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Przymierze to po hebrajsku  brit.  Istnieje  kilka hipotez dotyczących znaczenia  i
pochodzenia  tego  słowa.  Badacze  najczęściej  podkreślają  zawarte  w  nim  idee
związania i zobowiązania 

Na takie znaczenie wskazują także paralelne słowa w innych językach semickich (np.
akadyjskie biritu), obecne w literaturze religijnej i historiograficznej kultur starożytnego
Bliskiego  Wschodu.  W  oparciu  o  te  źródła  można  zrekonstruować  zastosowanie  i
znaczenie koncepcji przymierza. Najprościej rzecz ujmując, było ono umową zawieraną
między dwiema stronami, z których każda przyjmowała na siebie pewne zobowiązania i
zyskiwała  określone  przywileje.  W  kontekście  niestabilnej  sytuacji  politycznej
starożytnego  Bliskiego  Wschodu  rola  przymierza  była  ogromna.  Dotyczyło  to
zwłaszcza  słabszych  beneficjentów,  którzy  na  drodze  przymierza  mogli  liczyć  na
wsparcie  i  ochronę  ze  strony  silniejszych  a  także  konsolidowali  się  jako  grupa
społeczna.

przysięga
Kontekstem  formowania  się  Biblii  Hebrajskiej  są  dzieje  cywilizacji  starożytnego
Bliskiego Wschodu, odtwarzane na podstawie źródeł pisanych w okresie ponad 3 tys.
lat. Dokumenty pochodzące z tego czasu pozwalają częściowo zrekonstruować schemat
zawierania przymierzy. Można wśród nich wskazać dwa modele, których oddziaływanie
na biblijne rozumienie koncepcji przymiera jest wyraźne. 
Pierwszy wyłania się  z dokumentów asyryjskich, pochodzących z I tysiąclecia przed
Chr.  Charakteryzuje  się  uporządkowaną  konstrukcją,  obejmuje  m.in.:  wprowadzenie
historyczne, określenie tożsamości  uczestników, zbiór  praw i  obowiązków każdej ze
stron, sankcje za ich przekroczenie oraz tekst  przysięgi składanej w obliczu boskich
świadków,  będących  gwarantem  ważności  umowy.  Ten  nowocześniejszy,
usystematyzowany model można odnaleźć w Księdze Powtórzonego Prawa.

przecięcie
W oparciu o teksty hetyckie,  pochodzące z przełomu III  i  II  tysiąclecia przed Chr.,
można zrekonstruować starszy „protokół”. Według niektórych badaczy charakteryzuje
się on większym partykularyzmem i innym sposobem przypieczętowania umowy. Jego
nieodłącznym elementem jest krwawa ofiara i fizyczny znak zawarcia umowy, który ma
potem służyć obydwu stronom za przypomnienie ich praw i obowiązków. Wyraźny ślad
tego modelu umowy można odnaleźć  w Biblii Hebrajskiej. Z perspektywy statystyki
językowej  podstawowym  terminem  na  zawarcie  przymierza  jest  tam  czasownik
„przeciąć” (hebr. likrot). Częste zastosowanie frazy „przeciąć przymierze” (hebr. likrot
brit) w znaczeniu „ratyfikować” można potraktować  jako wskazówkę dotyczącą  jego
pierwotnego znaczenia
Starszy model  przymierza,  obejmujący indywidualną  relację,  krwawą  ofiarę  i  wątek
przecięcia, można odnaleźć w tzw. cyklu Abrahama (Rdz 12-25), na który złożyły się
różne tradycje tekstowe, powiązane z postacią Patriarchy. Cykl zawiera przynajmniej
trzy  miejsca,  które  można  potraktować  jako  opisy  zawarcia  przymierza  między
Abrahamem  i  ukazującym  się  mu  bóstwem.  Rdz  12  rozpoczyna  się  od  wezwania
Abrama do opuszczenia rodzinnego kraju, w Rdz 15 JHWH domaga się  od Abrama



krwawej ofiary, a występujący w Rdz 17 Elohim żąda od niego obrzezania. Patriarcha
otrzymuje  błogosławieństwo i  obietnicę  licznego  potomstwa.  W zamian  za  każdym
razem musi złożyć jakąś ofiarę, i w ten sposób symbolicznie „przeciąć” Przymierze. W
Rdz  12,1-4  Abram  zostaje  „odcięty”  od  rodzinnego  Charanu  i  wędruje  do  obcego
Kanaanu. W Rdz 15,17 słup ognia „przecina” złożone w ofierze zwierzęta na pół. W
Rdz 17,10-14 każdy uczestnik Przymierza musi zadać sobie ból i „odciąć” napletek, bo
w przeciwnym razie sam zostanie „odcięty” od społeczności.

* * *
Według niektórych badaczy judaizm biblijny był jedyną tradycją religijną starożytnego
Bliskiego Wschodu, która wykorzystała metaforę przymierza do opisu relacji między
człowiekiem i bóstwem. Użyteczność tej politycznej początkowo koncepcji dla teologii
jest nie do przecenienia a idea władcy i jego suwerena powiązanych siecią wzajemnych
zależności odegrała ogromną rolę również w chrześcijaństwie i islamie.
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