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graf posłużył się rzeczownikiem «! B' r>q '» (ofiara), a w drugim bezokolicznikiem 

czasownika «b rq» (ofiarować) dla wyrażenia identycznej myśli; oba wyrazy mają 

na końcu przyrostek rzeczownikowy 3. osoby liczby pojedynczej (A): 

 Kpł 7,15a: w dniu  ofiary jego będzie jedzona lke_a 'y E An à B'r >q ' ~ Ay ðB.  
 Kpł 7,16a: w dniu ofiarowania jego  

 ofiara jego będzie jedzona 
lke_a 'y E A xàb .zI -ta , Ab ïy rIq .h ; ~ Ay °B. 

Po tej uwadze można zrozumieć, co mówi tekst Jr 31,32:  

• był pewien konkretny dzień w historii Izraela, w którym Bóg chwycił Ojców za 
rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, 

• właśnie w tym konkretnym dniu Bóg zawarł przymierze z Ojcami Izraela. 

A zatem prorok nie mówi tu o przymierzu na Synaju, które nastąpiło 

wprawdzie dzięki wyprowadzeniu Izraela z Egiptu, ale nie w dniu tego 

wyprowadzenia, lecz około trzech miesięcy później (por. Wj 19,1nn). 

Tę samą myśl tekstu hebrajskiego Jr 31,32a oddał precyzyjnie jego tłumacz na 

język grecki (Septuaginty
487

), a przejął autor Listu do Hebrajczyków (8,9): 

31,32 a1: ouv kata. th.n diaqh,khn h]n dieqe,mhn toi/j patra,sin auvtw/n 
31,32 a2:  evn h̀me,ra| evpilabome,nou mou th/j ceiro.j auvtw/n    evxagagei/n auvtou.j evk gh/j 

Aivgu,ptou 
evn h̀me,ra| evpilabome,nou mou – w dniu chwycenia Mojego – w dniu, w którym 

chwyciłem. 

Analogiczne wyróżnione wyrażenie
488

 znajduje się jeszcze w Ba 2,28
 LXX

: 

kaqa. evla,lhsaj evn ceiri. paido,j sou Mwush/ evn hm̀e,ra| evnteilame,nou sou auvtw/| 
gra,yai to.n no,mon sou evnanti,on uìw/n Israhl le,gwn 

Stosownie do słów wypowiedzianych przez sługę twego Mojżesza w dniu, kiedy 

kazałeś mu pisać Prawo Twoje przed obliczem synów Izraela, mówiąc. 

Tłumaczenie polskie sekwencji «~ y Ir"+ c.m i # r<a ,Þm e ~ a 'Þy ci Ah l . ~ d"êy "b . y q Iåy zIx/h , ‘~ Ay B.» 

(Jr 31, 32 b) jako «kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej» 

zawiera czasownik w czasie przeszłym «ująłem», przez co cała sekwencja 

tłumaczenia zdaje się mieć ów dokonany wymiar. Ten koloryt tłumaczenia jest 

zapewne przyczyną powszechnego dziś odnoszenia czasu zawarcia przymierza 

(Jr 31,32 a) do czasu zawarcia przymierza na Synaju
489

, do czasu, gdy Bóg, 

dokonawszy ujęcia za rękę ojców, doprowadził ich pod tę Bożą górę. 

                                                      
487 W Septuagincie w BibleWorks 6.0 werset ten występuje jako 38,32. 
488 Szukano za pomocą BibleWorks 6.0, dając w Command Center dla BGM: 'en@* *3 *@vpamg* 
489 Por. przypis do Jr 31,32 w Biblii Tysiąclecia4. 


