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– b�dziesz chodził Jego drogami, 

– strzegł Jego praw, polece� i nakazów, 

– słuchał Jego głosu, 

– Jahwe uzyskał to, �e ty� obiecał by� Jego Ludem, 

• Pwt 26,16–19: opis zawarcia / ponowienia przymierza582
, 

• Pwt 27–28: błogosławie�stwa i przekle�stwa. 

S. Łach
583

 dla tej samej ksi�gi odkrywa podobny schemat (podaj�c w sposób 

ogólny sigla): 

• Pwt 1–11: wst�pne zach�ty, 

• Pwt 11–26: zbiór praw, 

• Pwt 26,16–19: przyj�cie zobowi�za� przymierza, 

• Pwt 27–28: błogosławie�stwa i przekle�stwa.  
S. Wypych

584
 podaje taki schemat dla tej�e ksi�gi: 

• Pwt 1–4: prolog, 

• Pwt 5–26: historyczny kodeks praw, 

• Pwt 26,16–19: przyj�cie zobowi�za�, 

• Pwt 27–28: błogosławie�stwa i przekle�stwa. 

R. Jasnos
585

 za G. Braulikiem
586

 stwierdza, �e Pwt 5–28 ma nast�puj�c� budow� 

bliskowschodnich traktatów przymierza: 

•      brak preambuła 

• Pwt 5–11: prolog historyczny, 

• „główny nakaz” podstawowe wyja�nienie, 

• Pwt 12–26: pojedyncze ustawy, 

•      brak lista boskich �wiadków przymierza, 

• Pwt 27–28: błogosławie�stwa i przekle�stwa. 

Autorka podaje
587

 przy tym bardzo wa�n� charakterystyk� prawa przymierza 

– „głównego nakazu”: prawo to nie reguluje codziennych relacji kontrahentów; ma 

ono zabezpieczy� pami�� o fundamentalnym dla innych praw fakcie: 

                                                      
582 Zrozumienie tego tekstu jako aktu zawarcia przymierza nie jest mo�liwe bez znajomo�ci tak 

zwanych „formuł przymierza”: por. S. Wypych, Przymierze i jego odnowa…, dz. cyt., s. 157. 
583 Por. S. Łach, Ksi�ga Powtórzonego Prawa. Wst�p…, dz. cyt., s. 41–42, 53: autor podkre�la ilo�� 

elementów schematu: cztery. 
584 Por. S. Wypych, Ksi�ga Powtórzonego Prawa, [w:] L. Stachowiak (red.), Wst�p do Starego 

Testamentu, dz. cyt., 135. 
585 Por. R. Jasnos, Teologia prawa w Deuteronomium, Kraków 2001, s. 31. Autorka nie podaje, który 

tekst rozumie przez „główny nakaz”; raczej te� pomyłkowo przypisała jedynie Pwt 28 dla błogosła-

wie�stw i przekle�stw. 
586 Por. G. Braulik, Deuteronomium 1–16,17 (Die Neue Echter Bibel), Würzburg 1986, s. 7. 
587 Por. R. Jasnos, Teologia prawa w Deuteronomium, dz. cyt., s. 192. 


