
 

 

ŚWIATOWY DZIE Ń MODLITWY 2013 FRANCJA 
 

TEMAT: BYŁEM PRZYCHODNIEM, A WY PRZYJ ĘLI ŚCIE MNIE 
 

STUDIUM BIBLIJNE 1 
 

Leviticus 19 : 1-2, 33-37 
 

************* 

Jaki był kontekst, gdy została spisana Trzecia Księga Mojżeszowa? 
 
Słowa otwierające Księgę Mojżeszową brzmią „I przemówił Pan”, co zainspirowało nazwę księgi.  To 
wyrażenie w sposób szczególny podkreśla następującą wiadomość. Bóg wzywa Mojżesza trzy razy:  
(a) z płonącego krzewu, aby dać mu imię Jahwe i zaznaczyć ich szczególną więź (Exodus 3:4); 
(b) na górze Synaj, gdy Mojżesz otrzymuje dziesięć przykazań (Ex 19:3) i  
(c) z chmury, która przykrywa górę Synaj, gdy Bóg dał Mojżeszowi wskazówki, jak ma zbudować 

tabernakulum ( Ex 25:31)  
Czwarte wezwanie znajdujemy w Trzeciej Księdze Mojżeszowej, i jest ono inne, ponieważ Mojżesz zostaje 
wezwany z „Namiotu Zgromadzenia”, miejsca gdzie Bóg i ludzie spotykają się. W Trzeciej Księdze 
Mojżeszowej jest wiele szczegółów dotyczących rytuałów, ofiar i nieczystości. Jednak wartości zaszczepione w 
Dziesięciu Przykazaniach przenikają każdy rozdział.  
 
Rozdziały 17-26 należą do tak zwanego Kodeksu Świętości, który uczeni datują na okres proroków 
klasycznych Amosa i Micah, którzy głosili, że aby być świętym trzeba żyć godnie. Wezwanie otwierające na 
początku 19 rozdziału jest adresowane całego zboru1. Zachęcamy do przeczytania całego rozdziału 19 i 
odniesienia się do Wyjaśnień Ułatwiających Zrozumienie.  
 
Układ 3 Mojż. 192  
 
wers 1+2: wstęp 
w 3  Przestrzegajcie moich sabatów 
w 4  Nie zwracajcie się do idoli 
w 5-13: prawo warunkowe (5-8) i prawa obowiązujące (9-13) 
   w 14 Będziesz się bał Boga swojego (niepełnosprawni) 
 w 15: Nie będziesz czynić krzywdy w sądzie 
 w 18: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego 
 w 19a: Będziecie przestrzegać ustaw moich 
 
w 19b-22 zakaz dotyczący zawierania związków niewskazanych 
 
w 23-29: prawo warunkowe (23-25) i prawa obowiązujące (26-29) 
w 30  Przestrzegajcie moich sabatów 
w 31  Nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów 
 w 32 Będziesz się bał Boga swojego (starsi)  
 w 34: Będziesz miłował obcego jak siebie samego 
 w 35 Nie czyńcie nikomu krzywdy w sądzie ani co się tyczy miary, ani wagi, ani objętości 
                                            
1 Żródło:  “Leviticus”, Interpretacja, Komentarz do Biblii do Nauczania i Kazań, (Interpretation, A Bible Commentary for Teaching 
and Preaching) Samuel E. Ballentine, John Knox Press, Louisville Kentucky 2002 
2 w: cahiers Evangile n° 116 "le Lévitique, La Loi de sainteté" Pierre Buis 



 

 

 w 37: Będziecie przestrzegać ustaw moich 
 
Krok 1 Interaktywne studia, które pomogą zrozumieć tekst i jego kontekst  
 
A. Zwróćmy uwagę na powtarzane zdanie w tekście, które mogłoby być litanią (w dłuższej lub krótszej formie). 
Ta fraza pozwala nam wyróżnić poszczególne tematu: zanotujmy je.  
B. Czy te tematy przypominają nam o innych kodeksach3? 
C. Zidentyfikuj wszystkie osoby, wymieniane w przykazaniach w 3 Mojż 19.   
D. Jakie miejsce i status dają im te prawa? 
E. Tekst przedstawia wewnętrzną symetrię. Czy analizowaliśmy to? 4 
F. wers 34 odpowiada wersowi 18: jaki wniosek możemy wyciągnąć? 
G. Jaką wizję ludzkości i jej relacji z Bogiem możemy otrzymać na podstawie tekstu?  
   
Krok 2 Jaki jest mój własny kontekst i jak on wzmacnia moją wiarę? 
A. Co w moim życiu oznacza prośba „aby być świętym?” 
B. Jakie są duchowe podstawy dla mojego spotkania z obcym?  
C. Czy przynależność do Chrystusa poprzez łaskę prowadzi mnie do kochania wszystkich ludzi?  
 
Krok 3 Jaki jest obecny kontekst społeczny?  
A. Co znaczy nie wyzyskiwać obcokrajowców? 
B. Jak my obecnie witamy imigrantów w naszym kraju?  
 

Posłuchajcie opowieści kilku emigrantów mieszkających we Francji:  
 
Kobieta I 
Nazywam się Khadidja i jestem z Maroko. Przyjechałam do Francji na podstawie wizy turystycznej. 
Mieszkam u mojej siostry. Ponieważ nie otrzymałam pozwolenia na pracę, pracuję nielegalnie w 
prywatnym domu za marne wynagrodzenie. W każdej chwili mogę być odesłana do kraju, z powrotem 
do skrajnej biedy.  

 
Kobieta 2 
Nazywam się Zaira i 10 miesięcy temu przyjechałam z Czeczenii z czwórką moich dzieci. 
Zakwaterowano nas w hotelu opłacanym przez państwo. Pewnego dnia wyrzucono nas wszystkich. 
Wraz z trzema innymi rodzinami, czternastoma dziećmi i dwiema kobietami w ciąży nie mieliśmy, 
dokąd pójść. Nasze pokoje nie zostały opłacone z powodu złej koordynacji administracyjno politycznej. 
Po spędzeniu jednej nocy na dworze dzięki pomocy organizacji chrześcijańskiej otrzymaliśmy 
tymczasowe zakwaterowanie. Ale co nas czeka za dwa miesiące?  
 
Kobieta 3 
Mam na imię Sabina i jestem z Nepalu. Spotkałam Francuza mieszkającego i pracującego w Nepalu. 
Pobraliśmy się we Francuskim Konsulacie w Katmandu. Gdy przyjechałam do Francji, nie miałam 
prawa żyć legalnie z moim mężem, ponieważ nie otrzymałam jeszcze pozwolenia na pobyt.  

 
 

                                            
3 W Biblii jest kilka wersji ,,dziesięciu przykazań”.  
- Dt 5 Piąta Księga Mojżeszowa (przed wygnaniem, VII w. p.n.e.)   
-Ex. 20 ( przekształcony tekst V Mojż, koniec VI w. p.n.e.) 
- 3 Mojż 19 (V w.)  
Porównując je, zwróćmy uwagę na różnice (3 Mojż. 19 wprowadza ideę etyki społecznej ) 
4 Poniżej Wyjaśnienia Ułatwiające Zrozumienie 



 

 

Kobieta 4 
Mam na imię Celine i jestem dyrektorem szkoły podstawowej. Pewnego dnia w listopadzie dzieci 
bawiły się na podwórku szkolnym, gdy przyjechała policja i aresztowali 4 dzieci z rodziny z Kosowa. 
Zostali zabrani wraz z rodzicami do centrum zatrzymań. Potem, przed samymi Świętami Bożego 
Narodzenia, zostali deportowani. Te dzieci nie będą miały możliwości kontynuowania nauki, jak ich 
koledzy szkolni, którzy do dziś, podobnie jak ja, są wstrząśnięci widokiem, jakiego byliśmy świadkami.  

 
C. Jak możemy działać w naszych kościołach zgodnie z zasadami etyki, aby służyć wszystkim ludziom? 
D. Jeżeli oświadczenia wydawane przez kościoły nie mogą ingerować w kwestie publiczne, jak możemy 
przykazania Mojżesza 19:34 wdrożyć w rzeczywistość?  
 
 

Wyjaśnienia Ułatwiające Zrozumienie 
 

Użycie w Biblii Słowa „Obcy” 
 
Zarówno w hebrajskim, jak i greckim jest kilka słów oznaczających „obcego”. Jest różnica między osobą 
pochodzącą z innego kraju, czy jest to mieszkaniec, czy tylko odwiedzający.  
 
hebrajski:   
ger: imigrant 
nokri / nera: z innego kraju 
tzar: obcy traktowany jako wróg, zagrożenie dla jedności grupy (Es. 1:7; Os. 7:9) 
 
grecki:  
paroikos: z innego gospodarstwa, żyć, jako obcy w jakimś kraju   
xenos: nie obywatel, obcy z innego kraju  
allotrios: należący do kogoś innego, inny, nieznany, obcy dla tej ziemi  
 
Księga Mojżeszowa używa terminu ,,ger” - imigrant (nie ma odniesienia do nokri lub ners).  
Mateusz 25: 31-46 używa słowa  xenos – obcy. 
 
Sakralny i Świecki 
 
Cytat z Mojżesza 19: 33-37 jest fragmentem części zwanej ,,Kodeks Świętości” (rozdziały 17 do 27).    
Mojżesz uważa, że to co jest „święte i sakralne” należy do Boga i ma szczególną więź z Nim.  
 
Niektóre rzeczy są święte z natury (imię, miejsce, gdzie mieszka Pan), inne rzeczy stają się takie poprzez 
konsekrację Bożą (ludzie, których on wybrał Ex. 19:6, dzień siódmy w Gen 2:3) lub przez działanie ludzi 
(ofiarowanie, dni święte ...)  
 
Bycie świętym jest, dlatego zarówno darem Boskim, a także ludzkim obowiązkiem. 
 
Kodeks Świętości dokładnie określa, co należy do świętości, inne rzeczy są świeckie, powszechne i dostępne 
dla wszystkich. Można przejść z jednego obszaru do drugiego poprzez dwustronne działania: przez czynienie 
rzeczy świętych lub desakralizację.  
 
,,Desakralizacja” oznacza traktowanie świętej rzeczy jak świecką. Taki brak szacunku stanowi dla wszystkich 
zagrożenie, ponieważ wypada poza Boży autorytet i staje się tym samym potencjalną drogą w kierunku śmierci.  
 



 

 

Mojżeszowy program uświęcania jest oparty o konkretną koncepcję świata: świat jest w stałej walce między 
siłami chaosu i siłami życia. Życie zwycięża w przypadku świętości, w której biorą udział wszyscy ludzie, 
indywidualnie lub zbiorowo.   
 
Szczególnym zadaniem duchownych jest ustalenie limitu między porządkiem i nieporządkiem, jeżeli trzeba 
uporządkować od nowa przez oczyszczenie, ofiarę i modlitwę.  
 
Kodeks Świętości reprezentuje etykę służącą życiu, ograniczenie chaosu, coś więcej niż lekcję moralności. Bóg, 
mimo swej radykalnej odmienności i nieskończonego dystansu, który oddziela go od ludzi, wzywa nas, abyśmy 
byli Mu wierni i szli na Jego spotkanie.  
 
Gdy otworzymy swe serca, również na imigrantów, sprawimy, że obcy znajdzie się na tym samym poziomie, co 
współobywatel. Równi wobec prawa, imigranci zostaną podniesieni do statusu ,,sąsiada”5.  

                                            
5 zobacz  również Ex. 12:48s lub Mojż. 25: 44,54 
 


