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Do innych składników opisu w Biblii należą574
: 

• zgromadzenie Ludu w miejscu świętym,  

• przedstawienie warunków przez pośrednika przymierza i podjęcie 
zobowiązań przez Lud, 

• spisanie dokumentu, złożenie go w miejscu świętym, przywołanie świadków. 

W Piśmie Świętym bibliści wyróżnili kilka znaczących perykop, zawierają-
cych analizowaną problematykę. Spośród nich

575
 należy zwrócić szczególną uwagę 

na opisy zawarcia przymierzy, dokonanych przy pośrednictwie Mojżesza: na Syna-

ju i na stepach Moabu. 

Ich prezentacja w ujęciu różnych autorów pozwoli z jednej strony zwrócić 
uwagę na charakterystyczne dla Biblii elementy przymierza, a z drugiej strony 

dostrzec istnienie trudności w przyporządkowaniu poszczególnych fragmentów 

tekstu do kolejnych elementów struktury traktatów hetyckich. 

T. Jelonek
576

 przedstawia schemat dla Księgi Wyjścia 19,1–24,11: 

• Wj 19: Bóg się przedstawia: w każdym przymierzu kontrahenci 

to czynili, zwłaszcza zaś silniejszy z nich, 

• Wj 20,1–23,19 warunki przymierza – narzucał je silniejszy kontrahent, 

• Wj 23,20–23: obietnica – gwarancja opieki silniejszego nad słabszym 
kontrahentem, jeśli ten spełniać będzie narzucone mu 
warunki, 

• Wj 24,1–11: rytuał zawarcia przymierza;  

wspólna uczta kontrahentów na zakończenie rytuału. 

S. Łach
577

 w perykopie synajskiej wyróżnił w sposób ogólny następujące elementy: 

• Wj 19,3n wstęp, 

• Wj 20,1 prolog historyczny, 
• Wj 20,2nn ogólne i szczegółowe zobowiązania przymierza, 
• Wj 24,3 przysięga na wierność, 

• Wj 24,4nn spisanie zobowiązań na tablicach i w księdze przymierza,

pouczenie ludu, 

 zapewnienie  Bożego  błogosławieństwa  za wierność przy-
mierzu. 

                                                      
574 Por. tamże, s. 153: autor dokonał syntezy na podstawie analiz Wj 19,3–8; 24,3–8; Joz 24. 

Szczegółowe porównanie opisów przymierzy zobacz: P. Buis, La notion de l’Alliance…, dz. cyt., 

s. 105–112. 
575 Por. S. Wypych, Niektóre tematy teologiczne Pięcioksięgu, [w:] L. Stachowiak (red.), Wstęp do 

Starego Testamentu, dz. cyt., s. 147–148: autor komentarza wymienia i omawia kolejne przymierza 

w Biblii. Por. też F. Rienecker, G. Maier i inni, Leksykon biblijny, dz. cyt., s. 673: schemat 

przymierza pomiędzy Jakubem i Labanem (Rdz 31,44nn). 
576 Por. T. Jelonek, Biblia księgą Kościoła, dz. cyt., część I, s. 93–98. 
577 Por. S. Łach, Pięcioksiąg, [w:] S. Łach (red.), Wstęp do Starego Testamentu, dz. cyt., s. 185–186. 


