
                            Nauczanie Jezusa na podstawie 5 Księgi Mojżeszowej 

Wprowadzenie 

1. Christopher Wright twierdzi, że Jezus robił duży użytek z księgi ST, 5 
Mojżeszowej, jako podstawy Swego nauczania. Faktycznie, wiele cytatów 
użytych przez Jezusa pochodzi z 5 Mojżeszowej, i jest możliwe, że Jezus 
rozmyślał nad treścią 5 Mojżeszowej podczas Swego pobytu na pustyni. Co 
najmniej 3 cytaty przywołane przez Jezusa w rozmowie z szatanem 
pochodzi z 5 Mojżeszowej (Mateusza 4,4 [5 M 8,3], Mateusza 4,7 [5 M 6,16], 
Mateusza 4,10 [5 M 6,13]).  

2. Skoro tak jest, znaczy to, że nauka Jezusa nie była nowa; była 
wypowiedziana już wcześniej; na wiele lat przed pojawieniem się Jezusa. On 
tak naprawdę rozwijał lub rozszerzał naukę ST i uwypuklał kwestie pomijane 
przez faryzeuszy. Tak jak prorocy ST utwierdzali Przymierze, biorąc Prawo 
Synaju, wykładając je i odnosząc je do życia, podobnie Jezus trzymał się ST, 
nadawał mu życie i ważność w Swoich czasach.   

3. Twierdzi się, że w całym Nowym Testamencie jest 30 bezpośrednich 
cytatów z 5 Mojżeszowej oraz 80 aluzji do tej księgi. 

Bezpośrednie odsyłacze do nauki Jezusa z 5 Mojżeszowej 

Poniższa tabela podaje porównawcze odsyłacze do nauki Jezusa i 5 Mojżeszowej  

Nauka Jezusa
5 
Mojżeszowa

Mateusza

4,4  „Nie samym chlebem żyje człowiek” (Łukasza 4,4) 8,3

4,10 „Panu Bogu swemu pokłon oddawać…” 6,13

4,7 „Nie będziesz kusił Pana, Boga swego” 6,16

5,21 „Nie będziesz zabijał” 5,17

5,27 „Nie będziesz cudzołożył” 5,18

5,31 „list rozwodowy” 24,1

5,33 „dotrzymasz Panu przysiąg twoich” 23,21

5,38  „…oko za oko….” 19,21



Powyższa tabela zawiera listę bezpośrednich odsyłaczy, ale więcej jest nauk 
Jezusa  

odzwierciedlających pośrednio treść księgi ST, 5 Mojżeszowej. 

1. Zagrożenie materializmem 

1:1 Jezus dużo mówił o zagrożeniu, jakim są pieniądze, chciwość i głód dóbr 
materialnych. Niektórzy stwierdzili, że Jezus mówił więcej o pieniądzach i 
własności niż na jakikolwiek inny temat, choć to nie jest ścisłe. Mimo to, 
Jezus miał wiele do powiedzenia o zagrożeniach ze strony materializmu. 

1:2 Chcąc wpoić uczniom prawdziwe priorytety życiowe, Jezus mówił o 
zagrożeniach, jakie niesie ze sobą chciwość, Łukasza 12,15. 

1:3 Następnie Jezus podał podobieństwo, że dusza człowieka jest ważniejsza 
niż jego własność, Łukasza 12,16-20. 

1:4 Przy pewnej okazji Jezus został skonfrontowany przez młodego, bogatego 
władcę, który chciał poznać, jak osiągnąć życie wieczne. Oprócz zapytania 
tego człowieka o to, czy jest w stanie przestrzegać prawa, Jezus poddał 
próbie jego miłość do pieniędzy, Łukasza 18,18n. 

1:5 Pewnego dnia, gdy Jezus obserwował ludzi wrzucających pieniądze do 
skarbca świątynnego, podał komentarz, by nauczyć uczniów zasady 

5,48 „Bądźcie… doskonali jak Ojciec wasz niebieski…” 18,13

15,4 „Czcij ojca i matkę” 5,16

18,16 „aby na oświadczeniu dwu lub trzech świadków była 
oparta każda sprawa” (Ew. Jana 8,17) 19,15

19,7 „list rozwodowy i odprawić” 24,1

22,37 „miłował Pana Boga swego z całego serca swego….” 6,5

Marka 
12,19 „Czyjś brat umrze bezdzietnie” (Łukasza 20,28)  
12,29 „Słuchaj, Izraelu: Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest”   
13:22 „Powstaną… fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy…

25,5 
6,4 
13,1-3

Łukasza
18,20  „Czcij ojca swego i matkę swoją…” 5,16

Pośrednie nauczanie Jezusa z 5 Mojżeszowej



ofiarności, Marka 12,41. 

1:6 Jezus dał poważne ostrzeżenie: nie można służyć dwom panom, Mateusza 
6,24. 

1:7 Ta nauka nie była nowa. Wiele stuleci przed Jezusem inny kaznodzieja 
podkreślał te same kwestie, dając przestrogi przed chciwością, 
zachłannością i pożądaniem bogactwa. Nazywał się Mojżesz.  

1:8 Mojżesz nauczał o zagrożeniach ze strony materializmu; zagrożenie, że 
materializm może przyćmić nasze widzenie sfery duchowej, 5 M 6,10-12. 

1:9 Ponownie Mojżesz nauczał, że bogactwo i powodzenie może prowadzić 
do pysznienia się sobą, do pysznienia się własną mocą i mądrością, 5 M 
8,17. 

2. Priorytet służenia Bogu  

2:1 Jezus, w Swym przesłaniu o materializmie, nauczał, że człowiek powinien 
uczynić Boga priorytetem swego życia, Mateusza 6,33; Jana 6,27. Te ostatnie 
słowa były wypowiedziane po nakarmieniu 5 tysięcy. W świecie, gdzie 
pokarm, odzież i inne materialne kwestie były niezbędne do przeżycia, taka 
nauka musiała wydawać się bardzo radykalna. Jezus nie sugerował, że nie 
mamy pracować, by zarabiać na pokarm dla siebie i naszych rodzin. Jest to 
kwestia priorytetów, rzecz w tym, byśmy upewnili się, czy w naszych 
działaniach i myślach najwyższe miejsce ma nasze oddanie dla Boga.  

2:2 Podobnie, nauczając o Królestwie Bożym, Jezus podał opowieść ilustrującą, 
jak bardzo powinniśmy cenić i doceniać sprawy duchowe, Mateusza 13,44. 

2:3 Mojżesz nauczał o kochaniu Boga i służeniu Mu jako priorytecie, 5 M   
 30,15.19. 

3. Priorytet miłości i posłuszeństwa 

3:1 Jezus nauczał też, że kochać Go, to być Mu posłusznym. Nie ma 
rozdwojenia między miłością a posłuszeństwem; Jana 14,15. 

3:2 Jezus zawsze popierał i polecał prawo ST. W dyskusji z władcami religijnymi 
zadano Jezusowi pytanie o przykazania, Marka 12,28-29. Jezus 



bezpośrednio  cytuje 5 M 6,4. 

3:3 Jezus stale uwypuklał znaczenie posłuszeństwa wobec przykazań Bożych. 
Nigdy ich nie podważał; natomiast pozytywnie popierał prawo moralne ST, 
Mateusza 5,17; Jana 14,21; Jana 15,10. 

3:4 Zauważ, że miłość i przykazania idą w parze. Jedno nie unieważnia 
drugiego; natomiast to właśnie miłość prowadzi do posłuszeństwa 
przykazaniom. Jeśli kochamy Boga i chcemy Mu się podobać, to musimy 
być Mu być posłuszni. Z nauki Mojżesza od nadania Prawa na Synaju aż 
do jego kazań z 5 Mojżeszowej wynika wielka waga potrzeby okazywania 
miłości i posłuszeństwa wobec Jahwe. 

3:5 Przez Mojżesza Jahwe rozkazał: "Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, 
Pan jedynie! Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca 
swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej” 5 M 6,4-5. W myśIi 
hebrajskiej serce jest odpowiednikiem umysłu, intelektu, woli i intencji. Nie 
jest siedzibą emocji. Dusza przedstawia osobę, jednostkę. Oznacza 
osobowość, tj. życie z jego emocjami, pragnieniami i zainteresowaniami. 
Kiedy dochodzimy do siły, to stwierdzamy, że polskie tłumaczenie jest 
dziwne, bowiem w j. hebrajskim mamy tylko: ze wszystkim twoim bardzo 
dużo. Hebrajskie słowo wskazuje na wysoki stopień intensywności, i 
generalnie jest po prostu tłumaczone jako bardzo w zwrocie był bardzo 
bogaty. Mojżesz mówi, że kochamy Jahwe wszystkim, co mamy; zupełnym 
oddaniem; nade wszystko; w pełnej mierze; usilnie. Jest to punkt 
kulminacyjny po użyciu słów serce i dusza.  

3:6 Bliźniaczymi koncepcjami miłości i posłuszeństwa – widocznymi w nauce 
Jezusa – jest przesiąknięta nauka 5 Mojżeszowej. Słowami 5 M 6,4-5 trzeba 
pouczać dzieci i wypisać je (metaforycznie) na ręku, czole i na odrzwiach 
domu. To prowadzi dalej do wezwania do posłuszeństwa, 5 M 6,17.   

3:7 Jest też wiele innych odniesień w 5 Mojżeszowej do miłości i posłuszeństwa, 
5 M 5,10. Zauważ, jak słowa tego fragment przypominają słowa Jezusa: Jeśli 
mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie (Ew. Jana 14,15). 
Podobne stwierdzenia znajdujemy w 5 M 7,9;11,1.13.  

4. Ochrona ze strony Boga i Jego zdolność do zaspokajania potrzeb  

4:1 Jezus starał się złagodzić niepokój ludzi, przypominając im o sposobie, w jaki 
Bóg zaspokaja ich fizyczne i materialne potrzeby, Mateusza 6,25-30. Jednak 
ta nauka została dana Mojżeszowi na wiele lat przedtem; było to spisane w 



kopii Pism Hebrajskich.  

4:2 Mojżesz. Kiedy Izrael miał wejść do Ziemi Obiecanej, Jahwe poinformował 
go, że ziemia, którą mają posiąść jest ziemią dobrą i żyzną, która już została 
dla nich przygotowana. Nie musieli się martwić o tę ziemię – Jahwe ich 
zaopatrywał, 6,10. Choć Izraelici byli niewolnikami w Egipcie, Jahwe 
przygotowywał im kraj. Jahwe jest Bogiem przyszłości – z wyprzedzeniem 
zaspokaja potrzeby Swego ludu. On jest aktywny.   

4:3  Chcąc podkreślić tę myśl, Mojżesz powtarza swe słowa, podając bardziej 
szczegółowo, jak wspaniałą ziemię Jahwe dla nich przygotował, 5 M 8,7-10. 
Istotnie, czyż nie doświadczyli materialnego zaopatrzenia od Jahwe podczas 
wędrówki przez pustynię? Twoja odzież nie zniszczała na tobie ani twoja 
noga nie nabrzmiała przez te czterdzieści lat. (5 M 8,4). 

4:4 Ta ziemia zawsze jest opisywana w 5 Mojżeszowej jako dobra ziemia.   
 Mojżesz wspomina czas, kiedy pierwotnie wysłano szpiegów do zbadania   
 ziemi, którzy mieli dostarczyć ludowi informacje. Przy tej okazji lud    
 zbuntował się przeciwko Bogu i odmówił wejścia do tej ziemi, czego   
 skutkiem było 40 lat błądzenia po  pustyni.  

Mojżesz powiedział, że szpiedzy powrócili z przykładowymi płodami tej ziemi, 
5 M 1,25; ich przyszłe powodzenie zależało od posłuszeństwa; musieli być 
posłuszni Jahwe, 5 M 6,18; 8,7, wówczas czeka ich więcej materialnych 
błogosławieństw, 5 M 28,12. 

4:5 Jedną z przyczyn obietnicy błogosławieństwa Jahwe był fakt, że ziemia tak 
naprawdę należała do Jahwe. Jahwe stwierdza w 3 Mojżeszowej 25,23; 5 
Mojżeszowej 11,12. W świetle całej tej nauki staje się oczywiste, że Izrael nie 
miał się martwić o materialne potrzeby, Jahwe przygotował bogaty kraj, gdyż 
to Jego ziemia, On będzie stale czuwał nad nią, będzie jej rolnikiem, a oni 
dzierżawcami Jego posiadłości.  

5. Miłość Boża  

5:1 Jezus w Ew. Jana 3,16 mówi o miłości Bożej. W tej Ewangelii Jezus prosto 
mówił o miłości Boga, Ew. Jana 14,21. 

5:2 Nauka o miłości Bożej nie została zapoczątkowana wraz z pojawieniem się 



Jezusa i NT. Ma ona swoje początki w ST, a zwłaszcza w Księdze 5 
Mojżeszowej. Niektóre z najbardziej wzruszających opisów miłości Jahwe 
do Jego ludu znajdujemy w tej księdze.  

5:3 Mojżesz musiał poinformować ludzi o głębi miłości Jahwe do nich, używając 
konkretnych słów, lecz musiał także wyjaśnić, dlaczego On ich ukochał, 5 M 
7,7. Miłość Jahwe ukazała się w Jego wybraniu ich jako narodu. Ta 
wybierająca miłość nie wynikała z tego, że byli liczni, tylko z tego, że On ich 
ukochał. Jahwe ich ukochał, ponieważ ich ukochał!  

5:4 Znaczenie miłości Jahwe do Izraela jaśnieje właśnie w doborze słów 
hebrajskich. Po pierwsze, słowo miłość z 5 Mojżeszowej 7,7; hebrajskie 
słowo znaczy uczucie lub przywiązująca się miłość, albo żarliwa, oddana 
miłość. Podobne słowa znajdujemy w 5 Mojżeszowej 10,15.  

5:5 Użyte hebrajskie słowo promieniuje emocją, uczuciem i ciepłem. Bóg jest 
Bogiem wrażliwości i współczucia, które wyraża słowami i czynami. Jahwe 
ma głębokie uczucia wobec Izraelitów; troszczy się o nich. Przedstawia się 
jako Ojciec Izraela, używając terminu dzieci Jahwe; 5 M 14,1; 1,31. Czy nie 
jest to niespodzianką, że znajdujemy takie ujmujące terminy użyte w ST, a 
zwłaszcza w Pięcioksięgu? Jahwe ukazuje się jako Bóg, który po prostu 
kocha kochać.  

6. Miłość bliźniego  

6:1 Jezus. Rzeczą fundamentalną w nauce Jezusa była troska o to i wzgląd na 
to, by Jego uczniowie koniecznie okazywali miłość ludziom ze swego 
otoczenia, bez względu na to, czy są oni chrześcijanami, czy nie, Mateusza 
5,43-45. Kiedy zadano mu pytanie: Kto jest moim bliźnim, wówczas podał 
słynne Podobieństwo o miłosiernym Samarytaninie (Łukasza 10,25-37). W 
świecie rasizmu i klasowości (nie wymieniając dyskryminacji z powodu wieku i 
płci) nauka Jezusa była drastycznie radykalna i niemile widziana. Mimo to 
Jezus starał się przełamać bariery, które ustanowiła ludzkość.  

6:2 Mojżesz. Jezus na pewno czytał 5 Mojżeszową, a zwłaszcza rozdział   
 10,18-19.   Chociaż Izrael mógł nazywać się wybranym ludem Boga, to   
 intencją tego nie było ydzielenie go jako elitarnego narodu, dające mu prawo,  
 by pogardzał i źle traktował inne narody. W tym celu, by to zostało wdrożone  
 w życie, wyłożono wiele innych zasad, regulujących nastawienie Izraelitów i  
 ich zachowanie wobec tych, którzy byli obcy w ich bramach.  



6:3 Mojżesz nauczał, 5 M 14,29; 16,11; 24,17. 

6:4 To potem działało w praktyce, i dano nam przykład troski o wdowy i inne 
poszkodowane osoby, 5 M 24,19; 24,20. Historia Rut jest ilustracją, jak to było 
stosowane wśród bardziej pobożnych Izraelitów w późniejszych dniach.  

7. Dzieci  

7:1 Jezus kochał dzieci. Różnił się od religijnych przywódców Swoich czasów, 
którzy nigdy nie mieli czasu dla dzieci, powierzając je wyłącznie opiece 
swoich rodziców. Dlatego uczniowie usiłowali powstrzymać rodziców, by ich 
dzieci nie podchodziły do Jezusa, Marka 10,13. Myśleli, że wzorem 
faryzeuszy, Jezus jest zainteresowany tylko dorosłymi i nie chce, by dzieci 
zaprzątały Jego uwagę.  

7:2 Jezus był oburzony na uczniów, w. 14. Greckie słowo tu użyte znaczy, że 
Jezus był zirytowany, co sugeruje zniecierpliwienie. Powiedział wówczas: 
Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Nigdy nie wolno powstrzymywać 
dzieci przed przychodzeniem do Niego, ani zakazywać im tego, niech 
przychodzą; usuńmy wszelkie bariery, by dzieci mogły przychodzić do 
Jezusa.  

7:3 Jego słowa: gdyż do takich należy Królestwo Boże nie znaczą, że 
wszystkie dzieci w naturalny sposób należą do Królestwa Bożego od 
urodzenia. Znaczy to, że Królestwo Boże jest tak otwarte dla dzieci, jak i 
dla dorosłych. Nawet dzieci mogą być zbawione. Królestwo Boże należy do 
dzieci tak jak do dorosłych. Zatem nie stawiajcie przeszkód dzieciom na 
drodze do wejścia do Królestwa.   

7:4 Warto odnotować, że to rodzice prowadzili dzieci do Jezusa. Najwyraźniej 
widzieli w Jezusie osobę, której mogli w zaufaniu powierzyć swe małe dzieci. 
Nigdy nie zabraliby ich do faryzeuszy lub uczonych w Piśmie. Co więcej, 
chcieli, by Jezus ich dotknął. Była to oznaka wielkiego ich zaufania do 
Jezusa. Łukasz mówi, że Przynieśli też do niego i dzieci, aby się ich dotknął. 
(Łukasza 18,15). 

7:5 Mojżesz miał wiele wskazówek odnośnie duchowych potrzeb dzieci. Od 
początku pokazuje, jak ważne są dzieci w oczach Boga. Przede wszystkim, 
grzech rodziców wywrze bezpośredni wpływ na ich dzieci, urodzone lub 
nieurodzone. 5 M 4,40. Mieli odpowiedzialność względem przyszłych 
pokoleń.  



7:6 Nauczanie i instruowanie dzieci jest często wymieniane, 5 M 6,6-7; 11,19; 
32,46. Dzieci miały otrzymywać duchowe pouczenia od śniadania do kolacji. 
Nauczanie biblijne i teologiczne musiało być fundamentalną częścią 
codziennego programu edukacji dzieci.  

7:7 Zawierała się w tym potrzeba, by dzieci były obecne na każdym dorocznym 
publicznym czytaniu Prawa podczas Święta Szałasów, na jesieni, 5 M 
31,11-13. 

7:8 Problem z poligamią – dopuszczaną, lecz nieakceptowaną praktyką – polegał 
na faworyzowaniu, tak że jedna żona była bardziej kochana od drugiej. 
Dlatego dzieci niekochanej żony byłby marginalizowane przy podziale 
dziedzictwa. Jednak konsekwentnie zostało narzucone prawo, by temu 
zapobiec, 5 M 21,15. To ukazuje miłość i życzliwość Boga do dzieci, które 
mogłyby zostać poszkodowane. 

8. Małżeństwo i rozwód  

8:1 Jezus, choć nigdy nie był żonaty, był stanowczy odnośnie nierozerwalności 
związku mężczyzny i kobiety w małżeństwie. Zapytano go o sprawę rozwodu, 
Mateusza 19,5-6.  

 Greckie słowo tłumaczone na złączył używane było odnośnie zwierząt 
związanych ze sobą w jednym jarzmie. Były wspólnie do siebie 
przymocowane. To złączenie mężczyzny i kobiety w małżeństwie jest tak 
silne, że czyni tych dwoje pojedynczą osobą – tych dwoje stanie się jednym 
ciałem. Co więcej, to Bóg łączy w małżeństwie mężczyznę i jego żonę – nie 
człowiek. Zatem nikomu nie wolno dzielić lub separować od siebie tego, co 
Bóg utworzył.  

8:2 Mimo to Jezus dopuścił rozwód na podstawie cudzołóstwa, Mateusza 19,8-9. 
Miało to chronić prawa kobiet i powstrzymać mężczyzn przed rozwodzeniem 
się z żonami z głupich i błahych powodów, jak przypalenie obiadu.  

8:3 Mojżesz naucza, że małżeństwo jest fundamentalną podstawą 
bezpieczeństwa narodu. Rodziny są główną podstawą narodu. Jeśli 
rodzinom pozwalano by na to, że mogą rozpadać się wskutek niemoralności 
seksualnej, to najpewniej cały naród by upadł. Dlatego surowa nauka na 
temat cudzołóstwa, 5 M 5,18. Następstwem tego było to, co nam się wydaje 
być surową karą, wymierzaną osobom oskarżonym o seksualną 
niemoralność. Sporo takiego materiału znajdujemy w 5 M 22,13-29 [w Biblii 
angielskiej wersety 13-30]. Wiele z tego materiału ma wydźwięk nieco 
negatywny, bowiem potrzebne były prawa ukracające niekontrolowane 



popędy seksualne, głównie w obronie kobiet. Wykazano, że zupełnie 
fałszywa jest koncepcja, jakoby żony były w ST uważane po prostu za 
własność – majątek ruchomy mężów – który można wykorzystywać i 
nadużywać.  

9. Serce 

9:1 Jezus często mówił o sercu. W j. hebrajskim ST serce było siedzibą 
intelektu, umysłu, woli i intencji. Myślisz sercem, serce określa twoje czyny, 
wybory i charakter. Serce człowieka planuje jego drogi. Księga Przypowieści 
często mówi o sercu, które staje się głównym moralnym czynnikiem w 
człowieku. 

9:2       Jezus mówił, że korzeń grzechu tkwi w sercu, Mateusza 15,18. 
Pozytywnie w Mateusza 5,8. Wyjaśnił, dlaczego sporo nauk ujmował w 
formie podobieństw, Mateusza 13,15. Ich umysły są zamknięte; nie potrafią 
ani nie chcą zrozumieć.  

9:3 Mojżesz odnosi się do serca 43 razy w 32 rozdziałach. Warto odnotować 
nacisk ST na serce, byśmy nie myśleli, że nauka ST skupiała się tylko na 
zewnętrznym zachowaniu.  

9:4 Opisał on, jak wspaniałym narodem jest Izrael dzięki wysokiemu standardowi 
Prawa, o którym nie wolno zapomnieć, 5 M 4,9. Prawo musi być wypisane 
na sercu. Jeśli uznamy, że serce oznacza umysł i intelekt, to uchroni nas to 
przed myśleniem, że było to apelowanie jedynie do emocji. Każdy Izraelita 
musiał rozumieć Prawo swym umysłem; musiał myśleć o Prawie i jego 
skutkach. Prawo musi być na ich czołach. To sprawa intelektu.  

Richard Lee


