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Uniwersytet Opolski 

 

„CZŁOWIEK ZRODZONY Z NIEWIASTY 

(…) PRZEMIJA JAK CIEŃ, CO NIE 

TRWA…” (HI 14, 1A.2B)1. 
ŚMIERĆ I PRAKTYKI FUNERALNE 

W BIBLII (ZARYS PROBLEMATYKI) 
“Man born of woman (...) passes away like a shadow, what 

does not...”. (Job 14 1A.2B). 
Death and funeral practices in the Bible (an outline) 

 
Słowa kluczowe: śmierć, określenia 
śmierci w Biblii, śmierć jako sen, 
śmierć jako kara, obrzędy funeralne. 

 
 Śmierć zawsze była, jest i będzie zagadką dla człowieka 
każdych czasów, także człowieka czasów biblijnych. Stosunek 
Biblii zarówno do życia, jak i śmierci jest pełen powagi. Na kar-
tach Starego Testamentu, na różne sposoby, rozbrzmiewa prawda 
o przemijalności życia ludzkiego. Prawdę tę w sposób bardzo 
wyraźny ukazuje autor Księgi Hioba2, w której główny bohater – 

                                                           
1 Wszystkie teksty biblijne pochodzą z: Biblia Tysiąclecia. Wyd. V. Poznań 
2000. 
2 Księga Hioba należy do „pism mądrościowych” Starego Testamentu. Swoją 
nazwę wywodzi od imienia głównego bohatera – Hioba – o którym opowiada 
i którego wypowiedzi przytacza. Hiob jest bogatym i pobożnym człowiekiem, 
który z czasem popada w niezawinione nieszczęścia i usiłuje znaleźć odpowiedź 
o sens swoich cierpień. Zasadniczo księgę tą możemy podzielić na trzy główne 
części: 1) Prolog (1-2) zawierający opis okoliczności, które doprowadziły do 
poniżenia Hioba; 2) Część centralną (3, 1-42, 6) zawierająca monolog Hioba, 
dysputy z przyjaciółmi, hymn na cześć mądrości, drugi monolog Hioba, mowy 
Elihu oraz mowy Boga; 3) Epilog (42, 7-17) zawierający dwie krótkie jednostki 
mówiące o karze Boga, jakiej doświadczyli przyjaciele Hioba za głoszone przez 
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Hiob – wie, że śmierć jest czymś nieuniknionym dla wszystkich 
żyjących, dlatego w swoich słowach pełnych żalu wyraża następu-
jącą prawdę: „Człowiek zrodzony z niewiasty dni ma krótkie 
i niespokojne, wyrasta i więdnie jak kwiat, przemija jak cień, co 
nie trwa...” (Hi 14, 1-2). 
 Powyższe słowa sprawiedliwego Hioba stały się podstawą 
do refleksji dotyczącej śmierci w tekstach biblijnych Starego Te-
stamentu. W niniejszym opracowaniu przyjrzymy się obrazom 
i rozumieniu śmierci, jakie przedstawiają autorzy Starego Testa-
mentu. Jednak nim to uczynimy warto na chwilę pochylić się nad 
pytaniem – skąd śmierć wzięła się na ziemi? 

 
1. POCZĄTKI BIBLIJNEGO ROZUMIENIA ŚMIERCI 
 Biblijny rozwój rozumienia śmierci rozpoczyna się już od 
pierwszych kart Biblii, na których odnajdujemy historię ludzkiego 
grzechu. Ta właśnie historia dała początek rozumienia śmierci. 
Opis ten został wpisany w początek historii ludzkości 
i umieszczony już w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju3, po dwóch 
opisach stworzenia i ukazaniu miejsca, w którym został umiesz-
czony – stworzony na obraz i podobieństwo Boże – człowiek. 
Miejscem tym, przeznaczonym dla człowieka, jest piękny ogród 
Eden, z którego „wypływała rzeka aby nawadniać ów ogród, 
i stamtąd się rozdzielała, dając początek czterem rzekom. Nazwa 
pierwszej - Piszon; jest to ta, która okrąża cały kraj Chawila, 
gdzie się znajduje złoto. A złoto owej krainy jest znakomite; tam 
jest także wonna żywica i kamień czerwony. Nazwa drugiej rzeki – 
Gichon; okrąża ona cały kraj Kusz. Nazwa rzeki trzeciej – Chid-

                                                                                                                      

nich poglądy oraz o przywróceniu Hioba do dawnej świetności. Por. B. Polok: 
Wprowadzenie do Ksiąg Starego Testamentu. Opole 1999, s. 229-233. 
3 Pierwsza księga biblijna jest zarazem pierwszą księgą Pięcioksięgu (Prawa, 
Tory). Jej treść można podzielić na dwie zasadnicze części: 1) Prehistoria biblij-
na – obejmująca rozdziały 1-11 oraz 2) Historia patriarchów – zawierająca dzieje 
Abrahama i Izaaka, opowiadania o Jakubie oraz historię Józefa – obejmuje roz-
działy 12-50. Por. B. Polok: Wprowadzenie do Ksiąg…, s. 32. 
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dekel; płynie ona na wschód od Aszszuru. Rzeka czwarta to Perat” 
(Rdz 2, 10-14). Życie człowieka w tym ogrodzie, chociaż wiązało 
się z pewną pracą4, ma charakter idealnego szczęścia, w którym 
zawarta jest serdeczność we współżyciu z Bogiem, dowolne spo-
żywanie owoców z drzew rajskich, władza nad zwierzętami, har-
monijna jedność pierwszej pary ludzi, niewinność moralna wyra-
żająca się w braku wstydu, mimo nagości oraz wolność od śmier-
ci5, o której jak dotąd nie ma mowy w tekstach biblijnych. 
  Ten stan pierwotnego szczęścia – w kolejnej biblijnej 
perykopie, obejmującej fragment Rdz 3, 1-24 – zostaje wyparty 
przez opis pierwszego grzechu i jego następstw. Opis upadku 
pierwszych ludzi rozpoczyna się dialogiem pomiędzy wężem 
a niewiastą. W opisie tym kusiciel pochlebia wolności 
i niezależności człowieka, którego Bóg skrępował swym przyka-
zaniem6. Mamy tu do czynienia z wyolbrzymieniem zakazu Boże-
go, ograniczającego się do zakazu spożywania owoców tylko 
z jednego drzewa. Zakaz zastał poszerzony przez przebiegłego 
kusiciela, co obrazuje jego stwierdzenie: „nie jedzcie owoców ze 
wszystkich drzew tego ogrodu” (por. Rdz 3, 1). Na tak rozpoczęty 
dialog odpowiada niewiasta, która koryguje wypowiedź węża. 
Idąc za logiką kuszącego, zaczyna postrzegać Boga jako surowego 
prawodawcę oraz wyolbrzymia Jego zakaz poprzez dodanie do 
niego przestrogi przed dotykaniem owoców z drzewa, które znaj-
duje się w środku ogrodu: „tylko o owocach z drzewa, które jest 
w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, 
a nawet go dotykać, abyście nie pomarli” (Rdz 3, 3). 
 Ten strach niewiasty przed śmiercią wykorzystuje kusi-
ciel, który z całą stanowczością podważa słowa Jahwe, twierdząc 

                                                           
4 W Rdz 2, 15 czytamy o pracy człowieka w ogrodzie Eden: „Pan Bóg wziął 
zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał”. 
5 Por. X. Leon-Dufor: Słownik teologii biblijnej. Przeł. K. Romaniuk. Poznań-
Warszawa 1985, s. 850. 
6 St. Łach: Księga Rodzaju. Wstęp – przekład z oryginału – Komentarz. Poznań 
1962, s. 214. 
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że: „na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc 
z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali 
dobro i zło” (Rdz 3, 4-5). Z wypowiedzi tej wynika, że zakaz nie 
służy obronie dobra ludzi, ale stanowi obronę interesu samego 
Boga, który boi się konkurencji, a potencjalne konsekwencje 
przekroczenia zakazu nie tylko nie spowodują śmierci, ale pozwo-
lą człowiekowi znaleźć się na tej samej płaszczyźnie, co Bóg7. 
 Dialog niewiasty z kusicielem skoncentrował jej uwagę na 
drzewie: spostrzegła wtedy, że drzewo to ma owoce dobre do je-
dzenia i jest ono rozkoszą dla oczu, a owoce tego drzewa nadają 
się do zdobycia wiedzy (por. Rdz 3, 6), co stało się krokiem do 
przekroczenia zakazu Jahwe. Niewiasta zerwała owoc i zjadła, 
a następnie dała mężczyźnie, aby on również zjadł. 
 Od momentu złamania Bożego zakazu rozpoczyna się opis 
konsekwencji, jakie sprowadza ten czyn na ludzi. Pierwszą 
z konsekwencji jest zauważenie własnej nagości i poczucie wsty-
du. Od tej pory znika pierwotna harmonia między ciałem a du-
chem. Odtąd płonąć będzie w człowieku niezaspokojona żądza 
rzeczy zakazanych, żądza tego, co pociąga ciało, wabi oko lub 
pochlebia dążność człowieka do wielkości8. Kolejną konsekwen-
cją przekroczenia zakazu przez człowieka jest jego lęk przed Bo-
giem. Lęk ten sprawia, że stworzony na obraz Boży człowiek, 
ukrywa się przed swoim Stwórcą, który przechadza się po ogro-
dzie (por. Rdz 3, 8-10). Po dopuszczeniu się pierwszego grzechu 
mieszkańcy Edenu lękają się zjawić przed swym Stwórcą i starają 
się przed nim bezskutecznie ukryć. Gdy byli w stanie niewinności, 
takie zbliżenie się do nich Jahwe w powiewie dziennym, łagodzą-
cym upał słoneczny, napełniało ich szczęśliwością. Teraz zaś, gdy 
znaleźli się w stanie grzechu, napełniło ich to lękiem kary9. Kolej-

                                                           
7 Por. J. Lemański: Księga Rodzaju. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz. 
T. 1. Częstochowa 2013, s. 243-244. 
8 St. Łach: Księga Rodzaju…, s. 216. 
9 Ibidem. 
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ne konsekwencje, o jakich mówi autor Księgi Rodzaju, to konse-
kwencje indywidualne dla mężczyzny i niewiasty. Do niewiasty 
zostały skierowane następujące słowa: „Obarczę cię niezmiernie 
wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzie-
ci, ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś 
będzie panował nad tobą” (Rdz 3, 16). W wypowiedzi tej, poza 
określeniem trudów i bólów brzemienności, jest podkreślona ule-
głość kobiety względem mężczyzny, która w początkowych za-
miarach Bożych miała być pomocnicą męża. Od tego momentu 
uległa zniszczeniu pierwotna równość obojga małżonków. 
W odniesieniu do mężczyzny karą ma być ciężka praca. Od tej 
pory „mężczyzna w pocie czoła będzie zdobywał pożywienie, po 
wszystkie dni swego życia” (Rdz 3, 17.19).  
 Poza wyżej wymienionymi konsekwencjami, ludziom 
została przedstawiona jeszcze jedna. Ta sprawia, że człowiek wró-
ci do ziemi, z której został wzięty, bo „prochem jest i w proch się 
obróci” (Rdz 3, 19). W ten sposób autor biblijny wyraził najwięk-
szą z ponoszonych przez ludzi konsekwencję – śmierć. W świetle 
kolejnych wersetów można odnieść wrażenie, że śmierć jest karą 
za grzech, który popełnili pierwsi ludzie. Poprzez wypędzenie ich 
z raju, utracili dostęp do Drzewa Życia, które miało moc uczynie-
nia ich nieśmiertelnymi10. 
 
2. BIBLIJNE OKREŚLENIA ŚMIERCI 
 W Starym Testamencie na określenie śmierci używany 
jest przede wszystkim hebrajski termin „mawet”, który pochodzi 
od czasownika „mut” znaczącego „umierać”. W tekstach biblij-
nych termin ten w różnych formach gramatycznych występuje 
1000 razy11. Istnieją jednak księgi, w których określenie to nie 
zostało użyte ani razu. Do tekstów, w których nie występuje ten 

                                                           
10 Por. ibidem, s. 220. 
11 R. Rumianek: Rozumienie śmierci w Starym Testamencie, s. 29. [w:] „War-
szawskie Studia Teologiczne” 2001, XIV, s. 29-35. 
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termin należą: Księga Joela, Księga Abdiasza, Księga Micheasza, 
Księga Nahuma, Księga Sofoniasza, Księga Aggeusza, Księga 
Malachiasza, Księga Daniela oraz Księga Nehemiasza.  
 W tekstach Nowego Testamentu hebrajski termin „ma-
wet” został zastąpiony greckim „thánatos”, a hebrajski czasownik 
„mut” greckim „thanatóo”. Łącznie występują one 122 razy12. 
W Ewangeliach określenie to używane jest dla wyrażenia śmierci 
Jezusa Chrystusa, a w listach św. Pawła – Apostoła Narodów – 
używane jest odnośnie do  śmierci ludzkiej. Określenia te nie wy-
stępują w niektórych tekstach Nowego Testamentu. Nie znajdzie-
my ich w Liście do Galatów, Liście do Efezjan, 1 i 2 Liście do 
Tesaloniczan, 1 Liście do Tymoteusza, Liście do Tytusa, Liście do 
Filemona, 2 Liście św. Piotra, 2 i 3 Liście św. Jana oraz w Liście 
św. Judy. Oprócz określenia „thanatóo” autorzy ksiąg Nowego 
Testamentu używają także greckiego określenia „apothnesko”, 
które występuje w nich 113 razy13. Czasem używane jest ono na 
określenie śmierci Jezusa, ale znacznie częściej występuje 
w Pawłowej formule: „Chrystus umarł za nasze grzechy” (por. 
1 Kor 15, 3). 
 Oprócz powyższych określeń śmierci, autorzy biblijni 
używają także hebrajskiego terminu „szakab” oznaczającego „le-
żeć”, „położyć się do snu”, „spać z kimś” oraz jego greckiego 
odpowiednika – terminu „koimaomai”. W ścisłym sensie słowa te 
oznaczają sen fizyczny, a na określenie śmierci używane są tylko 
w sensie przenośnym14. Z takim użyciem tego terminu mamy do 
czynienia na przykład w stwierdzeniu o śmierci Ojca Narodu Wy-
branego – Abrahama. W tekście biblijnym zostało to wyrażone 
w następujący sposób: „A gdy Abraham dożył lat stu siedemdzie-
sięciu pięciu, zbliżył się kres jego życia i zmarł w późnej, lecz 

                                                           
12 W.F. Moulton, A.S. Geden: A Concordance to the Greek Testament. Edinbur-
gh 1974, s. 435-437. 
13 Ibidem, s. 90-92. 
14 Por. R. Rumianek: Rozumienie śmierci w Starym Testamencie, s. 30. [w:] 
„Warszawskie Studia Teologiczne” 2001, XIV, s. 29-35. 
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szczęśliwej starości, syt życia, i połączył się [położył się, zasnął – 
K.B.] ze swoimi przodkami” (Rdz 25, 7-8). Podobna sytuacja wy-
stępuje również, gdy mowa jest o śmierci Izmaela, Izaaka 
i Jakuba, a także o śmierci licznych królów Izraela i Judy. Oprócz 
użycia metafory snu do osób indywidualnych, w tekstach biblij-
nych spotykamy się z użyciem jej w odniesieniu do zbiorowości. 
I tak w Księdze Sędziów w odniesieniu do pokolenia Jozuego 
odnajdujemy stwierdzenie: „całe to pokolenie połączyło się (poło-
żyło się, zasnęło) ze swoimi przodkami” (Sdz 2, 10). W terminie: 
„połączenie ze swymi przodkami” większość uczonych dopatruje 
się spotkania z przodkami, do jakiego miało dochodzić w Szeolu, 
nawet jeśli w danym kontekście Szeol nie był wspominany15.  
 Oprócz tego termin „zasnął (połączył się) ze swymi 
przodkami” w niektórych przypadkach występuje ze stwierdze-
niem „i został pochowany”. Takie połączenie mogłoby wskazy-
wać na pochówek w rodzinnym grobowcu. Jednak, gdy przyjrzy-
my się dokładniej tekstom biblijnym, połączenie to także stosowa-
ne jest w odniesieniu do króla Dawida, króla Achaza i króla Ma-
nassesa, którzy nie zostali pochowani w grobowcach rodzinnych, 
a pominięto je odnośnie do  króla Ochozjasza i króla Joasza, któ-
rzy tak zostali pochowani. Wybiórczość w używaniu tego połą-
czenia pozawala nam stwierdzić, że jest on tylko zamiennikiem 
terminu „umarł” i nie można z niego wyciągnąć żadnych wnio-
sków odnośnie do  pochówków w grobowcach rodzinnych. 
 Poza powyższymi określeniami Biblia na określenie 
śmierci zna również hebrajski termin „met” oraz jego grecki od-
powiednik „nekros”, który w Nowym Testamencie występuje 124 
razy16 i używany jest nie jako termin określający końcowe stadium 
życia człowieka, ale termin zawierający w sobie znak zmar-
twychwstania. 

                                                           
15 P. S. Johnston: Cienie Szeolu. Śmierć i zaświaty w biblijnej tradycji żydow-
skiej. Przeł. P. Sajdek. Kraków 2010, s. 40. 
16 W. F. Moulton, A.S. Geden: A Concordance…, s. 662-665. 
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 Z powyższych biblijnych określeń śmierci można wy-
wnioskować, że w tekstach Starego i Nowego Testamentu wystę-
pują różne jej określenia. Jednak bogactwo terminów używanych 
na jej określenie wskazuje, że stan ten nie był obojętny ludziom 
czasów biblijnych, którzy na różne sposoby próbowali wyrazić 
i opisać tajemnicę śmierci. 
 
3. STAROTESTAMENTALNE ROZUMIENIE ŚMIERCI 
 W tekstach biblijnych śmierć bardzo często przedstawiona 
jest jako naturalny koniec życia. Doskonale o tym wiedzieli tacy 
bohaterowie biblijni jak Mojżesz, Jozue, król Dawid czy sprawie-
dliwy Hiob. Z ich wypowiedzi wynika nie tylko to, że sami do-
świadczą śmierci u kresu swych dni, ale także że doświadcza jej 
wszystko bo wszyscy pójdą „w drogę ku której zmierza wszystko, 
co ziemskie” (Sdz 23, 14). 
 W licznych przypadkach śmierć w Starym Testamencie 
postrzegana jest jako wydarzenie nie budzące niepokoju. Z takim 
postrzeganiem spotykamy się w przypadku Abrahama, Gedeona 
i króla Dawida. W tekstach odnoszących się do patriarchy czyta-
my: „ty odejdziesz do twych przodków w pokoju, w późnej starości 
zejdziesz do grobu” (Rdz 15, 15) oraz „zbliżył się kres jego życia 
i zmarł w późnej, lecz szczęśliwej starości, syt życia” (Rdz 25, 8). 
Odnośnie do  sędziego Gedeona autor biblijny podaje następującą 
informację: „Po jakimś czasie Gedeon, syn Joasza, umarł 
w szczęśliwej starości” (Rdz 8, 32a), a o królu Dawidzie mówi: 
„umarł w późnej starości, syty dni, bogactwa i chwały” 
(1 Krn 29, 28). We wszystkich tych przypadkach śmierć jest natu-
ralnym wydarzeniem, które spotyka człowieka po długim, szczę-
śliwym i spełnionym życiu oraz przychodzi w starości, gdy gasną 
siły człowieka, o czym mówi Kohelet: „zanim się przerwie srebr-
ny sznur i stłucze się czara złota, i dzban się rozbije źródła, 
i w studnię kołowrót złamany wpadnie; i wróci się proch do ziemi, 
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tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał” 
(Koh 12, 6-7). 
 Taki obraz śmierci dla człowieka czasów biblijnych wyra-
ża odpoczynek, bezczynność i upragnioną ulgę po trudach 
i udrękach życia17. Jak czytamy w Księdze Hioba: „Tam niego-
dziwcy nie krzyczą, spokojni, zużyli już siły. Tam wszyscy więź-
niowie bez lęku, nie słyszą już głosu strażnika; tam razem i mały, 
i wielki, tam sługa jest wolny od pana” (Hi 3, 17-19). 
 Oprócz tego obrazu Stary Testament przedstawia śmierć 
również jako nieprzejednanego wroga ludzkiego życia. Mamy 
tutaj do czynienia z ukazaniem jej w postaci człowieka, który jest 
myśliwym wyposażonym w sidła: „oplątały mnie pęta Szeolu, 
zaskoczyły mnie sidła śmierci” (Ps 18, 6), który jest pasterzem-
rabusiem: „do Szeolu są gnani jak owce, pasie ich śmierć, zejdą 
prosto do grobu” (Ps 49, 15a), bądź który jest intruzem: „śmierć 
wtargnęła przez nasze okna, weszła do naszych pałaców, zgładziła 
dziecko z ulicy, a młodzieńców z placów” (Jr 9, 20). Takiej śmierci 
nie sposób stawiać opór, porywa nawet młodych i silnych18. 
 W niektórych tekstach biblijnych śmierć jest wynikiem 
kary Bożej. Z takim jej pojmowaniem spotykamy się w biblijnej 
historii potopu, który zniszczył niemalże całą ludzkość, karząc ją 
śmiercią za popełnione grzechy. W tekście biblijnym czytamy 
wyraźnie: „Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość 
ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe (…) rzekł Pan: 
«Zgładzę ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi»” (por. 
Rdz 6, 5-7). Identyczne rozumienie śmierci odnajdujemy 
w opowiadaniu o zniszczeniu Sodomy i Gomory (Rdz 19), 
w historii o śmierci zbuntowanych Izraelitów na pustyni (Wj 32, 
21.35; Kpł 10, 2; Lb 11, 1.33) oraz w innych miejscach Starego 
Testamentu, które ściśle wiążą ludzką grzeszność ze śmiercią 
człowieka. 

                                                           
17 Por. P. S. Johnston: Cienie Szeolu…, s. 33. 
18 Por. ibidem, s. 34. 
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 Nie należy pomijać także faktu, że śmierć w tekstach Sta-
rego Testamentu nie jest przypadkiem, ale nieubłagalnym pra-
wem, od którego nic żyjącego nie może się uchylić. Jest ona prze-
znaczeniem wszystkich ludzi i jak wynika z Księgi Hioba jest 
„miejscem spotkania wszystkich istot żywych” (Hi 30, 23). Nie ma 
tutaj żadnych wyjątków, bo „taki jest wyrok wydany przez Pana 
na wszelkie ciało” (Syr 41, 4). Dla człowieka czasów biblijnych 
śmierć właściwie jest faktem nie wymagającym wyjaśnienia, co 
rozbrzmiewa głośnym echem w słowach z Księgi Syracha: „Pa-
miętaj, że wszyscy pomrzemy” (Syr 8, 7). W tej sytuacji człowiek 
ma do przeżycia tylko określoną liczbę lat. Określenia ich długo-
ści odnajdujemy w Księdze Psalmów oraz w Księdze Syracha. 
W świetle Psalmu 90: „Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt 
lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt” (Ps 90, 10a), a zgodnie 
z tekstem z Księgi Syracha: „Liczba dni człowieka - jeśli wiek 
jego jest długi – dosięga stu lat” (Syr 18, 9). 
 
4. STAROTESTAMENTALNE OBRZĘDY FUNERALNE 
 Stary Testament nie zna kultu zmarłych. Jednak odnajdu-
jemy w nim wzmianki o obrzędach związanych z pochówkiem – 
obrzędach funeralnych. W Księdze Rodzaju napotykamy na 
pierwszą informację o zabiegach wokół ciała zmarłego. Zabiegiem 
o jakim mówi tekst pierwszej księgi biblijnej jest zamykanie oczu, 
czytamy w niej: „Józef zamknie ci oczy” (Rdz 46, 4b). Zwyczaj 
ten był bardzo powszechny w starożytnym Izraelu i wynikał naj-
prawdopodobniej z pojmowania śmierci jako snu19. Obok obrzędu 
polegającego na zamykaniu oczu zmarłego, Księga Rodzaju 
wspomina także o całowaniu zmarłego przez najbliższych krew-
nych. Po śmierci Jakuba „Józef przypadł do twarzy swego ojca, 
płakał nad nim i całował go” (Rdz 50, 1). 

                                                           
19 Por. R. de Vaux: Instytucje Starego Testamentu. T. 1 i 2. Przeł. T. Brzegowy. 
Częstochowa 2004, s. 66. 
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 Balsamowanie zwłok znane z Egiptu nie było praktyko-
wane w starożytnym Izraelu. Stary Testament zna jednak dwa 
przypadki, które są związane ze zwyczajami egipskimi. W tek-
stach Starego Testamentu wyraźnie stwierdzono, że zabiegom 
balsamującym ciało został poddany Jakub – „(Józef) rozkazał 
swym domowym lekarzom, aby zabalsamowali jego ojca. Ci zatem 
lekarze balsamowali Izraela” (por. Rdz 50, 2-3) – oraz jego syn 
Józef: „Józef umarł, mając sto dziesięć lat. Zabalsamowano go 
i złożono go do trumny w Egipcie” (Rdz 50, 26). Podobna sytuacja 
ma także miejsce w związku ze złożeniem ciała do trumny. Staro-
żytni Izraelici nie grzebali zmarłych, składając ich ciała 
w trumnach, ale również i od tej zasady istnieją dwa wyjątki 
i ponownie dotyczą one Jakuba i jego syna, Józefa. 
 Mimo iż cała starotestamentalna tradycja nie zawiera ani 
jednego stwierdzenia wyjaśniającego konieczność grzebania ciał, 
to jednak pochówek w czasach Starego Testamentu – tak jak na 
całym ówczesnym Bliskim Wschodzie – był sprawą ważną. Zwy-
czajny typ grobu izraelskiego to komora grzebalna wydrążona 
w miękkiej skale, bądź wykorzystująca naturalną grotę. Wejście 
do niej stanowił wąski korytarz otwarty na jedną ze ścian. Wzdłuż 
trzech pozostałych znajdowały się „ławy”, na których kładziono 
zmarłych. Czasem w grobach takich spotyka się również wgłębie-
nia, do których spychano wyschnięte kości, aby zrobić miejsce dla 
nowych pochówków20. 
 O ważnym znaczeniu pochówku w starożytnym Izraelu 
świadczy fakt, że jego brak był uważany za największą hańbę, 
a w świetle Księgi Powtórzonego Prawa, nawet skazany za zbrod-
nię i powieszony na drzewie miał być pochowany jeszcze tego 
samego dnia (por. Pwt 21, 22). O braku pochówków wspomina 
Księga Powtórzonego Prawa oraz Księga Jeremiasza, gdzie ciała 

                                                           
20 Ibidem, s. 67. 
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poległych na polu bitwy żołnierzy zostały pożarte przez ptactwo 
i zwierzęta21. 
 Grzebaniu zmarłych w Starym Testamencie towarzyszą 
odpowiednie obrzędy żałobne. W tekstach biblijnych odnajdujemy 
bardzo niewiele informacji dotyczących czasu trwania żałoby. 
Teksty te zawierają rożne informacje o czasie, jaki ona obejmowa-
ła. I tak na przykład mieszkańcy Jabesz po pogrzebaniu króla Sau-
la i jego synów trwali w żałobie siedem dni (1 Sm 31, 13). Tyle 
też trwała żałoba po pochówku Jakuba: „[Józef] przez siedem dni 
obchodził żałobną uroczystość po swym ojcu” (Rdz 50, 10). Poza 
okresem siedmiodniowej żałoby, w tekście Starego Testamentu 
odnajdujemy wzmiankę o tym, że ta mogła trwać znacznie dłużej, 
bo trzydzieści dni. Taka sytuacja nastąpiła po śmierci Mojżesza – 
„Izraelici opłakiwali Mojżesza na stepach Moabu przez trzydzieści 
dni” (Pwt 34, 8) – i po śmierci Aarona – „skoro dowiedziała się 
cała społeczność, że Aaron umarł, opłakiwał go dom Izraela przez 
trzydzieści dni” (Lb 20, 29). 
 Pierwszym gestem jakim podejmował człowiek czasów 
biblijnych po otrzymaniu wiadomości o śmierci, było rozdarcie 
szat (por. Rdz 37, 34; 2 Sm 1, 11; 3, 31; 13, 31; Hi 1, 20). Następ-
nie przywdziewano wór, będący kawałem grubej tkaniny noszonej 
wprost na ciele (por. Rdz 37, 34; 2 Sm 3, 31; 2 Krl 6, 30). Oprócz 
tego posypywano sobie głowę ziemią (por. Joz 7, 6; Ne 9, 1; 
2 Mch 10, 25; 14, 15), nurzano twarz w prochu (Hi 16, 15) lub 
tarzano się w nim całym ciałem (Mi 1, 10), a także kładziono się 
lub siadano na popiele (Est 4, 3; Iż 58, 5: Jr 6, 26; Ez 27, 30)22. 
W czasie trwania żałoby, żałobnicy powstrzymywali się od mycia 
i używania perfum. Zakazane było także samookaleczenie się 
i strzyżenie włosów. Praktyki te zakazywało Prawo, w tekście 
Księgi Kapłańskiej czytamy: „Nie będziecie nacinać ciała na znak 
żałoby po zmarłym” (Kpł 19, 28). 

                                                           
21 Szerzej zobacz [w:] P. S. Johnston: Cienie Szeolu…, s. 68-69. 
22 Por. R. de Vaux: Instytucje…, s. 69. 
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 Oprócz wyżej wymienionych obrzędów Stary Testament 
wskazuje również na związanie postu z żałobą. Z taką praktyką 
spotykamy się w 2 Księdze Samuela, gdzie Dawid i jego ludzie 
„lamentowali i płakali, i pościli aż do wieczora, z tego powodu, że 
padli od miecza Saul i syn jego Jonatan” (2 Sm 1, 12a). Podobna 
sytuacja zaistniała również po zamordowaniu Abnera (por. 
2 Sm 3, 35-37) 
 Z innych tekstów biblijnych wynika, że starożytni Izraelici 
znali tzw. „posiłek żałobników”. Mógł następować po poście, albo 
na pewnym etapie zastępować post. Jednak dysponujemy zbyt 
małą ilością świadectw biblijnych, aby wyrobić sobie pogląd w tej 
sprawie23. 
 Ze wszystkich ceremonii funeralnych najbardziej istotną 
było opłakiwanie zmarłego. W swej najprostszej formie był to 
przeraźliwy i powtarzany krzyk, który prorok Micheasz porównu-
je do odgłosów wydawanych przez szakale i strusie (por. Mi 1,8). 
Okrzyki wznosili zarówno mężczyźni, jak i kobiety, zebrani 
w oddzielnych grupach. 

Bolesne okrzyki mogły przeobrazić się w skargę układaną 
w specjalnym rytmie. W czasach późniejszych skargi takie two-
rzyli i śpiewali profesjonaliści (2 Krn 35, 25; Am 5, 16)24 – naj-
częściej kobiety, nauczające tych umiejętności swoje córki (por. 
Jr 9, 19). 
 
 Śmierć, która pojawia się już na pierwszych stronach Bi-
blii, dla człowieka Starego Testamentu oznaczała ustaloną granicę 
życia, którą realistycznie przyjmował do wiadomości25. Stanowi 
ona los wspólny dla wszystkich ludzi, jest „jednakową drogą dla 
mieszkańców całej ziemi” (1 Krl 2, 2). Jednak świat naznaczony 

                                                           
23 P. S. Johnston: Cienie Szeolu…, s. 9. 
24 R. de Vaux: Instytucje…, s. 70-71. 
25 Por. F. Zeilinger: Wiara w zmartwychwstanie w Biblii. Przeł. G. Rawski. Kra-
ków 2011, s. 7. 
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śmiercią należy do tego samego Boga – jedynego Jahwe – który 
jest jego Stworzycielem. Mimo iż świat jest naznaczony śmiercią, 
wojnami i zabójstwami, można go uczynić światem pokoju. Stać 
się to może wtedy, gdy „narzędzia wojny” zamienimy na „narzę-
dzia pokoju” i przemienimy w ten sposób życie – zgodnie ze sło-
wami proroka Izajasza: „On będzie rozjemcą pomiędzy ludami 
i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują 
na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi 
nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny” 
(Iż 2, 4). W tak odmienionej rzeczywistości śmierć będzie tylko 
znakiem wojny i katastrof, które kiedyś rządziły światem. 
W świetle przepowiedni prorockich Starego Testamentu, jeżeli 
znak śmierci zostanie zastąpiony znakiem pokoju, to śmierć znik-
nie: „Bóg pochłonie śmierć na zawsze” (Iz 25, 8). 
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Key words: death, determination of death in the Bible, death as sleep, 
death as a punishment, funeral rites. 
 

Summary: Death has always been, is and will remain a mystery 
for man every day, including man biblical times. Bible ratio for 
both life and death is full of seriousness. At the corners of the Old 
Testament, in different ways, echoes the truthabout the transience 
of human life. In this paper it has been discussed biblical picture 
of death, which occurred as a consequence of the sin of our first 
parents. The human condition biblical times lived according to the 
dictates of Yahweh meets in the years to old age and is sometimes 
bliss. Among sinful men it causes fear and anxiety. Regardless of 
the human attitudes in relation to the death, one thing is certain - it 
is the participation of every human being. In addition to discussing 
the basic biblical terminology relating to the death discussed here 
also the most common funeral rites, about which the authors say 
books of the Old Testament. Among these habits highlights the 
way of relating to corpses and burying them. Here also raised is-
sues funeral rites, the duration of mourning and fasting, mourning 
and weeping. In the light of Biblical statements of the Old Testa-
ment prophets stated here that if the sign of death will be replaced 
with a peace sign, then death will disappear: "God engulf death 
forever" (Isaiah 25.8). 
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