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Będziesz miłował przybysza  
jak siebie samego (Kpł 19,34)2

You Shall Love the Alien as Yourself (Lev 19,34)

Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie traktować jak tubylca. 
Będziesz go miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami 
w ziemi egipskiej. Ja jestem PANEM, waszym Bogiem (Kpł 19,34)

Zasadnicze kwestie związane z cudzoziemcem (czy przybyszem – 
jakkolwiek chcemy powiedzieć3) są dwie: (1) kto jest cudzoziemcem, 
a kto nim nie jest albo myśli, że nie jest?; (2) jak, zgodnie z prawem 
objawionym ludowi przez Boga, należy traktować cudzoziemca? Przy-
toczony cytat starotestamentowy na te dwa pytania daje odpowiedzi 
wyraźne i jednoznaczne – z tego właśnie powodu powinien być uważany 
za słowo-klucz w powyższej kwestii.

Odpowiedź na pierwsze pytanie, całkowicie nieoczekiwana i napraw-
dę zaskakująca, brzmi: cudzoziemcami są także ci, którzy żyją w swoim 
kraju, to jest we własnym domu. Tekst mówi nie tylko, że Izraelici byli 
cudzoziemcami („bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej”), ale 
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i Ekumenii w Fakultecie Teologicznym Waldensów w Rzymie, a także emerytowanym 
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– jak dalej czytamy – w dalszym ciągu nimi pozostają i to z kilku powo-
dów. To paradoksalna sytuacja. Adresaci tekstu starają się ten paradoks 
odrzucić, dążą do jego wyparcia, chcą o nim zapomnieć czy choćby 
ignorować. Dlatego musi on być im nieustannie przypominany: „Rów-
nież wy jesteście przybyszami, myślicie, że już nimi nie jesteście, albo 
że nimi nigdy nie byliście, przeciwnie: jesteście jednocześnie tutejsi 
i skądinąd, tubylcami i przybyszami, mieszkacie w domu, który jest 
waszym domem, ale jednocześnie nim nie jest”. Przedziwna sytuacja 
i stanowisko, niezwykle trudne do zrozumienia i jeszcze trudniejsze 
do wcielenia w życie.

Odpowiedź na drugie pytanie jest równie zaskakująca: przybysz 
jest sytuowany na tej samej co Izraelita płaszczyźnie, bez jakichkolwiek 
warunków wstępnych. „Będziecie go traktować jak tego, kóry się uro-
dził wśród was”. Takie „traktowanie” jest najlepsze, jakie możemy sobie 
wyobrazić – zarezerwowane dla najbliższego bliźniego, jakim jest rodzic, 
żona, mąż, syn, córka, albo ktoś, z kim jesteśmy połączeni intymną wię-
zią, jak mówi Pismo: „[...] bywa też przyjaciel, który jest bardziej oddany 
niż brat” (Prz 18,24), albo przyjaciółka od serca, wybrana powiernica 
największych sekretów.

„Będziesz miłował przybysza jak siebie samego” – niespodzianka 
w niespodziance!

Nieoczekiwanie autor biblijny przechodzi z formy „wy” na „ty”. 
Dyskurs odnosi się do ogółu, ale przykazanie jest indywidualne, po-
dobnie jak w przypadku Dziesięciu Przykazań – prawo Boga dotyczy 
wszystkich, natomiast posłuszeństwo wobec Prawa jest indywidualne. 
Nie wystarczy, że prawo twojego kraju jest wobec przybyszów otwarte 
i przyjazne, Bóg żąda od ciebie, abyś ty był taki! W tym miejscu, jak 
nigdzie indziej, należało więc przejść od formy ‘wy’ do ‘ty’. Największą 
niespodzianką okazała się jednak treść przykazania – nikt nie spodziewał 
się podobnej treści. Zgodnie z logiką należało oczekiwać, że prawa tu-
bylców będą choć minimalnie większe od praw przybyszów. Tak jednak 
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nie jest – nie tylko brak jakichkolwiek, nawet minimalnych, przywile-
jów zarezerwowanych dla tubylców, ale do każdego z nich Bóg mówi: 
„Miłuj przybysza jak siebie samego”. Oznacza to, że Bóg żąda od nich 
– i to w stopniu maksymalnym – tego, czego żądać można od człowieka: 
‘miłować‘ – to znaczy nawiązać i pielęgnować wobec przybysza relację 
tak pozytywną, konstruktywną, przyjazną i braterską, jak tylko można 
sobie wyobrazić; ‘jak siebie samego’ przedstawia maksymalną miarę 
miłości międzyludzkiej możliwej dla człowieka. To prawda, że przybysz 
nie posiada wszystkich praw, jakie posiada Izraelita: o ile nie zaakcep-
tuje obrzezania, nie może uczestniczyć w nabożeństwie YHWH, cele-
browaniu Paschy wraz z Izraelem (Wj 12,47) i nie może pojąć za żonę 
żydówki (Rdz 34,14). Pod każdym innym względem, we wszystkim 
i dla wszystkiego Prawo Boże wobec cudzoziemców jest takie samo jak 
wobec Izraelitów – takie same prawa, takie same obowiązki4. 

Zrównanie to znajduje wyraz także w prorockiej, niezwykle ważnej 
wizji włączenia przybysza do podziału Ziemi Obiecanej, kiedy każdemu 
z 12 plemion przydzielone zostało własne terytorium: 

Stanie się, że przypadnie on w dziedzictwo wam i cudzoziemcom wśród 
was, którzy zrodzą u was synów. Będą dla was jak tubylcy wśród synów 
Izraela. Wraz z wami przypadnie im dziedzictwo pośród plemion Izra-
ela. I stanie się, że obcokrajowcowi dacie jego dziedzictwo wśród tego 
plemienia, w którym obcokrajowiec będzie przebywał – wyrocznia Pana 
Boga (Ez 47,23-24). 

Tę szczególną protekcję i nakaz opieki nad cudzoziemcem znaj-
dziemy już w najstarszych aktach prawnych Izraela. Od samego po-
czątku cudzoziemcy, wraz z sierotami i wdowami, byli przedmiotem 
specjalnej uwagi oraz adresatami prawdziwej miłości ze strony Boga: 
„Wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie, kocha przybysza, dając 

4  Istnieje jeden wyjątek: całkowity zakaz spożywania krwi (to znaczy mięsa, które 
nie zostało starannie oczyszczone z krwi), który obowiązuje również przybyszów, za wy-
jątkiem spożywania mięsa zwierzęcia ‘martwego śmiercią naturalną’, w takim przypadku 
„Dasz ją do jedzenia przybyszowi, który przebywa w twoich bramach” (Pwt 14,21).
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mu chleb i odzież” (Pwt 10,18). Bóg wielokrotnie żąda od swojego 
ludu: „Nie będziesz naruszał prawa przybysza [...]” (Pwt 24,17) – a więc 
cudzoziemiec jako taki cieszy się prawami! A kiedy Bóg widzi, że po-
mimo nakazów cudzoziemiec rzeczywiście jest prześladowany – „[...] 
Czyni się pośród ciebie krzywdę cudzoziemcowi” (Ez 22,7) – deklaruje: 
„Przybędę do was na sąd i natychmiast stanę jako świadek przeciwko 
uprawiającym czary i przeciwko cudzołożnikom, i przeciwko krzywo-
przysięzcom, przeciwko uciskającym najemnika, wdowę i sierotę oraz 
gnębiącym przybysza, przeciwko tym, którzy się Mnie nie boją − mówi 
PAN Zastępów” (Ml 3,5). Widzimy więc wyraźnie, że odnośnie do relacji 
z cudzoziemcem Bóg nie mógł żądać więcej od swojego narodu. Nie 
mógł powiedzieć o przybyszu nic bardziej pozytywnego ani sam być 
bardziej sprzyjający. Jeśli prawdą jest to, co mówi Psalm 144: „Szczęśliwy 
lud, któremu tak się powodzi, szczęśliwy lud, którego PAN jest Bogiem” 
(Ps 144,15), to tak samo prawdziwa jest parafraza: „Błogosławiony cu-
dzoziemiec, którego Bogiem jest Pan!”.

***

To fakt wyjątkowy i sam w sobie dość wymowny, że postać cu-
dzoziemca pojawia się już na pierwszych stronach Biblii i jest obecna 
zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie; tak, jakby żadna spo-
łeczność ludzka, nawet najbardziej elementarna, nie mogła egzystować 
bez obecności ‘cudzoziemca’. Innymi słowy – tam, gdzie jest społecz-
ność ludzka, jest też ‘cudzoziemiec’. Kim jednak jest ‘cudzoziemiec’? 
W Biblii, podobnie jak w każdej epoce historii ludzkości aż do naszych 
czasów, ‘cudzoziemiec’ to w gruncie rzeczy określenie pewnego statusu 
społecznego. ‘Cudzoziemiec’ – to ten, który nie będąc Hebrajczykiem 
ani obrzezanym, żyje na stałe wśród ludu wybranego albo w jego kraju 
i pod jego prawem. To status, który długo był statusem samego narodu 
żydowskiego – niewolnika w Egipcie i wygnańca w Babilonii. Dość szyb-
ko jednak (być może już od samego początku) określenie ‘cudzoziemiec’ 
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nabrało wymiaru duchowego, który zachował się aż do końca. Można 
nawet zaryzykować twierdzenie, że w Piśmie Świętym bycie cudzoziem-
cem jest również powołaniem. Emblematyczną postacią w tej kwestii jest 
nikt inny jak Abraham – protoplasta narodu żydowskiego i prekursor 
jego, jak i naszej, religii. Apostoł Paweł nie waha się powiedzieć: „On to 
jest ojcem nas wszystkich” (Rz 4,16). Abraham nie był cudzoziemcem, 
lecz się nim stał nie z własnej inicjatywy, jak to się zazwyczaj dzieje, 
ale z Bożego nakazu ‘wyjścia’ ze swojego kraju i opuszczenia swojej 
rodziny. W zamian za opuszczenie swojej ziemi miał otrzymać inną 
ziemię, inną ojczyznę – słynną Ziemię Obiecaną – tak długo i tak bardzo 
oczekiwaną przez naród żydowski, który ją zdobędzie, aby następnie 
stracić i zdobyć od nowa. Niekończąca się historia.

Na początku jest Abraham, który mówi o sobie: „Jestem u was przy-
byszem” (Rdz 23,4). Czuł się on przybyszem do tego stopnia, że nawet 
wtedy, gdy przebywał w Ziemi Obiecanej, przebywał w niej „jako obcej, 
mieszkając pod namiotami” (Hbr 11,9). Widzimy, że nawet Ziemia 
Obiecana nie jest ojczyzną docelową, jakiej – na zaproszenie Boga – 
Abraham szukał, ojczyzną, w której ani on, ani nikt inny nie czułby się 
jak cudzoziemiec: „Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na trwałych 
fundamentach, którego budowniczym i twórcą jest Bóg” (Hbr 11,10). 
Jeśli prawdą jest, że Abraham z powodu swojej wiary jest „ojcem  nas 
wszystkich” – żydów i chrześcijan – to nie należy się dziwić, że chrześci-
janie, niezależnie od tego, gdzie mieszkają, również tam, gdzie jest ich 
ziemska ojczyzna, kraj, w którym się urodzili, zamieszkują go, przyzna-
jąc „że na ziemi są obcymi i pielgrzymami” (Hbr 11,13), uważając się 
za przybyszów wśród rozproszenia w Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji 
i Bitynii (1 P 1,1) i są wzywani, aby swoim zachowaniem dawać świa-
dectwo swojej przynależności do Chrystusa: „Postępujcie wśród pogan 
nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jak złoczyńców, przyglądając 
się waszym dobrym uczynkom, oddali chwałę Bogu w dniu nawiedze-
nia” (1 P 2,12). Świadomość wierzących w Boga, że są ‘przybyszami 
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i pielgrzymami’ na tej ziemi, obecna jest już w Starym Testamencie, 
nie tylko w paradygmatycznej postaci Abrahama, ale i w osobie króla 
Dawida, który u krańca swojego życia tak zwraca się do Boga: 

Kim jestem ja i kim jest mój lud, że mamy możliwość, aby to dobrowolnie 
ofiarować? Od Ciebie bowiem otrzymaliśmy to wszystko i co otrzyma-
liśmy z Twojej ręki, Tobie oddajemy. Gdyż jesteśmy przybyszami przed 
Twoim obliczem i przechodniami jak wszyscy nasi ojcowie. Jak cień są 
nasze dni na ziemi i nie ma nadziei (1 Krn 29, 14-15).

Możemy powiedzieć w takim razie, że z dwóch powodów jesteśmy 
przybyszami, czy też cudzoziemcami, również w naszym kraju i w na-
szym domu. Po pierwsze, jak mówi Dawid, w rzeczywistości nic nie jest 
nasze, począwszy od ziemi, na której żyjemy, a która do nas nie nale-
ży, chociaż tu się urodziliśmy. W istocie ius soli nie dotyczy nikogo: 
ani tych, którzy tu się urodzili i są stąd, ani tych, którzy, przybywając 
skądinąd, tu mogą się osiedlić. „Do PANA należy ziemia i to, co ją za-
pełnia” (Ps 24,1) – czytamy w Psalmie 24 (por. 1 Kor 10,26). Mówi też 
Pismo: „Niebiosa są niebiosami PANA, lecz ziemię darował ludziom” 
(Ps 115,16). Ziemia została więc darowana ludziom – wszystkim lu-
dziom, nie wybranym, nie części, nie jednym tak a innym nie. W tym 
znaczeniu ius soli, które nie dotyczy nikogo, dotyczy wszystkich. To jest 
właśnie pierwszy powód, dla którego jesteśmy przybyszami i cudzo-
ziemcami również we własnym domu – przebywamy na ziemi, na której 
jesteśmy gośćmi, nie właścicielami. Jesteśmy gośćmi Boga, który chce nas 
gościć na ziemi należącej do Niego, nie do nas. Wszyscy więc jesteśmy 
gośćmi i nikt nie jest właścicielem. 

Drugi powód doskonale ilustruje postać Abrahama powołanego, 
aby stać się ‘cudzoziemcem’. Abrahama, który miał doskonałą pozycję 
we własnym klanie, a stał się cudzoziemcem i pielgrzymem również 
w Ziemi Obiecanej, gdzie mieszkał jak w obcej ziemi, chociaż jemu 
była przeznaczona, a chodziło tu o ziemię piękną i płodną, „mlekiem 
i miodem płynącą” (Wj 3,17). Abraham posiadał ojczyznę – mógłby się 
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przecież nią zadowolić. Także pierwsi chrześcijanie posiadali własną oj-
czyznę. a mimo to uważali się za „cudzoziemców i pielgrzymów”. Jak pi-
sał anonimowy autor „Listu do Diogneta” – chrześcijanie „mieszkają 
każdy we własnej ojczyźnie, lecz niby obcy przybysze […] Każda ziemia 
obca jest im ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą” („Do Diogneta”, 
342 {V,5}). Z jakiego powodu? Ponieważ jak Abraham, poszukiwali 
oni ‘lepszej’ ojczyzny (Hbr 11,16), lepszej nawet od Ziemi Obiecanej 
(Hbr 11,16).

***

Powróćmy do przykazania zawartego w Księdze Kapłańskiej. Mó-
wiliśmy już o podwójnym zdziwieniu, jakie ono wzbudza – zadziwia 
zarówno doskonałe zrównanie cudzoziemca z Izraelitą, jak i maksymal-
na miara miłości, której Bóg żąda dla cudzoziemca.

Te słowa właściwie wszystko już wyraziły i nie pozostaje nic do do-
dania, może poza trzecim i czwartym powodem do zdziwienia. Przy-
kazanie Księgi Kapłańskiej (19,34) powstało w połowie VI wieku przed 
Chrystusem, a więc 2 500 lat temu, a mimo to wciąż pozostaje nie tylko 
aktualne, lecz zgoła niedoścignione w swojej doskonałości zarówno 
na płaszczyźnie legislacyjnej, jak i wrażliwości oraz mentalności w sto-
sunku do cudzoziemca. Od tamtego czasu do naszych dni nastąpił 
przerażający regres. Już 2500 lat temu Izraelici byli bardziej cywilizo-
wani od nas. 

Czwarty powód do zdziwienia to troska, z jaką w rozdziale 19 są wy-
szczególnieni ci, których Izraelita powinien uważać za swoich ‘bliźnich’. 
Obok ‘przybysza’ jest nim ‘ubogi’ (Kpł 19,10.15), ‘robotnik’ (Kpł 19,14), 
‘niewidzący’ (Kpł 19,14). Innymi słowy, twoim bliźnim jest ten, którego 
sam nigdy byś nie wybrał na swego bliźniego! Bliźnim jest ten, kogo 
da ci Bóg, a nie ten, kogo sam byś wybrał. Bóg osobiście zainteresowany 
jest dobrym traktowaniem cudzoziemca, uczestniczy w relacji pomiędzy 
Izraelitami a przybyszami, dlatego wielokrotnie w Księdze Kapłańskiej, 
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szczególnie w rozdziale 19, uporczywie i dobitnie powtarza co drugi 
werset: „Ja jestem PAN, Bóg Twój!”. Twierdzenie to zawiera podwójne 
przesłanie: po pierwsze, jeśli Ja, który jestem waszym Bogiem, kocham 
przybysza, możecie go kochać również wy, którzy jesteście moim ludem; 
po drugie, razem z przybyszem i u jego boku również Ja jestem.
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