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Księga Judyty - Feministyczna Księga? 

 
 

Księgi Judyty, której imię znaczy "Żydówka", nie ma w kanonie hebrajskim ani 

protestanckim, ale my, katolicy, niczego sobie  nie odbieramy, więc przyjęliśmy 

również księgę o tej szacownej bohaterce biblijnej 

Pomyślcie: Judyta jest Samarytanką, bezdzietną wdową, mniej niż niczym; ale 

jest piękna, odważna i bezczelna; to typ kobiety, której faceci w końcu się boją! 

W 16 rozdziałach, składających się na tę opowieść, przedstawiona jest wielkość 

króla Nabuchodonozora, który ze swym wojskiem nie zna klęski i terroryzuje cały 

świat. Jego najwartościowszy wódz, Holofernes, kieruje się w stronę Judy i staje przed 

niewielką przeszkodą, wioską Betulia, w Samarii. 

Nie wyglądałoby to na wielki problem dla kogoś, kto rozproszył armię asyryjską, 

ale kiedy generał dowiaduje się, że wioska nie zamierza negocjować poddania się                    

i wystawiła fortyfikacje, wpada w furię i wzywa swoich doradców, by dowiedzieć się, 

kim w ogóle są ci Izraelici. 

Oto pierwsza niespodzianka: pewien ammonicki generał, Achior, wygłasza długą, 

budującą mowę na temat dziejów Izraela, która kończy się mniej więcej tak: 

"Mój drogi Holofernesie, ich można pobić tylko wtedy, kiedy ich Bóg gniewa się na 

nich i chce ich ukarać. Jeśli nie mają win do odpokutowania, z pewnością nie 

pokonasz ich ty ani twoje wojsko". 

A drogi Holofernes nie przyjmuje tego dobrze: wyrzuca dobrego Achiora i zaczyna 

oblegać Betulię, zajmując wodociąg i skazując lud na pragnienie. Jeśli nie spadnie 

deszcz, rzecz rozwiąże się w parę dni, nawet bez rozlewu krwi, bez żadnego ich Boga! 

Holofernes jest pewny, jego wojska są potężne, deszczowe chmury - daleko, a ten 

odważny lud wpada w panikę i już żałuje, że nie paktował o pokój. 

 

Wszystko stracone, jednak z nicości wypływa ona, Judyta, wdowa, bezdzietna.                 

Z nicości wypływa nic! 



Wkroczenie Judyty do akcji wydaje się takie samo jak pojawienie się pastuszka, 

który z procą stanął przeciw olbrzymowi. Judyta słyszy pełne goryczy głosy ludu i 

wzywa starszych, by skierować do nich motywującą przemowę o niezwykłej sile. 

Mowa kończy się następująco: 

A teraz, bracia, pokażmy naszym braciom, że od nas zależy ich życie i że 

wszystko, co święte, świątynia i ołtarz w nas znalazły oparcie. Za to wszystko 

będziemy dziękować Panu Bogu naszemu, który doświadcza nas, jak                         

i naszych przodków. 

Judyta jest silna, zdecydowana i spokojna. Poza wiarą nie ma ku temu innych 

powodów - wzywa przestraszony lud do zaufania Bogu: 

Oczekując od Niego wybawienia, wzywajmy pomocy dla nas od Niego, a 

On wysłucha naszego głosu, jeżeli Mu się to spodoba. 

Ta, która przemawia w ten sposób, która ufnie i bez lęku czeka na wybawienie 

przez Pana, nie pozostaje jednak w bezruchu, w tępym oczekiwaniu na rozwój 

wydarzeń. 

Judyta rozpoznaje próbę od Boga, ale uznaje też, że jedynie dzięki Niemu można 

tę próbę pokonać i odważnie rzuca się w wir walki, aby odegrać swoją rolę: 

Posłuchajcie mnie, a dokonam czynu, który przejdzie do pamięci dzieci 

naszego narodu na wszystkie pokolenia. Stańcie tej nocy przy bramie, a ja 

wyjdę z moją niewolnicą; a [...], Pan za moim pośrednictwem nawiedzi 

Izraela. Wy jednak nie dopytujcie się o mój czyn, albowiem nie powiem 

wam, dopóki nie dokonam tego, co chcę uczynić. 

Jak powiedział John Belushi1, "kiedy gra robi się trudna, twardziele zaczynają 

grać". A Judyta jest twardzielką! 

Wydaje się, że czytamy  dzieło epickie, ale, jak to zwykle bywa w Piśmie Świętym, 

bohater to ktoś, kto przychodzi znikąd, a swoją kruchością i ograniczeniami daje 

świadectwo, że z Bogiem wszystko jest możliwe. 

Początek przedsięwzięcia Judyta wprowadza scena, która wydaje się wziętą                   

z baśni, czyli epizod, kiedy Judyta zdejmuje wdowie szaty, by przyodziać się w strój 

królowej o nieodpartej piękności. 

 

 

 

 
1 John Belushi (1949-1982), amerykański aktor komediowy i piosenkarz.  



Ta scena posiada również pewien ładunek zmysłowy: 

Judyta zdjęła wór, który przedtem nosiła, i zrzuciła z siebie ubranie 

wdowie, obmyła ciało w wodzie i namaściła cennym olejkiem, uczesała włosy 

na głowie, włożyła na nią zawój i przywdziała strój radosny, w który 

ubierała się w czasach, gdy żył jej mąż, Manasses. Włożyła też sandały na 

nogi, ustroiła się w łańcuszki, bransolety, pierścienie i kolczyki oraz we 

wszystkie swoje ozdoby. A ukazała się tak bardzo piękna po to, aby ściągnąć 

na siebie oczy wszystkich mężczyzn, którzy ją zobaczą. 

Oto i ona, gotowa do realizacji swego planu. 

Judyta zabiera z sobą służącą, idzie do obozu nieprzyjaciela, staje przed strażą, a 

potem przez samym wodzem Holofernesem, bezwstydnie kłamie na temat swojej 

zdrady i, wykorzystując swoją urodę i przedsiębiorczość, daje się zaprosić do namiotu 

wodza. 

Najpierw straże, a potem sam przywódca ulega czarowi Judyty. Na jej cześć 

zostaje przygotowana uczta, podczas której wódz upija się i zostaje w namiocie sam na 

sam z atrakcyjną Izraelitką. 

W jednej chwili plan się spełnia: miecz Holofernesa, modlitwa do Boga z prośbą              

o siłę i głowa wodza już jest w worku służącej. 

A ponieważ mamy do czynienia z wyprawą, obie kobiety uciekają z obozu i nikt ich 

nie zatrzymuje, bowiem Judyta wcześniej prosiła i uzyskała zgodę na to, by wraz ze 

służącą wychodzić do doliny na modlitwę ... i tak, dzięki modlitwie, obie bohaterki 

uchodzą cało. 

Scena z Judytą, która pokazuje ociekającą krwią głowę Holofernesa jest 

oczywiście przerażająca, chociaż wielokrotnie unieśmiertelniali ją malarze i artyści. 

Jednak dzięki Judycie i jej odwadze oblężenie zostanie przerwane, wojsko 

ucieknie, a sama Judyta zaśpiewa hymn radości, w którym będzie wysławiać moc 

Pana. 

Jak odbierać to dzieło żydowskiej epiki, napisane tuż po ohydnej profanacji 

świątyni przez króla Antiocha Epifanesa, aby wzmocnić siły i umocnić nadzieję 

przestraszonego narodu, poświęcone odwadze prostej wdowy, która nie cofnęła się 

przed tyranem? 

 

Jako pochwałę odwagi, pochwałę walki, pochwałę oporu i przebiegłości, i raz 

jeszcze - pochwałę kobiecości, która wychodzi ze swego niezbędnego ukrycia, aby 

ocalić Izrael. 

 



Biblia znów nas zaskakuje kolejną kobiecą bohaterką, która drwi z bezużytecznej 

męskiej potęgi: Rut, Estera, Judyta,  

❖ ukryte, schowane, uwodzicielskie i czarowne, ale  

❖ we wszystkim oddane narodowi i swemu Bogu 

Kobiety Pisma Świętego stanowią prawdziwą galerię urody i mocy, a my ciągle 

myślimy, że Biblia jest księgą męskiego szowinizmu! 

 

Dobrej lektury! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Księga Judyty - komentarze do Pisma Świętego - najnowszy przekład z języków oryginalnych              

z komentarzem, wyd. Święty Paweł, 2008 

 

1. Nabuchodonozor panem Wschodu 

 

Księgi historyczne Pisma Świętego uczą przede wszystkim prawdy dotyczącej 

Boga i Jego relacji z człowiekiem. Dlatego również Księga Judyty nie może być 

traktowana jako podręcznik historii. Już pierwsze jej zdanie zawiera wiele 

nieścisłości historycznych. Osoby i wydarzenia znane z historii sąsiadują                                

z postaciami i wydarzeniami fikcyjnymi. Takie swobodne traktowanie historii                        

i geografii można spotkać w wielu miejscach księgi. Nie są to jednak błędy autora 

natchnionego, lecz raczej świadomie stosowany zabieg, aby zwrócić uwagę 

czytelnika na to, co w treści księgi jest najważniejsze. 

W Księdze Judyty, mamy dwa wątki:  

❖ pseudohistoryczny, w rzeczywistości mało istotny, i ważniejszy,  

❖ teologiczny, ukazujący ponadczasową walkę dobra ze złem. 

W pierwszym rozdziale ukazane są dwie potęgi: Zachód, któremu przewodził król 

Arfaksad i Wschód podległy Nabuchodonozorowi. Fortyfikacje Ekbatany, których 

rozmiary zostały nierealnie wyolbrzymione (ww.2-4), w starciu z Nabuchodonozorem 

okazały się jednak niewystarczające. Arfaksad ponosi klęskę, gdyż zlekceważył 

przeciwnika i zbytnio zaufał własnej potędze. 

Odczytując znaczenie tego fragmentu w kluczu teologicznym, mamy tu sytuację 

człowieka pewnego siebie, a jednak w rzeczywistości słabego, gdyż nie czującego 

potrzeby oparcia się na Bogu. Taki człowiek, który pragnie sam się zbawić, nawet jeśli 

jego siły duchowe są duże, zawsze poniesie klęskę. 

W sferze życia wewnętrznego nieroztropne jest lekceważenie szatana - przeciwnika 

Boga i przeciwnika człowieka. Jego przewrotna inteligencja wygrywa z ludzką, a 

zwycięstwo możliwe jest właśnie dzięki zwróceniu się człowieka o pomoc do Boga. 

Ważną rolę w Księdze Judyty odgrywa symbolika liczb: 

❖ 120 dni beztroskiego ucztowania Nabuchodonozora i jego sojuszników 

(w.16) można rozumieć jako iloczyn "3 x 40".  

❖ "Trzy" w kulturze żydowskiej to cyfra odnosząca się do Boga i Jego 

doskonałości, a  

❖ "czterdzieści" oznacza pokolenie i odnosi się do spraw społecznych. 

Liczba 120 może więc oznaczać zapowiedź uzurpowania przez Nabuchodonozora 

prawa do władzy boskiej i ludzkiej. 



 

2. Wyprawa przeciwko Zachodowi 

 

Data rozpoczęcia kampanii wojennej nie jest datą historyczną. Osiemnasty rok 

rządów króla Nabuchodonozora to odniesienie do tragicznych wydarzeń z 586 r. przed 

Chr. : zburzenia świątyni jerozolimskiej oraz uprowadzenia Żydów do Babilonii.  

Stały się one dla Izraelitów symbolem poniżenia i klęski. Natomiast dwudziesty 

drugi dzień pierwszego miesiąca (w kalendarzu żydowskim miesiąc Nisan) to 

odniesienie do świąt paschalnych, upamiętniających wyjście Izraelitów z niewoli 

egipskiej, czyli tryumf Izraela nad wrogami, odniesiony dzięki pomocy Boga. 

Liczne w księdze nawiązania do historii Wyjścia biorą się stąd, że w świadomości 

Izraelitów to zbawcze wydarzenie było ikoną każdego dzieła Boga, zmierzającego 

do uwolnienia Izraela od jego wrogów. 

W tak symbolicznie określonym momencie Nabuchodonozor przedstawia plan 

zemsty, polegający na wojnie totalnej, zniszczeniu całej ziemi. 

Zemsta nie ma w Biblii jednoznacznie negatywnego znaczenia. Często w ST jest 

ona przedstawiana jako cecha Boga, który wymierza sprawiedliwość.  

Zamiary Nabuchodonozora można więc odczytać jako przypisywanie sobie 

atrybutów Boga (np. wszechmoc). Potwierdzają to dalsze słowa króla, który używa 

typowych zwrotów odnoszących się w Biblii zwykle do Boga. 

Przede wszystkim chodzi tu o bluźniercze użycie formuły ja jestem żyjący 

(w.12), związanej wprost z Bożym imieniem (Wj 3,14). 

Król nie zamierza sam prowadzić wojny, ale zleca to zadanie wodzowi swoich 

wojsk. Holofernesowi. Podobnie jak Bóg w swym działaniu posługuje się 

człowiekiem, tak samo czyni Nabuchodonozor, pragnący zająć miejsce Boga. 

 

3. Zwycięstwo Holofernesa 

 

W tym miejscu akcja księgi zaczyna rozwijać się w szybkim tempie. Armia 

Holofernesa porusza się z niewiarygodną prędkością. Siły zła są zwarte i zjednoczone. 

Wszystkie ludy Wybrzeża poddają się miażdżącej potędze Holofernesa i oddają mu 

swoje dobra bez walki. 

Kolejny element świadczący o religijnym znaczeniu tej wojny to burzenie świątyń 

pogańskich. Król pragnie, aby wszystkie narody tylko jego czciły jako boga. 



Podobnie szatan pragnie zająć miejsce Boga w życiu człowieka i uczynić z niego 

swoje narzędzie. Postawa  ludów pogańskich symbolizuje decyzję człowieka, który 

widząc potęgę zła,  nie chce podjąć walki ani nawet się przeciwstawić. 

Musi więc przeciwnikowi oddać wszystko, co posiada - całego siebie. 

Szatan oczekuje całkowitego zwycięstwa nad człowiekiem. W perspektywie 

społecznej sukces szatana zależy także od postawy otoczenia: jeśli wiele osób w 

danym środowisku nawet nie podejmuje walki ze złem, to takie postępowanie 

zniechęca pozostałych do prowadzenia duchowej walki o zbawienie. 

 

4. Przygotowania Izraelitów do wojny 

 

Reakcja Izraelitów na zbliżające się niebezpieczeństwo jest zupełnie inna niż 

narodów pogańskich. Przygotowania mają dwojaki charakter. 
 

❖ Z jednej strony Izraelici postępują w sposób praktyczny: gromadzą żywność, 

zajmują korzystne strategiczne pozycje i przygotowują się do walki 

obronnej. 

❖ Z drugiej jednak strony szansę na swoje ocalenie dostrzegają w sile 

pochodzącej od Boga. Podejmują praktyki pokutne, którymi są: post, 

posypywanie głów popiołem, wkładanie worów pokutnych, żarliwa 

modlitwa do Boga i składanie nieustannego całopalenia. 

Postępowanie Żydów stanowi wzór postawy każdego człowieka, który 

przygotowuje się do walki z pokusą. 

Należy zmobilizować naturalne, przyrodzone siły, takie jak intelekt, wola, 

pozytywne cechy charakteru, ale jednocześnie szukać pomocy u Boga. 

W teologii katolickiej postawę taką określa się jako  

współpracę człowieka z łaską Bożą. 

 

5. Achior ostrzega Holofernesa 

 

Gdy Holofernes dowiedział się o przygotowaniach Izraelitów do obrony, 

postanowił zdobyć podstawowe informacje na ich temat. Niewiedza naczelnego wodza 

wojsk asyryjskich wskazuje zarówno na jego pychę, jak i na słabość Izraelitów, którzy 

nie byli postrzegani jako przeciwnicy zdolni do stawienia oporu tak potężnej armii. 

Informacji dostarcza Holofernesowi Achior, poganin dobrze znający dzieje Izraela. 



Judaizm jest religią etniczną, a więc człowiek nie należący do narodu wybranego 

nie może być pełnoprawnym członkiem religijnej wspólnoty żydowskiej. 

Dlatego Achior, który uznaje potęgę Boga Izraela nie nazywa go "swoim Bogiem", 

lecz ich Bogiem (ww.9.21). Jego opowiadanie zawiera nie tyle historię, co teologię 

dziejów Izraela; wspominane wydarzenia są tylko pretekstem do ukazania obecności 

Boga wśród Jego ludu. 

Szczególnie obszernie przedstawiony został okres niewoli egipskiej i Wyjście, które 

jest symbolem i zapowiedzią Bożej pomocy i opieki w każdej sytuacji ucisku. 

W swoich wyjaśnieniach Achior opiera się na powszechnie znanej zasadzie, 

odpłaty, zgodnie z którą za dobro (wierność przymierzu) człowiek otrzymuje od Boga 

dobro, natomiast za zło - karę. 

Dopóki więc Żydzi dochowują wierności Bogu, są przez Niego chronieni. 

Rada Achiora, który informuje Holofernesa, że to Bóg, nie człowiek decyduje o 

losach Izraela, nie została przyjęta. 

Z perspektywy całej Biblii wiadomo, że zasada odpłaty nie wyklucza możliwości 

cierpienia człowieka sprawiedliwego (np. Hiob), gdyż jej realizacja nie musi nastąpić 

w życiu ziemskim. 

Człowiek wierzący spodziewa się za swoje czyny przede wszystkim nagrody 

wiecznej, czyli zbawienia. 

Przemówienie Achiora jest zachętą do takiego spojrzenia na historię, zarówno w 

skali społecznej, jak i swojego życia, aby zauważyć w niej obecność i działanie Boga. 

Taka lektura dziejów prowadzi do wdzięczności Bogu za dobro, którym człowieka 

obdarza, i napełnia poczuciem bezpieczeństwa, gdyż to  

dobry Bóg jest Panem historii. 

 

6. Pycha Holofernesa 

 

Słowa Achiora nazwane zostały przez Holofernesa proroctwem, jednak rady, 

których mu udzielił, nie zostały przez wodza przyjęte.  

Poganin Achior podzielił więc los wielu izraelskich proroków, którzy ze względu 

na głoszone przesłanie zostali odrzuceni. 

Streszczeniem pełnego pychy, a przez to karykaturalnie nieprawdziwego sposobu 

widzenia świata przez Holofernesa jest jego pytanie: Któż jest bogiem, jeśli nie 

Nabuchodonozor? (w.2). 



Taka zuchwałość jest wypowiedzeniem wojny Bogu i musi prowadzić do 

konfrontacji. W dziejach ludzkości dokonuje się ona nieustannie od czasu grzechu 

pierworodnego.  

Człowiek pragnący prymatu nad całym światem próbuje zająć miejsce należne 

Bogu. Jednak Bóg, posługując się różnymi okolicznościami, uświadamia 

człowiekowi prawdę o jego małości, niewystarczalności i zależności od swojego 

Stwórcy. 

Achior trafił do Betulii, izraelskiego miasta położonego na górze. Geograficzna 

lokalizacja tego miejsca sprawia wiele trudności, co przemawia za jego symbolicznym 

rozumieniem. 

Bertulia może więc oznaczać cały Izrael, pobożną Resztę, a także święte miasto - 

Jerozolimę. 

Zaskakujący jest fakt, że autor natchniony nie wspomina o obecności 

wojowników w szykującej się do obrony Betulii. Jest to zabieg antytezy 

konsekwentnie stosowany w całej księdze:  

❖ z jednej strony potęga najeźdźcy - Nabuchodonozora i jego armii, a  

❖ z drugiej - wątłe, w ludzkim rozumieniu, siły broniących się Żydów. 

Jednak mieszkańcy miasta swoją nadzieję pokładają w Bogu i do Niego zwracają 

się w modlitwie - pierwszej z siedmiu modlitw zawartych w Księdze Judyty. 

Przyjęcie Achiora przez naczelnika miasta, Ozjasza, i zaproszenie go na ucztę 

stanowi symbol powszechności zbawienia, które ma się stać udziałem także pogan. 

 

7. Oblężenie Betulii 

 

Opisane z zamierzoną przesadą siły Holofernesa otoczyły Betulię. Przeciwnik 

wydał się obrońcom niemożliwy do pokonania. Ich strach był uzasadniony, skoro brali 

pod uwagę jedynie swoje ludzkie możliwości. 

Ta sytuacja przywodzi na myśl walkę Dawida z Goliatem (1 Sm 17). 

W obu opowiadaniach można znaleźć wiele elementów wspólnych. Mieszkańcy 

Betulii okazali małość swojej wiary. 

Podobnie postępuje człowiek, który doświadczając własnej skłonności do złego, nie 

wierzy w możliwość zwycięstwa nad grzechem. To zwycięstwo jest jednak możliwe, 

gdy grzesznik, uznając swoją słabość, szuka ratunku w Bogu. 



Holofernes skorzystał z rady Edomitów i Moabitów i postanowił nie przeprowadzać 

frontalnego ataku, lecz odciąć mieszkańcom Betulii dostęp do wody i poczekać, aż 

sami się poddadzą.  

Taktyka ta dawała wielkie szanse na zdobycie miasta bez narażania na 

niebezpieczeństwo utraty życia żołnierzy królewskiej armii. 

Na poziomie znaczenia symbolicznego odcięcie od źródeł nawiązuje do proroctwa 

Achiora. Źródło jest tu symbolem czystości Izraela. 

Zgodnie ze słowami pobożnego poganina,  

Izrael jest bezpieczny, dopóki nie zerwie swojej oblubieńczej więzi z Bogiem. 

Odejście od Boga przez różnego rodzaju bałwochwalstwo nazywane jest w ST 

nierządem (np. Iz 57,3; Jr 5,7; Ez 23,43 n.; Oz 1,2), a więc zdradą, naruszeniem 

czystości relacji. 

A to jest o wiele większym zagrożeniem niż militarny atak wojsk Holofernesa. 

W sferze duchowej opisywane wydarzenia pokazują największe z możliwych 

zagrożeń dla człowieka walczącego z grzechem: zerwane więzi miłości z Bogiem. 

Życie bez wody jest biologicznym umieraniem, zaś  

życie bez łaski uświęcającej skutkuje duchową śmiercią człowieka. 

 

8. Rozpacz Izraelitów 

 

Taktyka przyjęta przez Holofernesa wydaje się skuteczna. Mieszkańcy oblężonego 

miasta buntują się przeciwko starszyźnie, obarczając przywódców odpowiedzialnością 

za zaistniałą sytuację. 

To niezadowolenie przypomina szemranie Izraelitów w czasie wędrówki przez 

pustynię do Ziemi Obiecanej (Wj 15,24; 17,3). 

Mieszkańcy Betulii domagają się układu z najeźdźcą, nie zdając sobie sprawy, że 

toczy się wojna totalna, w której kompromis nie jest możliwy. 

Podobnie nie jest możliwe układanie się z szatanem, gdyż on zawsze chce 

więcej, oczekuje od człowieka całkowitego zerwania więzi z Bogiem. 

Przywódca Ozjasz również nie wykazał się wiarą na miarę Mojżesza. Pod 

wpływem zrozpaczonych obrońców postawił Bogu ultimatum: wyznaczył czas, po 

którym, w razie braku Bożej interwencji, miała nastąpić kapitulacja. 



Jest to ponadczasowy przykład złej modlitwy, która zamiast wyrażać miłość                   

i ufność do Boga, jest próbą skłonienia Go do realizacji scenariusza wymyślonego 

przez człowieka. 

Brak wiary Izraelitów szczególnie widoczny jest więc u przywódców oblężonego 

miasta. Ci, którzy w chwilach zagrożenia powinni być oparciem dla innych, sami 

okazują się słabi. Bez oparcia w wierze ludzi ogarnęło przygnębienie wywołane 

poczuciem bezradności. 

Czas trwania omawianych wydarzeń również ma swoje znaczenie opierające się na 

symbolice liczb. Oblężenie trwało trzydzieści cztery dni. Po dodaniu pięciu dni, 

danych przez Ozjasza Bogu na ocalenie obrońców miasta, otrzymujemy liczbę 

trzydzieści dziewięć, a więc mniej niż czterdzieści, która to liczba kojarzy się                           

z Wyjściem z Egiptu. 

 

9. Judyta i naczelnicy miasta 

 

Na scenie wydarzeń pojawia się tytułowa postać księgi. Jest nią Judyta, symbol 

całego Izraela, o czym świadczy znaczenie jej imienia (Żydówka). 

Autor podaje w sposób bardzo rozbudowany jej rodowód (wyjątek wśród kobiecych 

postaci biblijnych), wskazując na szlachetność pochodzenia; wspomina o jej 

uczciwości, zamożności i przywiązaniu do Prawa. 

Judyta jest więc odpowiednią osobą do odegrania istotnej roli w życiu 

społeczności żydowskiej. 

Nie posiada jednak siły fizycznej, która wydaje się niezbędna do pokonania 

przytłaczającej przewagi nieprzyjaciela. Przeciwnie, Judyta jest wdową, a więc                    

w przekonaniu Żydów kimś słabym i bezbronnym, dlatego pozostającym pod 

szczególną opieką Boga (np. Pwt 10,18; 24,17-21; Ps 68,6). 

Zarzucając starszym miasta i całemu ludowi brak wiary, podnosi na duchu swoich 

rodaków ukazując im perspektywę zbawczej interwencji Boga, który jest czczony                 

w Izraelu. Mieszka pośród nich w świątyni, która według zamysłów wroga, ma stać się 

niebawem ruiną (ww.9-27). 

Judyta jest gotowa stać się narzędziem w ręku Boga, który wyzwoli swój lud 

(ww.28-36). 

W swoim przesłaniu do przywódców ta słaba kobieta uświadamia im 

bezsensowność pięciodniowego ultimatum, a przy tej okazji poucza, zarówno 

starszych miasta, jak i czytelnika, o roli modlitwy oraz o sensie cierpienia, które nie 

jest karą, ale próbą wiary (por. np. Pwt 8,2-5; 2 Krn 32,2-31; Sdz 2,22n; Jk 1,2n.12; AP 2,10). 



Bóg kocha człowieka także wtedy, gdy dopuszcza w jego życiu trudne 

doświadczenia (Pwt 13,4; Prz 3,12). 

Słowa Judyty, które są jednymi z najgłębszych myśli teologicznych ST, zostają 

przez starszyznę przyjęte z pokorą. 

Ozjasz uznaje jej przywództwo i autorytet duchowy, wynikający z silnej wiary. 

Jednak nauki udzielane przez Judytę nie zostają przez starszych miasta zrozumiane 

właściwie. 

Podstawowym zarzutem poświęconym przywódcom jest instrumentalne 

traktowanie Boga i wymuszanie na Nim działania oczekiwanego przez człowieka. 

Niestety, nie wpłynęło to na zmianę ich sposobu myślenia. Po wysłuchaniu 

przemówienia Judyty zwracają się do niej z prośbą o skłonienie Boga do realizacji 

ich nowego pomysłu: ocalenia miasta przez zesłanie deszczu. 

 

10. Modlitwa Judyty 

 

Poetycka modlitwa Judyty jest drugą z siedmiu modlitw błagalnych, tzw. 

suplikacji, których tekst znajdujemy w księdze. Nie przypadkiem Judyta modli się                

w tym samym czasie, kiedy w świątyni jerozolimskiej składana jest ofiara kadzenia 

(w.1). 

Wraz z dymem kadzidła, symbolu chwalenia majestatu Bożego, wznosi się do nieba 

błagalna modlitwa wdowy. Ofiarę kadzenia składano przed Namiotem Spotkania już 

w czasie wędrówki przez pustynię. 

Do tego właśnie okresu historii narodu Judyta nawiązuje, wspominając                              

o namiocie, w którym mieszka chwalebne imię Boże (w.8). 

Po raz kolejny autor sugeruje związek wydarzeń opisanych w księdze z żywym               

w świadomości Izraelitów Wyjściem z Egiptu. 

W wezwaniu początkowym Judyta nawiązuje do Księgi Rodzaju, gdzie opisano 

zemstę patriarchów Symeona i Lewiego za hańbę swojej siostry Diany, zgwałconej 

przez Sychema (Rdz 34). 

Sama zemsta nie jest w Piśmie Świętym pochwalana. Odpowiedzialność za nią 

ponosi jednak złoczyńca, który krzywdząc niewinnego, ściąga na siebie sprawiedliwą 

karę. ST nie znał jeszcze przykazania miłości nieprzyjaciół (Mt 5,44). 

W interpretacji Judyty zemsta, której dokonali jej przodkowie była dziełem Boga. 

Symeon i Lewi byli więc wykonawcami woli Bożej (ww.2-4). 



Teraz wdowa modli się o to, aby Bóg posłużył się nią, dokonując pomsty na 

wrogach Izraela (w.10) i położył kres wojnie (w.7). Ponieważ On jest Panem całego 

świata, może dać swemu ludowi zwycięstwo. 

Słaba w ludzkiej ocenie kobieta, wdowa, pragnie walczyć z nieprzyjacielem, staje 

się dobrym narzędziem w ręku Boga. 

Modli się więc o  

❖ posłuszeństwo, aby nie ulec pokusie działania na własną rękę, oraz o  

❖ męstwo, aby podczas realizacji Bożego planu nie dbać jedynie o swój los. 

Te dwie cechy posiada wielu bohaterów biblijnych, np. prorocy czy Matka Boża, z 

którą Tradycja Kościoła często wiąże postać Judyty, jako jej zapowiedź. 

 

11. W obozie Asyryjczyków 

 

Judyta została wysłuchana przez Boga i przystąpiła do realizacji planu. Jej troska o 

wygląd zewnętrzny jest w istocie troską o to, aby być użytecznym narzędziem Boga. 

Uroda Judyty jest darem Bożym i ma być wykorzystana nie dla osobistej 

satysfakcji, lecz dla chwały Stwórcy. 

W sensie symbolicznym Judyta przedstawiająca Izrael, przechodzi od sytuacji 

"śmierci" (wdowieństwo) do życia oblubienicy. Pełnia jej piękna zarówno duchowego, 

jak i cielesnego, ujawnia się wówczas, gdy wyrusza, aby realizować Boże plany. 

Podobnie piękno każdego człowieka ujawnia się najpełniej wtedy, gdy żyje on 

zgodnie z planem Bożym. 

Ze względu na słabość wiary przedstawiciele władzy Betulii są tylko widzami 

rozgrywających się wydarzeń. Judyta, okazując niezwykłe męstwo, zeszła do obozu 

nieprzyjaciół. 

W sensie symbolicznym jest to zejście z wyżyn kontaktu z Bogiem do działania 

zgodnego z Jego wolą w codziennym życiu, do wypełnienia zleconej misji. 

Żołnierze, którzy spotkali Judytę, dostrzegli jedynie jej piękno fizyczne.                

Usłyszeli  z jej ust sprytne wypowiedzi, skonstruowane w sposób bardzo przemyślany. 

W sytuacji wojny podstęp staje się jednym ze środków walki. 

Pełny sens dwuznacznych wypowiedzi Judyty oraz przepowiedni nieświadomie 

wypowiadanych przez nieprzyjaciół (ww.15.19) będzie czytelny dopiero                               

z perspektywy całego dzieła tej pobożnej kobiety. 

Warto zauważyć, że używa ona kłamstwa w sytuacji ostatecznej, stosując je 

wyłącznie wobec wrogów. 



Autor natchniony nie aprobuje kłamstwa, lecz winę moralną za jego stosowanie 

zdaje się przenosić na agresorów, a nie na heroiczną przedstawicielkę oblężonych. 

Przybycie Izraelitki do obozu nieprzyjaciół było aktem ogromnej odwagi, stąd 

ironicznie brzmią zachęty żołnierzy, aby się nie obawiała. 

Pierwszym zwycięstwem odniesionym przez słabą kobietę stało się zburzenie 

dyscypliny w obozie wojskowym. 

 

12. Judyta przed Holofernesem 

 

Wódz wojsk asyryjskich przyjął Judytę, demonstrując cały przepych, który miał 

świadczyć o jego potędze. Kosztowna zasłona, pod którą spoczywał, stanowi 

odniesienie do zasłony znajdującej się w świątyni jerozolimskiej. 

Wskazuje to na bezbożność zarozumiałego wodza i uzurpowanie przez niego 

atrybutów należnych Boga. 

Paradoksalnie jednak największą uwagę wszystkich zebranych przykuwa nie 

ziemski splendor, którym otacza się Holofernes, ale stworzone przez Boga piękno 

Judyty i jej mądrość (Jdt 11,20-23). 

W wypowiedzi wodza, podobnie jak wcześniej w słowach żołnierzy, zawarte są 

przepowiednie, których sam nie jest zapewne świadomy (Jdt 11,3). Także on zachęca 

mężną kobietę do wykazania odwagi, choć nie zdaje sobie sprawy, że obróci się to 

przeciwko niemu. 

Zarozumiały generał zapewnia Izraelitkę o swojej rzekomej życzliwości, chociaż                

z wcześniejszych wypowiedzi Nabuchodonozora wynikało, że chce on wygubić całą 

ziemię. 

Ta pozorna sprzeczność staje się zrozumiała przy interpretacji tekstu                                

na płaszczyźnie duchowej.  

Szatan chętnie obiecuje kuszonemu człowiekowi swoją opiekę, wiadomo jednak, że 

po wykorzystaniu ofiary do swoich celów niszczy grzesznika całkowicie. Nie można 

więc liczyć na lojalność tego, który jest ojcem kłamstwa. 

Judyta, odpowiadając Holofernesowi, ponownie ucieka się do podstępu.                    

Swoje dwuznaczne słowa odnosi ona do Boga i jego zwycięstwa, Holofernes 

natomiast do Nabuchodonozora. 

Izraelitka sugeruje, że mieszkańcy Betulii zmuszeni głodem naruszą zasady 

czystości rytualnej i sięgną po pokarmy zakazane przez Prawo. Zgodnie z prymitywnie 

interpretowaną zasadą odpłaty powinna ich za to spotkać kara ze strony Boga: zostaną 

wydani w ręce nieprzyjaciół. 



Holofernes, oczarowany pięknem Judyty, daje posłuch jej słowom. 

Dotychczas stosowany przez wojska asyryjskie sposób prowadzenia oblężenia 

Betulii z pewnością przyniósłby oczekiwane przez wodza efekty. Pożądanie i pycha 

odebrały mu jednak zdolność trzeźwego myślenia. 

 

13. Zwycięstwo Judyty 

 

Eunuch Bagoas próbował kusić Judytę perspektywą awansu do królewskiego 

haremu. Dla czytelnika księgi, który wie o misji Izraelitki, taki "zaszczyt' jest wręcz 

karykaturalny.  

Hierarchia wartości przyjmowana przez Judytę zupełnie nie przystaje do tej, którą 

kierują się słudzy Nabuchodonozora. Podobnie każdy człowiek żyjący według 

nakazów prawa Bożego doświadcza nieustannego zderzenia swojego systemu wartości 

z tym, który proponuje świat. 

Zaszczytem i powodem do chluby będzie dla Judyty zwycięstwo nad wrogiem                  

(Jdt 12,14.18). 

Holofernes ukazuje swoją zepsutą naturę człowieka pożądliwego (w.12), który 

miotany żądzami w istocie niczego nie może osiągnąć. Plany zdobycia kobiety spełzły 

na niczym, gdyż wódz odurzył się dużą ilością wina. Jego życie kończy się w sposób 

upokarzający: ginie z ręki słabej fizycznie kobiety, ugodzony swoim własnym 

mieczem. 

Zasłona, która miała symbolizować jego potęgę, zostaje zerwana. 

Na płaszczyźnie duchowej czyn Judyty jest wzorem skutecznej walki z grzechem. 

Odcięcie głowy oznacza odrzucenie władzy szatana, który ulegającego mu 

człowieka czyni w istocie swoim narzędziem. 

Cechą charakterystyczną postępowania mężnej kobiety jest także jej zdecydowanie 

i radykalizm, co w odniesieniu do życia duchowego oznacza stanowczość                            

w odrzuceniu pokusy (Mt 5,29n), niepodejmowanie pertraktacji z szatanem. 

Kompromisy z nim zawsze są klęską człowieka. 

Siłę do swego bohaterskiego czynu Judyta czerpała z modlitwy. 

Autor natchniony zamieścił dwie jej modlitwy bezpośrednio poprzedzające 

dokonanie zamierzonego dzieła. 

Odniesienie swojego działania do Boga jest podstawowym warunkiem do tego, 

aby praca wewnętrzna człowieka była owocna. 

 



14. Tryumfalny powrót Judyty 

 

Judyta w drodze powrotnej do Betulii wznosi okrzyki, w których wychwala Boga                

i dziękuje Mu za niezwykły tryumf nad wrogiem. 

Scena ta rozgrywa się w nocy, co stanowi nawiązanie do słynnej nocy Wyjścia                        

z Egiptu (Wj 12), jednak ciemności zostają rozproszone światłem. Mieszkańcy 

oblężonego miasta rozpalają ogień, który symbolizuje zwycięstwo Boga nad siłami 

ciemności. 

Słowa błogosławieństwa wypowiedziane przez Ozjasza (Jdt 13,18-20) odnoszone są 

w Tradycji Kościoła do Matki Bożej, która, tak jak Judyta, odniosła zwycięstwo 

dzięki swej pokorze i wierze. 

Na płaszczyźnie duchowej postawa Judyty jest uniwersalnym przykładem 

wdzięczności. 

Człowiek, któremu powiedzie się walka z grzechem, powinien bardzo uważać na to, 

aby nie przypisać tego zwycięstwa sobie, ale przede wszystkim być wdzięcznym Panu 

Bogu. 

Zwycięska Judyta objęła przywództwo w Betulii, zastępując w ten sposób 

dotychczasowych przywódców, którzy okazali się za słabi. 

Postępowanie Judyty stało się też przyczyną decyzji Achiora o pełnym włączeniu 

się do społeczności żydowskiej przez przyjęcie obrzezania. 

Był to znak przymierza z Bogiem, praktykowany przez Żydów od czasów 

Abrahama (Rdz 17,9-14). 

Prawo nie dopuszczało wprawdzie sytuacji, w której obrzezanie mogłoby być 

przyjęte przez Ammonitę (Pwt 23,3), wydarzenie to należy jednak traktować w 

kategoriach symbolicznych, jako przesłanie o powszechności zbawienia, 

nieograniczonego względami etnicznymi. 

 

15. Pogrom wojsk asyryjskich 

 

Światło, które dla obrońców Betulii było znakiem zwycięstwa, dla wojsk 

Nabuchodonozora stało się znakiem klęski. 

O świcie Asyryjczycy dostrzegli prawdę o swoim położeniu, dowiedzieli się o 

śmierci Holofernesa. Ich reakcją był strach, nie mieli oni wsparcia w Bogu, tak jak 

Izraelici. 



Kiedy zginął ten, któremu służyli, nie pozostało im nic innego, jak tylko rzucić się 

do chaotycznej ucieczki, która dopełniła ich przegranej. Wielka armia okazała się w 

istocie słaba i nietrwała. 

Podobna sytuacja ma miejsce po zwycięstwie człowieka w dziedzinie życia 

duchowego.  

Pogrom, którego dokonali Izraelici, był przede wszystkim efektem ich współpracy            

z Bogiem, ale wynikał także ze wspólnego działania ludzi. 

Człowiek, trwając we wspólnocie wierzących, zwiększa swoje szanse na 

pokonanie duchowego przeciwnika. 

Niezliczone łupy zdobyte przez zwycięzców są tradycyjną rekompensatą za straty 

wyrządzone przez wroga. 

W obszarze symbolu to wzbogacenie wyraża odblokowanie zasobów dobra 

tkwiących w człowieku, a niewidocznych ze względu na panowanie nad nim złego 

ducha. 

Każdy sukces odniesiony na płaszczyźnie duchowej wzbogaca człowieka                         

i czyni go silniejszym w dalszych zmaganiach ze złem. 

 

16. Uroczystość w Betulii 

 

Księga Judyty jest skonstruowana bardzo starannie pod względem literackim. 

Widać to także w zakończeniu, które stanowi pod pewnymi względami symetryczne 

odbicie wydarzeń opisanych na początku księgi. 

Podobnie jak wcześniej podbite ludy witały z wieńcami zwycięskiego 

Nabuchodonozora, tak prawdziwi zwycięzcy pragną uczcić swoją bohaterkę Judytę. 

Do Betulii przybywają władze z Jerozolimy, aby uczcić Boga i Jego służebnicę 

Judytę. Jest ona nazywana przez arcykapłana Joakima wywyższeniem Jeruzalem 

(w.9), co wskazuje na uniwersalny, symboliczny wymiar postaci. 

Także te słowa Kościół odnosi do Maryi. 

Trzydzieści dni plądrowania przez Izraelitów obozu wroga (w.11) wraz z czterema 

dniami pobytu w nim Judyty odpowiada trzydziestu czterem dniom oblężenia Betulii 

(Jdt 7,20). 

 

 

 



17. Dziękczynna pieśń Judyty 

 

Ta poetycka modlitwa Judyty pozwala lepiej zrozumieć całą księgę. 

Z początku mogły pojawić się wątpliwości, czy Księga Judyty, jest opisem 

jakiegoś wydarzenia historycznego, czy też frapująca fabuła skrywa symboliczną 

prawdę o ludzie Bożym. 

Pieśń dziękczynna rozwiewa te wątpliwości. Jej uroczysty, liturgiczny charakter 

wskazuje, że przedstawione wydarzenia mają znaczenie uniwersalne.  

Księga jest wielką przypowieścią, która odnosi się do wszystkich czasów                                 

i wszystkich sytuacji zagrożenia i wyzwolenia wiernych z mocy Złego. 

Słowa Judyty: moi pokorni i moi słabi (Jdt 16,11) wskazują, że tytułowa kobieta 

jest symbolem całej społeczności. 

Modlitwa Judyty wypełniona jest rozpamiętywaniem wielkich dzieł Boga, co 

pobudza wiernych do dziękczynienia. 

Łupy, które przysługiwały Judycie, ofiarowała ona Bogu jako wyraz wdzięczności.  

Służącą, która nie wypowiedziała ani jednego słowa zapisanego w księdze, 

obdarzyła wolnością. Wymagała tego sprawiedliwość, gdyż także ta pokorna służąca 

przez swoje męstwo i posłuszeństwo przyczyniła się do zwycięstwa Izraela. 

Judyta przed śmiercią rozdzieliła majątek wśród rodziny, zarówno swojej, jak                    

i zmarłego męża. 

Na płaszczyźnie duchowej historia Judyty wciąż się powtarza, gdyż  

w każdym pokoleniu znajdują się ludzie pokorni i pobożni, którzy dobro 

innych stawiają wyżej niż swoje i którymi Bóg posługuje się dla dobra ogółu. 

 

Polecamy! 

 

 

➢ W cyklu "Biblia" Gościem Nocnych Świateł - siostra 

Judyta Pudełko PDDM - dr teologii biblijnej, wykładowca 

na PWTW: 
                                      https://www.youtube.com/watch?v=QsqqZOnCqi4&t=22s 

https://www.youtube.com/watch?v=QsqqZOnCqi4&t=22s

