

Szacunku dla jego życia. Szacunku wynikającego z tego, że drugi człowieka również jest 



stworzeniem Bożym.  Bóg oczekuje szacunku dla jego indywidualności i tolerancji dla jego 

wpadek czy ułomności. 

Zastanówmy się jak postrzegamy innych ludzi? Jakich ich traktujemy? Czy zawsze nasza 

postawa jest zgodna z Bożym przykazaniem miłości? Czy nasze zachowanie jest zawsze 

odpowiednie? Czy robimy to, czego oczekuje od nas Bóg? Bóg chce od nas dwóch rzeczy, 

wiary i miłości. Wraz z miłością w parze idzie również szacunek, przyjaźń, poszanowanie 

godności drugiego człowieka. Jeżeli jest miłość i szacunek, to nie może istnieć dwulicowość, 

obmawianie czy osądzanie innych. 

Moi drodzy, kiedyś spotkałem na swojej drodze cenionego dziennikarza Marcina 

Cejrowskiego, który jest bardzo wierzący, aczkolwiek nie okazuje tego. Marcin nie eksponuje 

też swojej wiary publicznie. Na co dzień prowadzi ekskluzywne wywiady z gwiazdami, 

celebrytami. Większość z jego rozmówców stoi w opozycji do chrześcijaństwa, gdyż nie 

wierzą w Boga, są sławni, bogaci, bawią się, demoralizują alkoholem i narkotykami, 

prowadzą rozwiązły i hulaszczy tryb życia. Zapytałem się tego dziennikarza, znając jego 

wiarę w Pana Boga: „Marcin jak ty możesz, prowadzić wywiady z tymi wszystkimi zepsutymi 

ludźmi”. On odpowiedział mi tymi słowy: „Nauczyłem się nie oceniać, nie osądzać innych 

ludzi. Od osądu jest Bóg”.  

Moi drodzy, spójrzmy teraz uczciwie na samych siebie. Czy my jesteśmy wolni od osądu, od 

oceniania innych ludzi?  Czy potrafimy pozbyć się tej cechy, o której mówił Jezus? 

Zacytuję fragment z Ewangelii według Mateusza, rozdział 7, wersy od 1 do 5: „Nie sądźcie, 

abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie i was osądzą; i taką miarą, jaką wy 

mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym 

oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego 

oka, gdy belka [tkwi] w twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy 

przejrzysz…” 

Moi mili, czy słyszycie, o czym mówi do nas Jezus?  To mocne słowa, ale jakże adekwatne 

do naszego całego życia. Czy naprawdę nie mamy sobie nic do zarzucenia? Czy nikogo nie 

krzywdzimy naszym słowem, czy podejrzeniami? Czy nasza rodzina, przyjaciele, znajomi i 

nasz zbór chrześcijański nie ponoszą konsekwencji naszych sądów i hipokryzji? Czy wobec 

wszystkich ludzi jesteśmy w porządku? Czy wszystkich ludzi kochamy, tak jak przykazał to 

Jezus? Zastanówmy się teraz kogo krzywdzimy i jakie to niesie konsekwencje? Może to nasz 

brat siostra, matka, ojciec, sąsiad, sąsiadka, sprzedawca w sklepie, urzędnik, lekarz, a może 

ksiądz? Czy wobec wszystkich tych ludzi, kierujemy się prostymi, chrześcijańskimi zasadami, 

wypełniającymi przykazanie miłości, które dał nam Jezus? Jaki mamy stosunek do innych 

ludzi? 

To jest całe mnóstwo pytań, ale musimy je sobie zadawać, gdyż tego chce od nas Bóg. Tego 

od nas oczekuje. Na to nam wskazuje. Musimy poświęcić czas na autorefleksję i zobaczyć, 

czy nasze życie, działania są zgodne z tym, czego oczekuje od nas Chrystus. Pamiętajmy, że 

wprawdzie z łaski jesteśmy zbawieni przez wiarę, nie oznacza to jednak, że Jezus nie osądzi 

naszego życia. Odchodząc z tego świata, zróbmy to w jak najlepszych stylu. Pozamykajmy 

wszystkie nasze sprawy, bo nie znamy naszego dnia ani godziny. Przebaczmy tym, którzy nas 

skrzywdzili i sami prośmy o przebaczenie tych, których my skrzywdziliśmy. Pogódźmy się ze 

światem w imię Jezusa. 



Jezus kochał wszystkich ludzi, ale nienawidził osądzania i hipokryzji. Nienawidził takich 

grzechów, czemu dawał wyraz w Ewangelii. Często mocno napominał faryzeuszy i 

nauczycieli Prawa, nazywając ich „plemieniem żmijowym” i „obłudnikami”. Rozgonił 

biczem handlarzy w świątyni i poprzewracał im stoiska. Niejeden z nich musiał czuć na 

swoich plecach bicz Jezusa. Taki stosunek miał Jezus do hipokrytów, obłudników, ludzi 

znieważających Boga. Jednocześnie Jezus potrafiłby miłosierny dla celników, przestępców, 

ludzi trędowatych, czy nierządnic. 

Jeśli zatem wszyscy chcemy zgodnie wypełniać wolę Chrystusa, to musimy pozbyć się 

hipokryzji, dwulicowości, osądzania innych i wydawania na nich wyroków. Musimy pozbyć 

podejrzliwości, szukania złych motywów w miejscach, gdzie ich nie ma. Musimy doceniać 

dobrych ludzi, obdarzać ich miłością i szacunkiem. Albowiem Jezus przykazał nam właśnie 

miłość i tej miłości od nas oczekuje. Miłość nie oznacza, że mamy wielbić wszystkich, jakimś 

groteskowym uczuciem. Miłość to też szacunek dla innych, współczucie okazywane przez 

czyn. Greckie słowo, od którego pochodzi słowo „współczucie”, w dosłownym tłumaczeniu 

oznacza „z wnętrzości”, co pokazuje nam reakcję, która płynie z serca i rozumu. Miłość to 

więc również miłosierdzie. Miłością jest również akceptacja drugiego człowieka, ze 

wszelkimi jego wadami. Miłość jest troską i pomocą, jaką okazujemy drugiemu człowiekowi. 

Miłość może mieć różne oblicza. 

Moi drodzy! Czy, aby tak na pewno wypełniamy naszą miłość? Odpowiedzmy sobie na 

pytanie, czy jesteśmy chrześcijanami na pełny etat, czy tylko na pół gwizdka? Odpowiedzmy 

sobie na pytanie, czy my w ogóle słuchamy Jezusa? Odpowiedzmy sobie na pytanie, jacy 

naprawdę jesteśmy? Czy potrafimy krzywdzić innych? Czy wynosimy się ponad ludzi? Czy 

uważamy się za najmądrzejszych, za najbardziej praworządnych? Czy nie tworzymy teorii 

spiskowych wobec innych ludzi?  

Kiedy znajdziemy we własnych sercach odpowiedź, zadajmy sobie na pytanie, które 

podsumowuje nasze całe życie, a mianowicie, co na to wszystko Bóg? Wyobraźmy sobie jak 

On to widzi, jak postrzega nasze życie. Przed nim się nie ukryjemy. On zna nasze myśli, 

słowa, zamiary i czyny. 

Co więc mamy zrobić? Jak mamy żyć? Odpowiedź jest bardzo prosta, albowiem leży ona w 

dzisiejszym tekście kazalnym. Słuchajmy tego, co do nas mówi Bóg, gdyż On nas ochrania. 

Słuchajmy duchownego, który jest naszym przewodnikiem w Kościele i wskazuje nam drogę 

do Chrystusa. Starajmy się żyć jak najlepiej, w miłości Bożej, nie krzywdząc przy tym innych 

ludzi. Wybaczajmy krzywdę, jaką nam uczyniono i prośmy o wybaczenie tych, których 

skrzywdziliśmy. Czytajmy Słowo Boże i żyjmy Nim na co dzień. Bez żadnych wątpliwości 

wierzmy w Jezusa Chrystusa, albowiem On jest naszym Panem i Zbawicielem. Miejmy 

ufność i się nie lękajmy, albowiem On jest naszą mocą, prawdą i zbawieniem. Amen. 


