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Przykładowe zmiany w kwestiach moralnych

STARY TESTAMENT NOWY TESTAMENT
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„Jeśli mężczyzna poślubi kobie-
tę i zostanie jej mężem, lecz nie 
będzie jej darzył życzliwością, 
gdyż znalazł u niej coś odraża-
jącego, napisze jej list rozwodo-
wy, wręczy go jej, potem odeśle 
ją od siebie” (Pwt 24,1).

„Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da 
list rozwodowy. A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją 
żonę – poza wypadkiem nierządu – naraża ją na cudzołóstwo; 
a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa” 
(Mt 5,31-32)

 „Mówią mu: Czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwo-
dowy i odprawić? Rzecze im: Mojżesz pozwolił wam odprawiać 
swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od 
początku tak nie było” (Mt 19,7-8 – BW).
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„Mówił więc Mojżesz do wodzów 
pokoleń izraelskich te słowa: «Oto, 
co nakazuje Pan: Jeśli mężczyzna 
złoży ślub Panu albo zobowiąże się 
do czego przysięgą, nie może łamać 
swego słowa, ale winien wypełnić 
dokładnie to, co wyrzekł swymi 
ustami»„ (Lb 30,2-3).

„Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz 
fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A Ja 
wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest 
tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani 
na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją 
głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczy-
nić białym albo czarnym” (Mt 5,33-36).

ZE
M

ST
A

„Ktokolwiek skaleczy bliźniego, 
będzie ukarany w taki sposób, 
w jaki zawinił. Złamanie za zła-
manie, oko za oko, ząb za ząb. W 
jaki sposób ktoś okaleczył bliź-
niego, w taki sposób będzie oka-
leczony” (Kpł 24,19-20).

„Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A 
Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli 
cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!” 
(Mt 5,38-39).
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Przykładowe zmiany w eschatologii (rzeczach ostatecznych)
STARY TESTAMENT NOWY TESTAMENT
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Prorocy starotestamentowi nic nie wiedzą o NIEBIE 
jako docelowym miejscu/ stanie zbawionych. Prorokują 
używając terminologii związanej z ZIEMIĄ. Nic też nie 
wiedzą o przekształceniu ciał w ciała duchowe u kresu 
czasów.

„A panowanie i władzę, i wielkość królestw pod całym 
niebem otrzyma lud święty Najwyższego. Królestwo 
Jego będzie wiecznym królestwem; będą Mu służyły 
wszystkie moce i będą Mu uległe. (Dn  7,27).

„Sprawiedliwi posiądą ziemię i będą mieszkać na niej 
na zawsze. (Ps  37,29)

Pan Jezus wprowadza terminy 
nieznane w Starym Testamencie: 
„NIEBO”, „KRÓLESTWO NIEBIE-
SKIE”.

„Nasza bowiem ojczyzna jest 
w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy 
wyczekujemy Pana Jezusa Chry-
stusa, który przekształci nasze cia-
ło poniżone w podobne do swego 
chwalebnego ciała tą mocą, jaką 
może On także wszystko, co jest, 
sobie podporządkować.” (Flp 3,20-
21)
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Niektórzy autorzy starotestamentowi nie wierzą w 
zmartwychwstanie i zapłatę po śmierci:

„Ponieważ żyjący wiedzą, że umrą, a zmarli niczego zgo-
ła nie wiedzą, zapłaty też więcej już żadnej nie mają, 
bo pamięć o nich idzie w zapomnienie.” (Koh 9,5 — por. 
także 9,10).

„Jak obłok się rozchodzi i znika, tak nie wraca ten, kto 
zstąpił do krainy umarłych. Nigdy już nie wróci do 
swego domu, a miejsce jego zamieszkania nie wie już 
nic o nim.”
 (Hi 7,9-10 – BW, por. także inne wersety u Hioba, wy-
rażające jego brak wiary w zmartwychwstanie, tj. 10,21; 
16,22; 21,25)

„Wszyscy bowiem musimy stanąć 
przed trybunałem Chrystusa, aby 
każdy otrzymał zapłatę za uczynki 
dokonane w ciele, złe lub dobre” (2 
Kor 5,10).

„Pamiętajcie o swych przeło-
żonych, którzy głosili wam sło-
wo Boże, i rozpamiętując koniec 
ich życia, naśladujcie ich wiarę!” 
(Hbr 13,7).
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