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Marek I. Baraniak 
 
Przykazanie pierwsze i jego druga część  

- albo druga część pierwszego i drugie 
 
 

Cz. I 
Początek Dziesięciu Słów - dekalog bez numerów 

 
Przykazania to nie tylko zakazy lub nakazy – wymagane zachowanie - ale i pytania 
dotykające fundamentów świata i sensu życia człowieka. Wypowiedziane w starożytności 
przybrały formę dekalogu i tkwią u korzeni współczesnego świata, są ważne dla wierzącego 
jak i nieobojętne dla niewierzącego. Usłyszane nie mogą pozostać bez odpowiedzi, 
wymuszają rachunek sumienia.1  

Które jest pierwsze a które drugie? Skąd tyle zamieszania z podziałem i numeracją 
tekstu? Czy ktoś chciał coś ukryć? Przecież Jezus cytując niektóre przykazania nie wymieniał 
ich numerów. Odpowiadając bogatemu człowiekowi, który zadał Mu pytanie: Co ma czynić 
aby osiągnąć życie wieczne? (Mk 10,17-27) pokazał, że nie chodzi o to kto, teoretycznie jest 
moim Bogiem, ale kto lub co jest źródłem i sensem mojego istnienia. Wypełnianie drugiej 
części dekalogu wyrażające ewangeliczny nakaz miłości bliźniego nie osiąga swego celu jeśli 
pominięta jest jego pierwsza część, zawarta w „najważniejszym przykazaniu” miłości Boga 
nade wszystko - wg Jezusowej wykładni całego prawa (Mt 22,36-37). Pierwsze przykazanie - 
niezależnie od wersji podziału i numeracji związanej z tradycja danego wyznania - jest 
podstawą zachowania wszystkich pozostałych nakazów dekalogu. Celnie wyraża to Księga 
Powtórzonego Prawa: Na tym polega nasza sprawiedliwość, aby pilnie przestrzegać 
wszystkich tych poleceń wobec Pana, Boga naszego, jak nam rozkazał (Pwt 6,25). 
 
 
Źródło treści i autorytetu 
 

Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: 
Ja jestem Pan, twój Bóg, 
który cię wywiódł z ziemi egipskiej, 
 z domu niewoli (BT Wj 20,1.2) 

A On mówił:  
Jam jest Pan, Bóg twój, 
który cię wyprowadził z ziemi egipskiej,  
z domu niewoli. (BT Pwt 5,5b.6) 

 
 s `rmo*ale hL,aeÞh' ~yrIïb'D>h;-lK' tae² ~yhiêl{a/ rBEåd:y>w:  WTT Wj 20:1 

`~ydI+(b'[] tyBEåîmi ~yIr:ßc.mi #r<a,îme ^yti²aceAh rv<ôa] ^yh,ê_l{a/ hw"åhy> ‘ykiÞnOa'( 2 
 
Obraz Boga piszącego lub dyktującego prawo jest biblijną metaforą wskazującą, że zawarte w 
niej przykazania i prawa wyrażają Jego wolę oraz charakter. W Biblii zatem prawo jest 
Bogiem w działaniu.2 Przekonanie, że prawo wyraża prawdziwy charakter Boga potwierdza 
rozpoczynająca dekalog formuła samo objawienia: Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię 
wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli (Wj 20,2; Pwt 5,5). Przypomina ona inne formuły 
samo określenia władców na starożytnych inskrypcjach Fenicji, Moabu - sąsiadów Izraela.3 
Podobne teksty znajdujemy w wielu innych miejscach Starego Testamentu, jak np. Ksiega 
Kapłańska: Ponieważ Ja jestem Pan, Bóg wasz - uświęćcie się! Bądźcie świętymi, ponieważ 

                                                 
1 Por. katechetyczny wykład dekalogu w O. J. SALIJ, Dekalog (Poznań 1990). 
2 Por. R. F. COLLINS, “Ten Commandments” w D. N. FREEDMAN, (red.) The Anchor Bibie Dictionary, (6 vol; 
Doubleday; New York 1992). 
3 Por. M. WEINFELD, Deuteronomy 1-11 (AB 5; New York 1991) 285. 
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Ja jestem święty! Nie będziecie się plugawić małymi zwierzętami, które pełzają po ziemi. Bo 
Ja jestem Pan, który wyprowadził was z ziemi egipskiej, abym był waszym Bogiem. Bądźcie 
więc świętymi, bo Ja jestem święty! (Kpł 11,44-45; por. 19,2). Skoro taka formuła powtarza 
się często, nie chodzi więc tu o samo prezentację. Czy ta sama osoba przedstawiała by się 
parę razy w tym samym kontekście? Można zatem rozumieć początkowe bez czasownikowe 
wyrażenie „Ja (jestem) Jahwe...” również w inny sposób, gdzie imię własne Jahwe stałoby w 
apozycji do zaimka „Ja”, a zatem tłumacząc „Ja Jahwe ... (obwieszczam),”4. W tej konwencji 
cała fraza przybrała by postać uzasadnienia nakazu: „Poza Mną Jahwe, twoim Bogiem, który 
uwolnił ciebie ... nie będziesz miał innych bogów.” Z tego też powodu niektóre tradycje łączą 
ją z pierwszym przykazaniem. 

`yn"©)P'-l[; ~yrIßøxea] ~yhi’îl{a/ • ±̂l.-hy<)h.yI al{* 3 Wj 20:3 
 

Izrael – lud przymierza – musi być święty, bo takim jest Jahwe. Ponieważ 
ustanawiający prawo Bóg w swojej dobroci wybawił Izrael z niewoli (por Wj 19,4-5; Oz 
13,4), dlatego też to prawo przymierza staje się instrumentem wzajemnej relacji, w której 
wiara odpowiada miłości. Ten fakt przekształca przestrzeganie prawa w formę wyrazu 
wdzięczności. Dlatego prawo jako wynik związku przymierza jest też formą łaski.  

 
 
Słowo z dziesięciu słów - Dekalog 

Słowo „dekalog” pochodzi od greckiego de8ka lo8goi „dziesięć słów”, wyrażenia 
zapożyczonego z tłumaczenia hebrajskiego (aseret  haddebari=m.5 Ten tytuł użyty w tekście 
Księgi Wyjścia: I był tam Mojżesz u Pana czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i nie jadł 
chleba, i nie pił wody. I napisał na tablicach słowa przymierza - Dziesięć Słów (BT Wj 34,28)  

 
  ~x,l,… hl'y>l;ê ~y[iäB'r>a;w> ‘~Ay ~y[iîB'r>a; hw"©hy>-~[i ~v'ä-yhiy>w:¥ 28 Wj 34:28 

`~yrI)b'D>h; tr<f,Þ[] tyrIêB.h; yrEäb.DI tae… txoªLuh;-l[; bToåk.YIw: ht'_v' al{å ~yIm:ßW lk;êa' al{å 
 
- jest tradycyjnie odnoszony do wymienionego wcześniej zbioru przykazań z Wj 20,2-

14[17]. Targumy palestyńskie jak i hebrajski misznaicki używa wyrażenia (aseret  haddibbro4t 
z charakterystyczną dla nich funkcją słowa haddibbro4t 6 (por. Jr 5,13), które określa boską 
mowę. W ten sposób stopniowo słowo „dekalog” zaczęło funkcjonować jako synonim tekstu 
zapisanego na kamiennych tablicach, które według relacji biblii Mojżesz otrzymał od Boga na 
Górze Synaj.  

Dekalog nie jest „prawem” w dosłownym sensie tego słowa. Zapisane przykazania są 
„słowami” a nie „dekretami”, „przepisami”, czy „upomnieniami kapłańskimi” [ to=ro=t]. Samo 
określenie zwraca uwagę na podobne „słowa” w Biblii - przede wszystkim prorockie. Można 
zatem popatrzeć na dekalog jako profetyczną proklamację woli Boga, w formie nauczania 
podobnego do wskazań ojca kierowanych do dziecka. Tworzą go przykazania apodyktyczne, 
wyrażone w formie nakazów: „Ty musisz ..  – Ty nie możesz ..”. Wzięte pojedynczo w 
oderwaniu od aktualnej formy mogą sięgać swymi początkami do okresu jeszcze plemiennej 
organizacji Izraela – struktury i sposobu życia, który nie zanikł całkowicie jeszcze w okresie 
                                                 
4 Podobnie w m.in. Kpł 19,36-37 można interpretować te sama frazę na dwa sposoby. Początek tego rozdziału 
19,4 przypomina wprowadzenie do Dekalogu. Por. Ps 81,10-11. 
5 Por. Septuaginta Pwt 10,4. Chociaż w Pwt 4,13 jest de8ka hre48mata - może hebraizm w tłumaczeniu greckim: 
temat poruszany w mowie, sprawa lub wydarzenie; por. rh̀/ma w Z. ABRAMOWICZÓWNA (red.), Słownik grecko-
polski T.IV (Warszawa 1965)14; za hebr.  (aseret  haddebari=m por. F. BROWN, S.R. DRIVER, Ch.A. BRIGGS, A 
Hebrew and English Lexicon of the Old Testament. Based on the Lexicon of W. Gesenius, (Oxford 1972). 
6 Por. M. JASTROW, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babili and Yerushalaim, and Midrashic 
Literature (New York 1950). 
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monarchicznym i w pewnych formach zachował się do dzisiaj. Patriarcha rodziny kierował do 
potomstwa przekazywane z ojca na syna pouczenia o sposobie postępowania. Przedstawiane 
reguły życia nie były wynikiem emanacji instytucji religijnej czy politycznej, ale przede 
wszystkim autorytetu rodzicielskiego. Życie plemienne potrzebowało fundamentalnych reguł 
zachowania się i postępowania. Członkowie plemienia uważali się za braci, w tym kontekście 
termin „bliźni” pojawiający się w dekalogu może być odpowiednikiem „brata” – kogoś 
żyjącego wewnątrz tej samej wspólnoty.  

Całkiem prawdopodobne jest, że doświadczenie życia plemiennego poprzedzające 
okres monarchii stoi u źródeł szeregu nakazów moralnych i przykazań konstytuujących nigdy 
nie odrzucone dziedzictwo Izraela. Przede wszystkim nakaz wyłączności kultu YHWH 
(monolatria; Wj 20,3) i zakaz użycia wyobrażeń w kulcie (Wj 20,4) mogą odwoływać się do 
najdawniejszych doświadczeń Izraela. Natomiast nie można udowodnić, że sam dekalog jako 
seria przykazań był już uformowany w tak odległej epoce – poszczególne przykazania mogą 
wiązać się z okresem etyki plemiennej, ale nie sam ich układ.7 Formuła samoprezentacji Boga 
„Ja jestem YHWH ..”, która otwiera listę przykazań dekalogu, jest także charakterystyczna 
dla nauczania kapłańskiego. Wskazuje to, że ostateczna kompozycja dekalogu następowała w 
środowisku prorocko-kapłańskim. 
 Poza przykazaniem tyczącym czci rodziców i świętowania szabatu forma pozostałych 
przykazań jest negatywna, ale nie w sensie jurydycznym, do którego przywiązany by był 
wymiar kary. W rzeczywistości partykuła zaprzeczenia nie jest partykułą zakazu ()al) ale 
zwykłą negacją (lo)) - nie chodzi wiec o zakazy po których podany byłby wymiar sankcji 
karnej za ich nie respektowanie. Przede wszystkim można się w nich dopatrzyć sylogizmu 
stwierdzenia: skoro Bóg was wybawił, dlatego też miedzy wami nie może być tak i tak .. . Z 
całą pewnością dekalog nie jest prawem ustanowionym przez państwo. Umieszczenie go 
pośród innych tekstów Pięcioksięgu (to=rah - całego prawa przymierza) pokazuje, że nie jest 
on rozumiany jako powszechnie obowiązujące prawo naturalne ani jako prawo państwowe, 
lecz jest regułą wewnętrznego porządku wspólnoty przymierza – ludu YHWH. Dlatego też 
tylko wewnątrz wspólnoty przymierza można właściwie przyjmować i stosować przykazania 
dekalogu. 
 
Dwie formy Dekalogu 

W dwóch miejscach Stary Testament przytacza całość tekstu „słów” z kamiennych 
tablic przymierza. Nieco różniące się wersje dekalogu z Księgi Wyjścia (Wj 20,2-17) i 
Powtórzonego Prawa (Pwt 5,6-21) nie tylko różnią się czasem redakcji ale i pochodzą z 
innych tradycji.8 Niektórzy uczeni na podstawie zbieżności obu wersji i form zakazów 
apodyktycznych próbowali zrekonstruować hipotetyczny „pierwotny dekalog” (Ur-dekalog), 
który sięgałby czasów Mojżesza – jednak okazało się to już niemożliwe. 
 Najstarsze świadectwa znajomości przykazań dekalogu w Izraelu zawarte m.in. w 
Księdze Proroka Ozeasza (Oz 4,2), czy Psalmach (Ps 81,10-11) nie wybiegają przed VIII w. 
p.n.e. Nie istnieje także żadna inna pozabiblijna paralelna forma dekalogu, co do treści i 
samej struktury dziesięciu przykazań, która pozwoliłaby jednoznacznie oszacować datę jego 

                                                 
7 Por. A. BONORA, „Decalogo” w R. PENNA (red.), Dizionario Enciclopedico della Bibbia (Roma 1995) 370-
384. 
8 Lektura synoptyczna umożliwia oddzielenie dodatków deuteronomicznych w odniesieniu do wersji z Księgi 
Wyjścia: „jak ci nakazał Pan, Bóg twój” - w przykazaniu odnośnie rodziców i świętowania szabatu (Pwt 
5,12.16);  „ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani obcy, który przebywa w twoich bramach; 
aby wypoczął twój niewolnik i twoja niewolnica, jak i ty”- odnośnie szabatu (Pwt 5,14); umotywowanie 
przykazania zachowania szabatu z odwołaniem do odpoczynku Boga po stworzeniu (tradycja P – kapłańska) w 
Księdze Wyjścia jest w Pwt odwołaniem do wybawienia z niewoli Egiptu; „Nie będziesz pożądał żony swojego 
bliźniego.”(Pwt 5,21) jest odróżnione w Pwt od zakazu pożądania domu, pola, itd; podczas gdy w Wj „żona’ jest 
częścią dóbr bliźniego, których nie należy pożądać. 
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powstania. Zatem jakakolwiek egzegeza tekstu dekalogu nie może opierać się na 
hipotetycznym „pierwotnym dekalogu”, lecz musi wychodzić od znanych obecnie form 
redakcyjnych, takich, jakie dzisiaj odczytujemy w Księgach Wyjścia i Powtórzonego Prawa. - 
chociaż zawarte są tam najprawdopodobniej jego późniejsze formy percepcji z przełomu VIII-
VII w. p.n.e. 
 

Księga Wyjścia 
W trzecim miesiącu księżycowym od wyjścia z Egiptu Izraelici przybyli na pustynię 

Synaj i zatrzymali się „na przeciw góry” (Wj 19,1). Mojżesz „wstąpił do Boga”, a gdy 
powrócił lud przyrzekł: Uczynimy wszystko, co Pan nakazał (Wj 19,8). Po trzech dniach Bóg 
objawił się wobec całego ludu na szczycie góry, a Mojżesz rozmawiał z Nim. Kiedy zszedł 
oznajmił co Bóg powiedział - Dziesięć Przykazań (Wj 20,1-17) – wydarzenie to upamiętnia 
święto Pięćdziesiątnicy po Passze. Lud przerażony zewnętrznymi znakami Bożej obecności, 
grzmotem, błyskawicami i głosem trąb prosi, aby Mojżesz był ich pośrednikiem w spotkaniu 
z Jahwe.  

Dalej, gdy Mojżesz powrócił na górę, Księga Wyjścia mówi, że przykazania są 
zasadami życia ludu przymierza zapisanymi przez Boga na kamiennych tablicach. Mojżesz 
zniósł je ze szczytu do oczekującego w dole ludu: a tablice były zapisane na obu stronach, 
zapisane na jednej i na drugiej stronie (Wj 32,15-16). Gdy niespodziewanie zastał lud 
czczący złotego cielca, w gniewie rozbił darowane tablice (Wj 32,19). 

Lud przyjął karę Pańską, a Mojżesz wstawiwszy się za nimi, powrócił znowu na górę - 
tym razem z wyciętymi przez siebie kamiennymi tablicami (Wj 34,1-9). Jahwe powtórzył 
warunki przymierza, a Mojżesz spisał je na kamiennych tablicach w ciągu czterdziestu dni i 
nocy – przebywając sam na sam z Bogiem. Zostały one określone jako „słowa przymierza - 
Dziesięć Słów” (Wj 34,28). Zapowiedziane wielkie dzieła Boga - gdy usunie On 
mieszkańców ziemi obiecanej przed Izraelem - będą potwierdzeniem trwałości tego 
przymierza (Wj 34,10-14). Natomiast lud przymierza, aby go nie złamać musi zachowywać 
prawo. 
 

Księga Powtórzonego Prawa 
Później, gdy lud przygotowywał się do wejścia do ziemi obiecanej ze wschodu od rzeki 
Jordan, Mojżesz zwołał ich i powtórzył ponownie Dziesięć Przykazań (Pwt 5,1-21). Izrael ma 
słuchać „wszystkich poleceń, praw i nakazów”, które Bóg dał im przez Mojżesza. Gdy 
przejmą w posiadanie ziemie obiecaną mają ich nauczać swoje dzieci. Zachowując i 
przestrzegając je – czyniąc tak jak im polecił Jahwe – będą żyć bezpiecznie w nowym kraju 
(Pwt 5,28-33). Tuż po wejściu do ziemi obiecanej, gdy Izrael zaczął osiedlać się wkoło 
Sychem, Jozue ustawił wielkie kamienie które miały być wiecznym przypomnieniem prawa 
przekazanego na kamiennych tablicach: „Patrzcie, oto ten kamień będzie dla was świadkiem, 
ponieważ on słyszał wszystkie słowa, które Pan mówił do nas. Będzie on świadkiem przeciw 
wam, abyście się nie wyparli waszego Boga” (Joz 24,24-27).  

rp,seÞB. hL,aeêh' ~yrIåb'D>h;-ta, ‘[:vu’Ahy> bToÜk.YIw:  WTT Joz 24:26 

 hL'êa;h'( tx;T;… ~V'ê h'm,äyqiy>w: hl'êAdG> !b,a,ä ‘xQ;YIw: ~yhi_l{a/ tr:äAT 

s `hw")hy> vD:îq.miB. rv<ßa] 
BT Jozue zapisał te słowa w księdze Prawa Bożego. Wziął następnie wielki kamień i wzniósł go 
tam pod terebintem, który jest w miejscu poświęconym Panu. 

 
 
Księga Powtórzonego Prawa przedstawia dekalog jako streszczenie przymierza spod Synaju. 
Zdaniem niektórych egzegetów jest ona zredagowana według porządku przykazań zawartych 
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w dekalogu – pełni w ten sposób funkcję komentarza.9 Uważają oni, że dopiero w czasie 
ostatecznej redakcji na wygnaniu mogły być dodane do zbioru „słów” przykazania tyczące 
zachowania szabatu i czci rodziców. Najprawdopodobniej także zakaz sporządzania rzeźb i 
obrazów (Pwt 5,8), sformułowany w tych samych terminach co rozdział czwarty 
wprowadzający do starszego tekstu korpusu prawa deuteronomicznego (Pwt 12-26), wywodzi 
się z tego samego okresu. 

 
Dziesięć Przykazań zajmuje centralne miejsce w każdym opisie prawa które Bóg 

przekazał swojemu ludowi. Implikacje zastosowania tych krótkich zasad odnośnie rozmaitych 
szczegółów są rozwinięte w innych częściach mozaicznego prawa. Zdaniem egzegetów 
konfrontacja redakcji tekstu dekalogu zawartego w Księgach Wj i Pwt wskazuje, że najstarsza 
wersja tekstu zachowała się w Pwt – poza późnymi dodatkami w Pwt 5,11-16 odnośnie: 
użycia imienia YHWH, zachowania szabatu i oddawania czci rodzicom oraz późnej reedycji 
Pwt 5,8 o zakazie sporządzania wyobrażeń jako obiektów kultu (por. Pwt 4,12b.15-18 tekst z 
okresu wygnania). Zatem w Pwt 5,6-10.17-21 znajdowałoby się siedem przykazań, które 
mogą uchodzić za najstarszą warstwę redakcyjną dekalogu, wybiegającą przed okres 
wygnania. Dekalog nie jest więc prostym i bezpośrednim zapisem objawienia przekazanego 
Mojżeszowi przez Boga na górze Synaj, ale był on przepracowywany w różnych etapach. 
Jego aktualna forma została najprawdopodobniej ukształtowana pomiędzy upadkiem 
Północnego Królestwa Izraela (~722 r. p.n.e.) a reformą Jozjasza (622 r. p.n.e.) – także jako 
wyraz prób zaradzenia ówczesnemu kryzysowi religijno-polityczno-społecznemu. Zarówno 
wersja z Księgi Powtórzonego Prawa jak i Wyjścia wskazują na środowisko deuteronomiczne 
jak miejsce ostatecznej redakcji kolekcji przykazań dekalogu.10 Uzyskał on szczególne 
znaczenie w okresie wygnania babilońskiego, gdy poszukujący swej tożsamości lud Izraela 
nie mógł kontynuować kultu w świątyni, wtedy na przeciw ich religijnym potrzebom 
wychodzi to krótkie streszczenie przymierza wiążącego ich z Jahwe. 
 
Bez numerów – pierwsze czy drugie? 

Żadna z biblijnych wersji dekalogu nie zawiera numeracji przykazań. O dwóch 
tablicach mówi wyłącznie wersja z Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 5,22). Nie oznacza to 
wcale by jedna część przykazań były na jednej tablicy, a inna na drugiej (por. Pwt 9,10-
11.15.17). Te dwie tablice kamienne przypominają zwykły element starożytnej świeckiej 
ceremonii zawierania przymierza, kiedy to należało wypisać dwie kopie warunków układu po 
jednej dla każdej ze stron. Następnie każda z nich była zobowiązana do złożenia tekstu układu 
w swoim narodowym sanktuarium. Dekalog był postrzegany jako lista zobowiązań 
wypływających z układu przymierza, ale jak to wynika z kontekstu nie tyle partnerskiego, co 
bardziej poddańczego (wasalnego), ukazuje absolutną wyższość drugiej strony - Boga Jahwe 
nad Izraelem (Pwt 4,13). Pierwotna wersja tekstu – zniszczona przez Mojżesza -miała być 
wyżłobiona „palcem Boga” (Pwt 9,10) na dwóch stronach (Wj 32,15-16) dwóch kamiennych 
„tablic przymierza” (lu4h9ot-habberi=t) (Pwt 9,9nn). Księga Wyjścia nazywa je także tablicami 
„ świadectwa” (lu4h9ot-ha4(e4du4t ) (Wj 32,15) - słowo znajdujące swój odpowiednik w 
akadyjskim adu4 jak i staroaramejskim (dy) „układ”. Prawdopodobnie dopiero szkoła 
deuteronomiczna związana z reformami króla judzkiego Ezechiasza (VIII w. p.n.e.) dokonała 

                                                 
9 Por. G. BRAULIK ,“Die Abfolge der Gesetze in Dtn 12-26 und der Dekalog,” w N. Lohfink (red.), Das 
Deuteronomium. Enstehung, Gestalt und Botschaft,  (BETL 68, Leuven 1985) 252-72; ang. tłumaczenie „The 
Sequence of the Laws in Deuteronomy 12-26 and in the Decalogue“ w A Song of Power and Power of Song. 
Essays on the Book of Deuteronomy (ed. D.L. Christensen) (Eisenbrauns, Winona Lake 1993) 313-335; oraz 
wczesniej S. KAUFMAN , „The Structure of Deuteronomic Law” NAARAV 1/2 (1978-79) 105-158. 
10 Także tendencja generalizacji, widoczna w wersji Wj w użyciu słowa „bliźni’ w miejsce „brat” (por. Pwt 15,2) 
wskazuje na dość późny okres redakcji. 
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kanonizacji liczby „dziesięć” poprzez użytą formułę „dziesięć słów” (Pwt 4,13; 10,4; por. Wj 
34,28).  
 W tradycjach postbiblijnych numeracja przykazań nie jest wszędzie jednakowa. 
Poszczególne wspólnoty wyznaniowe jak i wyjaśnienia komentatorów różnie dzielą tekst 
dwunastu zdań dekalogu, by wyróżnić w nim nieomal na siłę dziesięć przykazań. Próbowano 
także dopatrzyć się w tekście przykazań tzw.: „dodekalogu” - serii dwunastu przykazań – 
przypominającej liczbę pokoleń Izraela. Główne różnice dotyczą kwestii podziału zakazu 
oddawania czci obcym bogom i zakazu sporządzania obrazów (z zakazem ich kultu), czy 
tworzą one jedno, czy dwa przykazania? W pierwszym przypadku dla zachowania właściwej 
liczby dzielony jest zakaz pożądania żony i cudzej własności na dwa przykazania. 

Filon Aleksandryjski11 i Józef Flawiusz12 (I w.) uważali nawet za pierwsze „słowo” 
tekst obejmujący zarówno formułę samoobjawienia Boga jak i nakaz wyłącznej czci Jahwe, 
aż do zakazu sporządzania wyobrażeń: „Ja (jestem) Jahwe ... nie będziesz czynił ..”. Podobnie 
Samarytanie, chociaż rozpoczynają wyliczanie przykazań tylko od zakazu „nie będziesz miał 
innych bogów”, a potem dodają „nowe” dziesiąte „słowo”13  - nakaz proklamacji dekalogu na 
Górze Gerizim, ich świętej górze.  

Samarytańska tradycja wyłączająca poza rachubę przykazań prolog „Ja (jestem) 
YHWH” znajdowała uznanie nawet u niektórych średniowiecznych rabinów jak np. Ibn Ezra. 
Natomiast współczesna tradycja żydowska uważa jednak za pierwsze przykazanie słowa „Ja 
jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli” (Wj 20,2) –
zachęta do wiary - a za drugie: „Nie będziesz miał innych bogów przede mną,” aż do końca 
paragrafu (Wj 20,3-6) – zakaz idolatrii.14 Według tradycji rabinicznej te pierwsze dwa 
przykazania, sformułowane w pierwszej osobie, były usłyszane przez cały lud bezpośrednio 
od Boga, natomiast pozostałe miały być przekazane już za pośrednictwem Mojżesza. Mimo to 
każdy Izraelita czuł jakby sam Bóg bezpośrednio do niego kierował przykazania.15 Tradycja 
rabiniczna stara się nie oddzielać dekalogu od całego korpusu prawa zawartego w Biblii, tak 
też poszczególne przykazania dekalogu znajdują się w rozproszeniu pośród innych 613 
przepisów prawa - jak je wylicza Majmonides.16 Ma to przeciwstawić się idei powszechnej 
głównie wśród chrześcijan, że tylko Dziesięć Przykazań było danych bezpośrednio przez 
Boga. Mimo to niektóre źródła żydowskie klasyfikują całość przepisów prawa pod mianem 
przykazań dekalogu.17 

 
Poza wersją samarytańką także w innych tradycjach tekstu Pięcioksięgu panuje 

zamieszanie w porządku przykazań. Hebrajski tekst masorecki w Księdze Wyjścia (Wj 20) 
wymienia sekwencje przykazań w „normalnym” porządku: IV,V,VI,VII, natomiast już 
starożytne greckie tłumaczenie Tory powstałe w żydowskiej diasporze w Aleksandrii (II w. 
p.n.e.), tzw. Septuaginta18, cytuje je w zmienionej kolejności: IV,VI,V. Podobnie 
ambiwalentna jest percepcja kolejności przykazań w tekście Nowego Testamentu, a tym 
samym wśród pierwszych wspólnot chrześcijańskich. W Ewangelii wg Mateusza wymienione 

                                                 
11 Por. Dek. 53nn., 66nn. 
12 Por. Ant., 3,91-92. 
13 Dodatkowy nakaz został skomponowany z tekstu: Pwt 11,29a; 27,2b-3a.4a (wersja sam.).5-7, i 11,30. 
14 Wykładnią jest tu podział zawarty w Talmudzie: pierwsze przykazanie to „Jam jest YHWH, twój Bóg”, 
natomiast drugie to połączone zakazy oddawania czci obcym bogom oraz sporządzania obrazów i ich czci. 
Natomiast zakazy pożądania żony i własności bliźniego są uważane za jedno i ostatnie przykazanie.  
15 Por. M. GREEBERG, “Decalogue” w Encyclopaedia Judaica (Jerusalem 1972) za Mak. 24a; Tanh.B.Ex., 79. 
16 Por. “Decalogue” w J. NEUSNER (red.) Dictionary of Judaism in the Biblical Period (Peabody 2002) oraz H.L. 
STRACK, Introduction to the Talmud and Midrash (Philadelphia 1959). 
17 Tak czyni m.in. Filon Aleksandryjski; Num. Rab. 13,15-16. Por. R.F. COLLINS, „Ten Commandments„ w D.N. 
FREEDMAN (red.), The Anchor Bible Dictionary (New York 1997). 
18 A. RAHLFS (red.), Septuaginta (DB; Stuttgart 1979). 
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jest najpierw V, VI, VII, a następnie IV (Mt 19,20); w tekście Łukasza mamy VI,V,VII, i IV 
(Łk 18,20). Nowy Testament nie przedstawia nigdzie kompletnej listy przykazań, ani tym 
bardziej nie numeruje ich. Dekalog jest określany przez Jezusa po prostu jako „przykazania” 
bez jakiejkolwiek przyporządkowanej im numeracji (por. Mk 10,19 i paralelne). Sugeruje to, 
że zarówno wczesna tradycja żydowska jak i chrześcijańska tradycja Nowego Testamentu nie 
przywiązywała większej uwagi do kolejności przykazań dekalogu.19 Należy jednak zauważyć, 
że poszczególne przykazania są częściej cytowane w tekście NT niż ST. Ten fakt potwierdza 
silny wpływ żydowskiej tradycji halahicznej na wczesną parenezę chrześcijańską, w ten 
sposób przykazania stają się fundamentalnymi stwierdzeniami kształtującymi charakter 
religijności wspólnoty nie tylko Izraela ale i chrześcijńskich kościołów.  

Chrześcijanie nie posługują się współczesną żydowską koncepcją dzielenia przykazań 
dekalogu, ani na pięć pozytywnych i pięć negatywnych, jak i samą numeracją. Zarazem sami 
różnią się pomiędzy sobą w sposobie ich wyliczania jak i rozłożenia na „dwóch tablicach’. 
Kościół rzymskokatolicki, anglikański i luterański tradycyjnie wymieniają trzy przykazania 
odnoszące się do relacji z Bogiem (Wj 20,3-11; Pwt 5,7-15) i siedem do relacji z bliźnim (Wj 
20,12-17; Pwt 5,16-21). Zakaz czci obcych bogów oraz zakaz sporządzania i kultu wyobrażeń 
(Wj 20,3-6) traktują jako pojedyncze przykazanie, natomiast zakaz pożądania żony i 
własności bliźniego w tekście Pwt 5,21 (por. Wj 20,17) rozdzielają na dwa. Jest to możliwy 
jedynie w oparciu o składnię tekstu z Księgi Powtórzonego prawa: Nie będziesz pożądał żony 
swojego bliźniego. Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego ani jego pola, ani jego 
niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy 
do twojego bliźniego (Pwt 5,21), natomiast nie do przeprowadzenia w wersji z Księgi 
Wyjścia: Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego 
twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej 
rzeczy, która należy do bliźniego twego (Wj 20,17). Ten sposób podziału przykazań Dekalogu 
spotyka się już w V w. m.in. u św. Augustyna. Prawosławie i kościoły zreformowane dzielą 
przykazania na grupę czterech i sześciu. Uważają, że w „pierwszym” powinny być 
wyróżnione dwa przykazania: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną” i „Nie 
będziesz czynił podobizny” , a dla zachowania liczby dziesięciu traktują zakaz pożądania 
domu i żony bliźniego z Wj 5,17 (por. Pwt 5,21) jako pojedyncze przykazanie. 
 
Jak żyjesz tak czytasz 

Zatem, tak naprawdę nie chodzi o numery których nie znała nawet Biblia, ważniejsze 
jest praktyczne zrozumienie tekstu. Bez wątpienia składnia pierwszej sentencji otwierającej 
dekalog – formuła samo objawienia Boga - podporządkowuje ją następnemu zdaniu (por. Sdz 
6,8-10; Oz 13,2-4; Ps 81,8-10). Pociąga to za sobą logiczną sekwencję akcentów w 
pierwszym przykazaniu dekalogu. Najpierw Bóg powołując się na swe zbawcze działanie w 
historii – wyzwolenie z Egiptu – domaga się by Izrael nie uznawał poza Nim żadnych innych 
bogów.20 Potem wynika z tego, że nie może być uczynione żadne wyobrażenie stworzenia dla 
oddawania mu czci – niezależnie czy chodziłoby o symbol innego boga czy użyty w kulcie 
Jahwe. Współczesny Katechizm Kościoła Katolickiego uwzględnią taką logikę tekstu i określa 
jako pierwsze przykazanie całość sekwencji od słów samo prezentacji Jahwe, aż po zakaz 
kultu rzeźb i obrazów - Wj 20,2-5 (Pwt 5,6-9): „Bóg nas pierwszy umiłował. Miłość Jedynego 

                                                 
19 Por. opracowanie w ks. R. KRAWCZYK, Dekalog – Kodeks etyki społecznej Starego testamentu (Siedlce 1994) 
9-13.     
20 Jezus streścił fundament prawa przymierza z Boga tymi słowami: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym 
swoim sercem, całą swoja duszą i całym swoim umysłem” (Mt 22,37; Łk 10, 27: „.. całą swoją mocą”). Są one 
echem codziennej modlitwy - wezwania pobożnego Izraelity: „Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – 
Panem jedynym: (Pwt 6,4). Por. Katechizm Kościoła Katolickiego (Poznań 1994) 479§2083. 
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Boga jest przypominana w pierwszym z „dziesięciu słów”. Przykazania wyjaśniają z kolei 
odpowiedź miłości, do której udzielenia wobec Boga jest powołany człowiek”.21  
Jakiekolwiek kultyczne wyobrażenie jest ipso facto „innym bogiem”, obiektem zazdrości 
Jahwe (por. Wj 20,20(23); Pwt 4,15nn), jak choćby odlany na żądanie ludu przez Aarona 
„złoty cielec” pod górą Synaj, który tak naprawdę miał symbolizować obecność Jahwe (Wj 
32,5). Ten wymóg aniconicznego kultu nie zakazuje użycia obiektów religijnej sztuki, które 
nie są zamierzone jako przedmioty kultu, np. cherubiny, drzewa, lwy, itd. zdobiące przybytek 
(1 Krl 6,23nn.29; 7,25.29). Jeśli natomiast taki przedmiot zaczęto by czcić, to wtedy stawał 
się zakazanym. Między innymi miała to na celu reforma religijna Ezechiasza z końca VIII w. 
p.n.e.: On to usunął wyżyny, potrzaskał stele, wyciął aszery i potłukł węża miedzianego, 
którego sporządził Mojżesz, ponieważ aż do tego czasu Izraelici składali mu ofiary kadzielne - 
nazywając go Nechusztan (BT 2 Krl 18,4). Później ten problem podejmie Ewangelia rzucając 
światło na zakamarki ludzkiej duszy. W sposób radykalny i jednoznaczny występuje w 
obronie przykazania, które broni integralność człowieka i prawdy o jego istocie. Wymowną 
ilustracją są słowa Jezusa ze scen kuszenia: Na to odrzekł mu Jezus: „Idź precz, szatanie! Jest 
bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć 
będziesz” (Mt 4,10). 

 
 
 
 
 

                                                 
21 Por. Artykuł pierwszy – Pierwsze Przykazanie w Katechizm Kościoła Katolickiego, 479; oraz por. §199. 


