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Rozdzia  

wi ty Moj eszu!
Czytamy Ksi g
Wyj cia, Ksi g
Kap a sk , Ksi g
Liczb i Ksi g
Powtórzonego Prawa

si ga Wyj cia, Ksi ga Kap a ska, Ksi ga Liczb i Ksi ga Powtórzonego Prawa
(cztery ksi gi, które wraz z Ksi g  Rodzaju tworz  Pi cioksi g Moj eszowy,
czyli Tor  — zob. rozdzia  1.) obejmuj  jeden z najd u szych okresów w Biblii

i opisuj  przebywanie najwi kszych odleg o ci. Narodziny Moj esza w Egipcie i jego
K

W TYM ROZDZIALE:
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mier  na górze Nebo (we wspó czesnej Jordanii) dzieli sto dwadzie cia lat i dy-
stans ponad sze ciuset kilometrów. W tym okresie dosz o do ucieczki Izraelitów
z niewoli egipskiej, cudu przej cia przez Morze Czerwone, ustanowienia przy-
mierza z Bogiem na górze Synaj i podró y na kraniec Ziemi Obiecanej. Wszystkie
te elementy cz  si , aby wykreowa  dramat bardziej ponadczasowy ni  Egipt,
pot niejszy od Nilu, bardziej majestatyczny od faraona (jak nazywano egipskich
w adców) i bardziej nieprawdopodobny ni  wygranie na loterii biletu na ca onocny
maraton filmów biblijnych. (No dobrze, zdajemy sobie spraw , e to ostatnie nie
musi koniecznie znajdowa  si  na pierwszym miejscu wszelkich list ycze , jakie
mo na sobie wyobrazi ). W tym rozdziale przyjrzymy si  wydarzeniom z ycia
i dokonaniom wielkiego wyzwoliciela i prawodawcy Izraela: Moj esza.

Mozaika wczesnych lat ycia Moj esza
Gdy opada kurtyna na koniec Ksi gi Rodzaju, Izraelici dobrze radz  sobie w Egipcie
dzi ki pozycji Józefa, prawnuka Abrahama i ulubionego syna Jakuba. Potem jed-
nak, gdy unosi si  ona na pocz tku Ksi gi Wyj cia, okazuje si , e min  pewien
czas i koleje ich losów zmieni y si  dramatycznie. Otó  potomkom dwunastu synów
Jakuba, tworz cym obecnie dwana cie pokole  Izraela, le si  wiedzie w niewoli.
Co gorsza, wysoki przyrost naturalny w ród Izraelitów nie podoba si  królowi
Egiptu (czyli faraonowi), który nakazuje zabi  wszystkie ich noworodki p ci m -
skiej. Na szcz cie dwie po o ne przyjmuj ce dzieci Izraelitów nie wykonuj  tego
rozkazu i oszcz dzaj  dzieci. W ciek y faraon nakazuje swojemu ludowi, aby wszyst-
kich izraelickich ch opców wrzucono do Nilu.

W takich okoliczno ciach rodzi si  Moj esz — cz owiek, który pewnego dnia zmieni
los narodu, a w a ciwie wielu narodów.

Narodziny Moj esza (Wj 1 – 2:9)
Moj esz jest najm odszym z trójki dzieci Jokebed (to imi  mamy) i Amrama (to
tatu ), cz onków kap a skiego plemienia Izraela, Lewitów. Starszy brat Moj esza
Aaron zostanie pewnego dnia pierwszym arcykap anem Izraelitów, a pod prze-
wodnictwem jego siostry, Miriam, b d  oni w przysz o ci wychwala  Boga po wyj-
ciu z Egiptu.

Widoki Moj esza na przysz o  nie s  jednak ró owe ze wzgl du na rozkazy faraona
dotycz ce zabijania wszystkich nowo narodzonych ch opców. Aby da  Moj eszowi
szans , Jokebed w przewrotny sposób spe nia rozkaz faraona i umieszcza nie-
mowl  w Nilu, ale wk ada je do trzcinowego koszyka, który oczywi cie unosi si  na
wodzie. Nast pnie, równie przewrotnie, objawia si  los, który sprawia, e koszyk
z Moj eszem odnajduje córka faraona. Dziewczyna lituje si  nad niemowl ciem,
wydobywa je z wody i nadaje mu imi  Moj esz, pochodz ce od hebrajskiego wy-
razu oznaczaj cego wyci ganie lub wydobywanie.
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Z BIEGIEM RZEKI DO WIELKO CI

Rzeczna przygoda Moj esza nie jest tak wyj tkowa, jak mo na by oby przypuszcza .
Mniej wi cej tysi c lat przed Moj eszem urodzi  si  podobno król Mezopotamii Sargon
Wielki. Jego matka, arcykap anka, umieszcza go w trzcinowym koszyku, który sp awia
rzek  Eufrat, aby ukry  to, e Sargon urodzi  si  z nieprawego o a. Dziecko ocala,
a nast pnie wychowuje skromny ogrodnik, a gdy Sargon odkrywa swoj  prawdziw
to samo , zostaje królem. Tym, co wyró nia rzeczn  przygod  Moj esza, jest fakt,
e chocia  pochodzi on ze zwyk ej rodziny, jest jednak wychowywany na królewskim

dworze.

Imi  „Moj esz” by o w staro ytnym Egipcie popularne, bo po egipsku oznacza
„sp odzony”. Na przyk ad imi  „Ramozes” (lub „Ramzes”) oznacza „sp odzony
z Ra” (boga s o ca). Moj esz to zatem imi  nios ce ze sob  istotne tre ci zarówno
w j zyku hebrajskim, jak i egipskim.

Siostra Moj esza, która czuwa nad koszykiem, proponuje córce faraona, e znajdzie
dla dziecka izraelick  opiekunk . Ksi niczka si  zgadza i siostra Moj esza za-
biera go do matki, u której pozostaje a  do odstawienia od piersi (czyli do wieku
od trzech do sze ciu lat — to typowy w staro ytnym wiecie okres karmienia
piersi ).

Stracona m odo  Moj esza (Wj 2:10)
Po odstawieniu Moj esza od piersi matka odsy a go na dwór faraona, gdzie op ywa
w luksusy, bo Egipcjanie to w tamtych czasach najbogatszy naród na wiecie. Co
ciekawe, tekst Biblii nie zawiera szczegó owych informacji o m odo ci Moj esza.
Szereg niezwykle kreatywnych koncepcji na temat tych „brakuj cych lat” stwo-
rzyli pó niejsi interpretatorzy Biblii (w ród których poczesne miejsce zajmuj
najwnikliwsi z badaczy — scenarzy ci pracuj cy w Hollywood). Moj esza naj-
cz ciej czy si  z egipskim ksi ciem Ramzesem II, w którego czasach najpraw-
dopodobniej dosz o do exodusu. Wed ug istniej cych relacji Ramzes i Moj esz
dorastaj  razem w egipskim pa acu. Obaj przyrodni bracia obdarzeni s  licznymi
uzdolnieniami, ale silniejszy fizycznie i psychicznie zazwyczaj bywa Moj esz.
Za spraw  tej pozabiblijnej opowie ci ostateczna pora ka faraona podczas exodusu
mo e si  wydawa  jeszcze bardziej dramatyczna.

Moj esz morderca eni si  w Madian (Wj 2:11 – 2:22)
Doros y Moj esz jest wiadkiem, jak egipski nadzorca bije ydowskiego niewolnika.
Rozgl da si , aby sprawdzi , czy nie ma wiadków, a nast pnie zabija Egipcjanina
i zakopuje go w piasku. Nast pnego dnia Moj esz przerywa k ótni  dwóch Izra-
elitów, z których jeden drwi co pyta: „Czy chcesz mi  zabi , jak zabi e  Egipcjani-
na?”. Zdaj c sobie spraw , e wielu ludzi zapewne dowiedzia o si  o jego zbrodni,
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MÓJ BÓG JEST WI KSZY OD TWOICH BOGÓW

Plagi, które Bóg zsy a na Egipt, bywaj  nazywane s dem nad bogami Egiptu (Wj 12:12).
Co ciekawe, pierwsza plaga zwi zana z przemian  wód Nilu w krew oraz ostatnia,
czyli ciemno  (po której dosz o do brzemiennej w skutki mierci pierworodnych),
wi  si  z dwoma najpot niejszymi bogami Egiptu. Pierwszy z nich to Hapi — bóg
Nilu, a drugi Ra — bóg s o ca. Ustalenie, w jakich bogów by y wymierzone pozosta e
plagi (o ile ich celem faktycznie byli okre leni bogowie), nie jest ju  takie proste.

Tego, e Bóg Izraela jest „wi kszy” ni  bogowie Egipcjan, dowodzi tak e post powanie
magów faraona w opowie ci o plagach. Pocz tkowo magowie s  w stanie odtworzy
plagi Moj esza (chocia  nie wiadomo, czy za spraw  sztuczek, czy jakich  nadnatural-
nych mocy). Przy trzeciej (któr  s  komary) magowie nie potrafi  ju  dorówna  Moj-
eszowi i przyznaj : „Palec to Bo y” (Wj 8:15). Szósta plaga (wrzody) dotyka magów

tak bardzo, e nie mog  nawet stan  w szranki z Moj eszem.

Moj esz ucieka z Egiptu i udaje si  na wschód, do Madian, kraju yj cych w na-
miotach nomadów, znajduj cego si  na obszarze Synaju i pó nocno-zachodniej
cz ci Pó wyspu Arabskiego.

W Madian Moj esz zatrzymuje si  przy studni (czyli najlepszym w staro ytnym
wiecie miejscu na podryw). Po odp dzeniu grupy chuliganów (to taka staro ytna

wersja bójki w barze) poznaje tam swoj  przysz  on  oraz jej siostry. Siostry,
a co istotniejsze, tak e ich ojca, nosz cego imi  Jetro (madianickiego kap ana),
dziwny go  niezwykle intryguje. Zaledwie dwa wersety (Wj 2:21 – 2:22) wystar-
czaj , aby Moj esz zd y  pozna  Jetra (zwanego tak e Reuelem), po lubi  jego
córk  Sefor  i dorobi  si  syna imieniem Gerszom. Moj esz pozostaje w obozie
Jetra do osiemdziesi tki, a nast pnie, w wieku, w którym wi kszo  ludzi odpo-
czywa ju  na emeryturze, rozpoczyna kolejny etap „kariery” — wyprowadzenie
swojego ludu z niewoli.

Spadamy st d! Exodus z Egiptu
Gdy Moj esz przebywa w Madian, Izraelici nadal cierpi  w egipskiej niewoli. Moj-
esza raczej nie obchodz  ich cierpienia, ale Bóg my li o prze ladowanych — i po-

stanawia pos u y  si  Moj eszem, aby uratowa  swój lud.

P on cy krzew (Wj 3 – 6)
Pewnego dnia Moj esz, pas c trzody swojego te cia, zbli a si  do góry o nazwie
Synaj, gdzie zauwa a krzew, który p onie, a jednak si  nie spala. Zaciekawiony
Moj esz podchodzi i s yszy g os: „Zdejm sanda y z nóg, gdy  miejsce, na którym
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stoisz, jest ziemi  wi t ”. Moj esz s ucha nakazu, a Bóg kontynuuje swoj  prze-
mow , informuj c Moj esza, e us ysza  wo anie Izraelitów i wybra  Moj esza,
aby wyprowadzi  ich z Egiptu. Moj esz uznawany jest za najwi kszego proroka
w dziejach Izraela, a jednak pocz tkowo próbuje wykr ci  si  od tego zadania,
znajduj c kilka wymówek. Oto one:

 Nikt go nie us ucha, ani Izraelici, ani Egipcjanie, ze wzgl du na wydarzenia
z przesz o ci.

 Izraelici nie uwierz , e ukaza  mu si  Bóg, bo nie zna imienia Boga.

 Nie jest „wymowny”, co nie oznacza zapewne, e ma wad  wymowy
(jak si  powszechnie uwa a), ale e mówi jak cudzoziemiec.

W odpowiedzi na wykr ty Moj esza Bóg zapewnia, e pouczy go, co ma mówi .
Co wi cej, zaopatrza Moj esza w szereg cudownych zjawisk, które maj  przeko-
na  sceptyków. To laska, która zamienia si  w w a, pojawiaj ca si  i znikaj ca
choroba skóry na r ce oraz w zdolno  do zamieniania wody w krew. (Houdini
móg by o czym  takim tylko pomarzy ).

W kwestii imienia Bóg o wiadcza Moj eszowi (Wj 3:14): „JESTEM, KTÓRY JESTEM.
Tak powiesz synom Izraela: JESTEM pos a  mnie do was”.

„Jestem” to po hebrajsku ehjeh. Gdy jednak Bóg instruuje Moj esza, jak ma Go
nazywa , pos uguje si  form  trzeciej osoby liczby pojedynczej, a wi c „On jest”,
czyli po hebrajsku Jahwe (nie mamy jednak ca kowitej pewno ci, jak nale y wyma-
wia  imi  Boga, bo pierwotny hebrajski tekst nie zawiera samog osek). W wi k-
szo ci t umacze  Biblii imi  Boga brzmi zreszt  „Pan”.

Pozbawiony wymówek Moj esz b aga Boga, aby wys a  kogo  innego, na co Bóg
odpowiada, e w tej „mission impossible” Moj eszowi b dzie towarzyszy  jego
brat Aaron. Moj esz niech tnie si  zgadza. (W ko cu trudno dyskutowa  z wszech-
wiedz cymi bóstwami).

Plagi, które uwolni y naród (Wj 7 – 10)
Moj esz w towarzystwie brata Aarona i uzbrojony w zestaw „magicznych sztu-
czek” wraca do Egiptu, aby uwolni  Izraelitów. Po przekonaniu ich, e Moj e-
szowi ukaza  si  Bóg, który zamierza ich wyzwoli , Moj esz i Aaron przekazuj
faraonowi przes anie Boga: „Wypu  mój lud!”. Faraon odmawia, stwierdzaj c,
e nie zna Boga, o którym mówi . Ponadto, uznaj c, e pro ba o pozwolenie na

odej cie jest ze strony Izraelitów bezczelno ci , faraon zwi ksza zakres ich obo-
wi zków. Ludzie zaczynaj  wi c narzeka  na Moj esza, twierdz c, e a uj , i
wróci , aby ich „wyzwoli ”. (Ten zarzut jest pierwszym z bardzo wielu, jakie
Izraelici skieruj  pod adresem Moj esza). Moj esz i Aaron s  zdezorientowani
i zwracaj  si  do Boga, który zapewnia ich, e wszystko „jest tip-top” i idzie
zgodnie z planem. Moj esz i Aaron, znów pe ni ufno ci w zamys y Boga, powracaj ,
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by negocjowa  z faraonem. Faraon wci  odmawia uwolnienia Izraelitów, ale
wkrótce u wiadamia sobie, e zadzieranie z Bogiem to kiepski interes, zsy a On
bowiem na Egipt dziesi  plag. Oto ich krótki opis:

 1. Woda w Nilu, najwa niejszej rzece Egiptu, zamienia si  w krew (Wj 7:14 – 7:24).

 2. aby wy aniaj  si  z Nilu i atakuj  l d (Wj 7:25 – 8:15).

 3. Komary wy aniaj  si  z ziemi i roj  bez przerwy (Wj 8:12 – 8:14).

 4. W ca ym Egipcie, z wyj tkiem Goszen, gdzie yj  Izraelici, pojawiaj  si  roje much (Wj
8:20 – 8:32).

 5. Tajemnicza choroba dotyka wi kszo  zwierz t hodowlanych (z wyj tkiem tych,
które nale  do Izraelitów) i zwierz ta te gin  (Wj 9:1 – 9:7).

 6. Zarówno Egipcjan, jak i ich zwierz ta zaczynaj  trapi  wrzody i pryszcze
(Wj 9:8 – 9:12).

 7. Spada grad, który niszczy wiele upraw i zabija zwierz ta (Wj 9:13 – 9:35).

 8. Pozosta e plony Egipcjan poch ania szara cza (Wj 10:1 – 10:20).

 9. Ciemno  zapada na trzy dni w ca ym Egipcie z wyj tkiem Goszen
(Wj 10:21 – 10:29).

 10. Pierworodni w Egipcie — zarówno ludzie, jak i zwierz ta — zostaj  zabici
przez boskiego anio a zniszczenia (Wj 11:1 – 12:50).

W innych miejscach Biblii anio owie, aby chroni  lud Bo y lub niszczy  wrogów,
dysponuj  mieczami, ale w 12. rozdziale Ksi gi Wyj cia brak wzmianki o tym, w jaki
sposób anio  zniszczenia zabija pierworodnych. Pierworodni, zw aszcza p ci m -
skiej, posiadali w staro ytnym wiecie szczególny status. Dziedziczyli wi cej ni
m odsze rodze stwo i na nich przede wszystkim spoczywa  obowi zek przed u-
ania rodu. Tak wi c, z perspektywy biblijnej, mier  pierworodnego jest o wiele

gorsza ni  mier  innych dzieci. Co wi cej, mier  egipskich ch opców i m czyzn
wydaje si  przejawem „boskiej sprawiedliwo ci” i odp at  za wcze niejszy dekret
faraona nakazuj cy utopienie w Nilu wszystkich ma ych Izraelitów p ci m skiej.

KTO UCZYNI  UPARTYM SERCE FARAONA?

Mieszka cy staro ytnego Bliskiego Wschodu uwa ali, e o rodkiem aktywno ci umy-
s owej jest serce, a emocje powstaj  w w trobie i nerkach. „Uparte serce” faraona
oznacza wi c, e nie zamierza si  on podporz dkowa  Bogu. Przek ady Biblii ró ni
si  jednak w tej kwestii, bo jedne mówi , e upór wynika z woli samego faraona, a inne,
e pojawia si  za spraw  Boga. Kto wi c ostatecznie „czyni upartym” serce faraona?

Wydaje si , e odpowied  brzmi: „I sam faraon, i Bóg”. Ka dy cz owiek pozostaje w osta-
tecznym rozrachunku pod kontrol  Boga, a dodatkowo uparty faraon jest Bogu po-
trzebny, aby móg  On okaza  wiatu swoj  nieprawdopodobn  pot g .
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Pierwsza Pascha (Wj 11 – 13)
Aby ochroni  Izraelitów przed dziesi t  plag  — mierci  pierworodnych dzieci
i zwierz t — Bóg poleca im, aby oznaczyli wej cia swoich domostw krwi  ofiarnego
baranka. Tej nocy Bóg w towarzystwie anio a zniszczenia przechodzi obok domów
Izraelitów (st d nazwa wi ta), zabija natomiast pierworodnych synów Egiptu.
To wydarzenie staje si  pocz tkiem wi ta Paschy. (Wi cej informacji na temat
Paschy zawiera „Przewodnik po wi tych dniach Izraela” w dalszej cz ci tego
rozdzia u). Nie zostaje oszcz dzony aden egipski dom. Umiera nawet syn faraona
— nast pca tronu.

Jeszcze tej samej nocy, op akuj c mier  syna, faraon wzywa Moj esza i Aarona,
którym oznajmia, e Izraelici mog  opu ci  Egipt. Izraelici szybko zbieraj  swój
dobytek, otrzymuj c o dziwo tak e sporo cennych przedmiotów od Egipcjan,
i w po piechu opuszczaj  Egipt. Wydarzenie to nosi nazw  exodusu (od greckiego
wyrazu oznaczaj cego wyj cie). Ten sukces nie oznacza jednak ko ca problemów
Izraelitów.

Przej cie przez Morze Czerwone (Wj 14 – 15)
Pod przewodnictwem Boga, objawiaj cego si  jako s up ob oku w ci gu dnia i s up
ognia w nocy, Izraelici, których wed ug Biblii jest teraz ponad milion, opuszczaj
Egipt i udaj  si  na pustyni . Ich wyj cie nie przechodzi jednak bez echa (ani nie
pozostaje niezauwa one i w zasadzie trudno si  temu dziwi ). Gdy do faraona
docieraj  wie ci, e jego izraeliccy niewolnicy wyruszyli na pustyni , Bóg jeszcze
raz czyni jego serce upartym i faraon postanawia ich odzyska . Wysy a oddzia y
rydwanów, które cigaj  Izraelitów i doganiaj  ich nad brzegami zbiornika wodnego,
który w zale no ci od przek adu nosi nazw  Morza Czerwonego lub Morza Trzcin.

Przyczyna tej rozbie no ci w kwestii nazewnictwa tkwi w tym, e w Biblii hebraj-
skiej ten zbiornik wodny nazywany jest jam suf (morze trzcin), a w greckim t u-
maczeniu tej Biblii, czyli w Septuagincie (zob. rozdzia  1.), jego nazwa to erytrha
thalassa (morze czerwone). Wielu badaczy uwa a, e w Biblii chodzi w a nie o Mo-
rze Czerwone (a dok adniej o Zatok  Suesk ), inni jednak sugeruj , e nazwa ta od-
nosi si  do jednego z wielu jezior ze s odk  wod  (i z obfitymi zaro lami trzcin),
na których miejscu znajduje si  obecnie Kana  Sueski. Tak czy inaczej, to, do czego
dochodzi pó niej, jest bez dwóch zda  cudem.

Izraelici, widz c, e znale li si  w pu apce mi dzy ogromnym zbiornikiem pe nym
wody a oddzia ami Egipcjan, wzywaj  Moj esza. Moj esz ka e im milcze  i obser-
wowa  „zbawienie od Pana”(Wj 14:13). Nast pnie podnosi lask  i wody si  roz-
st puj , umo liwiaj c Izraelitom przej cie na sta y l d. Si y faraona, które po-
wstrzymywa  do tej pory Bóg jako s up ognia, wreszcie mog  podj  po cig. Gdy
jednak Izraelici bezpiecznie docieraj  na drugi brzeg morza, Moj esz opuszcza
lask  i egipskie wojska ton .
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KIEDY MIA  MIEJSCE EXODUS?

Nie dysponujemy historycznymi czy te  archeologicznymi dowodami, które po-
twierdza yby konkretne wydarzenia opisane w Ksi dze Wyj cia, wi c nie mamy tak-
e pewno ci, kiedy do nich dosz o. Niektórzy badacze, odczytuj c dos ownie pewne

fragmenty Biblii [na przyk ad 1 Ksi g  Królewsk  (1 Krl 6:1), gdzie jest mowa o tym,
e exodus nast pi  czterysta osiemdziesi t lat przed rozpocz ciem przez Salomona

budowy wi tyni Jerozolimskiej (co mia o miejsce oko o 960 r. p.n.e.)], uznaj , e do
exodusu dosz o w XV w. p.n.e. Dat  exodusu by by wi c mniej wi cej rok 1440 p.n.e.
Inni uwa aj  z kolei, e do exodusu dosz o w XIII w. p.n.e., kiedy faraonowie Seti I i jego
syn Ramzes II rozpocz li realizacj  ogromnych projektów budowlanych we wschodniej
delcie Nilu (buduj c tam mi dzy innymi miasta-sk ady Pitom i Ramses). Najwcze-
niejsza z historycznego punktu widzenia pozabiblijna wzmianka o Izraelu pochodzi

z kolei z inskrypcji na steli z czasów syna Ramzesa II, Merenptaha, datowanej na
1208 r. p.n.e. W jej tre ci Merenptah chwali si  pokonaniem kananejskich wrogów,
w tym jeszcze nieosiad ego ludu zwanego Izraelem. Tak wi c oko o XIII w. p.n.e. nazwa
„Izrael” odnosi si  do narodu, który nie posiada jeszcze w asnego terytorium i yje
w Kanaanie.

Po ucieczce przed armi  faraona Izraelici oddaj  cze  Bogu, piewaj c pod
przewodnictwem duetu Moj esza i Miriam zapisan  w 15. rozdziale Ksi gi Wyj cia
pie  zwan  Pie ni  Morza. Wkrótce potem udaj  si  na dawne ziemie Moj esza, do
Madian, gdzie Moj esz otrzyma prawa umo liwiaj ce mu panowanie nad tym
nowym, pocz tym w wolno ci narodem (rysunek 7.1).

Daleko jeszcze? Ci g e narzekania Izraelitów (Wj 16 – 17)
Nied ugo po cudownych wydarzeniach znad Morza Czerwonego Moj esz pro-
wadzi swój lud podczas trzymiesi cznej w drówki przez pustyni  na gór  Synaj,
gdzie po raz pierwszy objawi  mu si  Bóg pod postaci  p on cego krzewu. Po
drodze, zamiast okaza  Moj eszowi wdzi czno  za wyprowadzenie z Egiptu,
Izraelici narzekaj  na wszystko, poczynaj c od tego, e wizja kolejnych posi ków
wydaje si  bardzo mglista, a ko cz c na pretensjach, e Moj esz wyprowadzi
ich z niewoli tylko po to, aby teraz scze li na pustyni. Moj esz informuje o tych
narzekaniach Boga, który zaspokaja kolejne potrzeby swojego ludu. A poniewa
narzekania tego  ludu i dzia ania zaradcze Boga pojawiaj  si  tak e w Ksi dze
Liczb (któr  omówimy w dalszej cz ci tego rozdzia u), poni ej przedstawiamy
ich zestawienie dla celów porównawczych:

 Lud narzeka, e nie ma wystarczaj cej ilo ci jedzenia. Bóg reaguje na skargi
i sprawia, e z nieba spada lepka substancja przypominaj ca chleb. Nie maj c
poj cia, co to takiego, ludzie nazywaj  j  „co to jest”, czyli po hebrajsku manna.
Manna b dzie sk adnikiem codziennej diety Izraelitów przez ca y czterdziestoletni
okres ich w drówki po pustkowiach.
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RYSUNEK 7.1.
Przypuszczalna trasa

exodusu    

 Lud skar y si , e brakuje mu mi sa. W odpowiedzi Bóg sprawia, e w obozie
Izraelitów pojawiaj  si  przepiórki. Ludzie zbieraj  ptaki i co wieczór przez
czterdzie ci lat urz dzaj  imprezy z grillem.

 Lud narzeka, e nie ma wystarczaj cej ilo ci wody. W odpowiedzi Bóg instruuje
Moj esza, aby uderzy  swoj  lask  w ska , z której tryska woda. Izraelici mog
wi c zaspokoi  pragnienie.

Przyj cie Dziesi ciu Przykaza  i innych praw Izraela (Wj 20)
Po przybyciu na Gór  Synaj Izraelici s ysz  grzmi cy g os Boga, wpadaj  w przera-
enie i prosz  Moj esza, aby wyst pi  w roli po rednika mi dzy nimi a Bogiem.

Moj esz wst puje na gór  Synaj, aby odebra  prawa Izraela.

Zgodnie z tradycj  praw otrzymanych przez Moj esza na górze Synaj jest sze set
trzyna cie. Najbardziej znane i istotne w ród tych praw s  przykazania w liczbie
dziesi ciu, które Bóg umieszcza na kamiennych tablicach. Krótki opis Dziesi ciu
Przykaza  i ich interpretacj  zamieszczamy poni ej:

 Nie b dziesz mia  bogów cudzych przede mn . To przykazanie, nakazuj ce
Izraelitom czci  jednego Boga, ma cis y zwi zek z uwolnieniem ich przez Boga
z niewoli egipskiej. W tradycji ydowskiej za pierwsze z Dziesi ciu Przykaza
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uwa a si  tak naprawd  s owa pojawiaj ce si  wcze niej („Ja jestem Pan, twój Bóg,
który ci  wywiód  z ziemi egipskiej, z domu niewoli”). Sednem tego przykazania
jest wi c stwierdzenie: skoro Bóg wybawi  was z niewoli, powinni cie by  wobec
Niego lojalni.

 Nie b dziesz czyni  adnej rze by ani adnego obrazu tego, co jest na niebie
wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod
ziemi . Zgodnie z tradycj  uwa a si , e to przykazanie zabraniaj ce ludowi
Izraela tworzenia podobizn ludzi lub zwierz t. W zwi zku z tym w pó niejszych
dzie ach sztuki ydowskiej cz sto brak motywów ludzkich i zwierz cych. Bardziej
prawdopodobne wydaje si  jednak, e to przykazanie zabrania tworzenia
podobizn ludzi i zwierz t do celów kultu. Powodem tego zakazu jest to, e aden
obraz ani adna rze ba nie jest w stanie uchwyci  wieloaspektowej istoty Boga.
Co wi cej, obrazy Boga ju  istniej  — to ludzie, których wed ug Biblii „Bóg stworzy
na swój obraz” (Rdz 1). Tworzenie obrazów Boga dewaluuje wi c i Jego, i ludzi.

 Nie b dziesz wzywa  imienia Boga twego nadaremno. To zalecenie
najprawdopodobniej zabrania ludziom sk adania przysi g w imi  Boga.
Okre lenie „nadaremno” oznacza jednak „bez celu”, a zatem niektórzy badacze
(i rodzice) uznaj , e przykazanie to odnosi si  do u ywania imienia Boga
w niew a ciwy sposób, na przyk ad przy przeklinaniu. Dzi  wielu pobo nych ydów
(i chrze cijan) w ogóle nie wypowiada imienia Boga, aby nie z ama  tego
przykazania. Niektórzy nawet podczas zapisywania wyrazu „Bóg” zast puj
liter  „ó” dywizem (B-g).

 Pami taj, aby  dzie  wi ty wi ci . Poniewa  w siódmym dniu stworzenia Bóg
odpoczywa , ludzie maj  obowi zek Go na ladowa . Biblia hebrajska traktuje to
bardzo powa nie. Dowodem mo e by  cho by sytuacja, w której cz owiek zostaje
zabity za zbieranie drewna podczas szabatu (Lb 15:32 – 15:36).

 Czcij ojca swego i matk  swoj . Oddawanie czci rodzicom oznacza szacunek
i trosk  (na przyk ad konieczno  zapewnienia im opieki na staro ). To przykazanie
jest jedynym, któremu towarzyszy obietnica: „[a b dziesz] d ugo y  na ziemi,
któr  Pan, Bóg twój, da tobie”. Chocia  obecnie uwa a si , e ta obietnica odnosi
si  do ycia jednostek, w pierwotnym kontek cie mia a ona gwarantowa  ca emu
narodowi Izraela, je li b dzie przestrzega  tego przykazania (i zapewne tak e
innych), d ugoletni dobrobyt w Ziemi Obiecanej.

 Nie zabijaj. Szóste przykazanie cz sto bywa niew a ciwie rozumiane jako
zakazuj ce zabijania pod ka d  postaci . Izraelici karali jednak szereg zbrodni
mierci  i wolno im by o zabija  w czasie wojny. To przykazanie zabrania

morderstwa — czyli umy lnego zabijania innych bez powodu.

 Nie cudzo ó . W Biblii hebrajskiej cudzo óstwo oznacza stosunki seksualne
mi dzy onatymi m czyznami a zam nymi kobietami (oczywi cie onatymi
lub zam nymi z innymi osobami). Stosunki seksualne mi dzy onatymi
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m czyznami a niezam nymi kobietami nie s  w znaczeniu technicznym
cudzo óstwem, bo w Biblii hebrajskiej poligamia nie jest zakazana (zob. rozdzia  6.
tej ksi ki).

 Nie kradnij. Tutaj wszystko jest proste, nie nale y kra  i tyle.

 Nie mów fa szywego wiadectwa przeciw bli niemu swemu. To przykazanie
w znaczeniu bardziej ogólnym odnosi si  do k amstwa, a konkretniej dotyczy
fa szywych oskar e  wobec innych w kontek cie prawnym. W czasach biblijnych
k amstwa „pod przysi g ” by y powa nym problemem. Ograniczaniu ich liczby
s u y y w staro ytnym Izraelu w a nie to przykazanie oraz niezb dny, aby kogo
skaza , wymóg z o enia zezna  przez co najmniej dwóch wiadków. Mimo to
w Biblii zdarza si , e ludzie bywaj  nies usznie cigani, a nawet zabijani za
spraw  fa szywego wiadectwa.

 Nie po daj ony bli niego swego ani adnej rzeczy, która jego jest. Inaczej
ni  w przypadku wcze niejszych dziewi ciu przykaza  naruszenia dziesi tego
nie da si  zweryfikowa  (to znaczy mo e tego dokona  wy cznie Bóg). Niemniej
jednak dziesi te przykazanie jest tak samo istotne jak wszystkie pozosta e,
bo odnosi si  do pobudek czy te  motywów, za których spraw  amane s
inne przykazania.

DZIESI  PRZYKAZA  W KONTEK CIE

Badacze odkryli, e przymierze, które odzwierciedla dziesi  przykaza , jest ude-
rzaj co podobne do innych aktów prawnych charakterystycznych dla staro ytnego
Bliskiego Wschodu, a mianowicie do umów zawieranych mi dzy suzerenami a wa-
salami (czyli panami a s ugami). Innymi s owy, gdy Bóg ustanawia przymierze z Izra-
elitami, czyni to, pos uguj c si  j zykiem prawniczym, który jest dla nich zrozumia y.

CUDZO ÓSTWO I „FA SZYWA BIBLIA”

W 1631 r. brytyjski monarcha Karol I zamówi  w renomowanej angielskiej drukarni
tysi c egzemplarzy Biblii. I wszystko by oby w porz dku, gdyby nie jeden b d: drukarz
pomin  wyraz „nie” w siódmym przykazaniu (wi c wysz o „cudzo ó ”). Król nie wykaza
si  w tej kwestii poczuciem humoru i nakaza , aby wszystkie teksty zosta y odnale-
zione i zniszczone. To wydanie Biblii sta o si  znane jako „fa szywa Biblia”. Do dzi
przetrwa o zaledwie kilka jej egzemplarzy, z których ka dy wart jest fortun .
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Tymczasem w obozie: Aaron i z oty cielec (Wj 32)
Podczas gdy Moj esz przez czterdzie ci dni przebywa na górze Synaj, gdzie otrzy-
muje prawo, lud zaczyna si  niecierpliwi  i prosi Aarona, aby stworzy  „boga,
który [go] poprowadzi”. Aaron, cz owiek o niez omnych zasadach moralnych,
poleca, aby ludzie dali mu z ot  bi uteri , z której tworzy z otego byka. Ten bo ek
zwany cielcem to jednak nie ciel , jak si  powszechnie uwa a. Ciel ta to ma e,
nowo narodzone zwierz ta, maj ce problem nawet ze staniem na w asnych no-
gach, a pos g, który tworzy Aaron, przedstawia rocznego byka — to prawdziwy
symbol m sko ci i powszechny w staro ytnym wiecie sposób przedstawiania
bóstw. Dlatego w a nie gdy w tamtych czasach kto  chcia  dowie , i  jego bóg
jest „prawdziwy” (czyli mocarny), przedstawia  go (lub j  — bogini ) w postaci
byka lub je d ca na grzbiecie byka.

Staj c w obronie Aarona, mogliby my uzna , e z oty byk jest dla niego symbo-
lem Boga Izraela, który dowiód  swojego m stwa w konfrontacji z bogami Egip-
tu. Oto wyt umaczenie, dlaczego Aaron przyzwala na ba wochwalstwo, a jednak
nie obawia si  powiedzie : „Jutro b dzie uroczysto  ku czci Pana”. Niezale nie
jednak od intencji Aarona Bóg widzi w dzia aniach ludzi jednoznaczne narusze-
nie przykaza  pierwszego ( adnych innych bogów) i drugiego ( adnych podo-
bizn) i informuje Moj esza, e zamierza zniszczy  Izraelitów za dopuszczenie si
tego grzechu. Moj esz b aga Boga, aby si  zastanowi , mówi c, e je li dojdzie do
zniszczenia Izraelitów, Egipcjanie uznaj , e Bóg nie by  w stanie doprowadzi
swego ludu do Ziemi Obiecanej. Przekonany przez Moj esza Bóg zmienia zdanie
i oszcz dza lud Izraela.

Po owocnych rozmowach z Bogiem jako przedstawiciel ludzi Moj esz zst puje
z góry, aby porozmawia  z lud mi w imieniu Boga. Na widok z otego byka i ludzi
oddaj cych si  ba wochwalstwu i biesiadom rzuca jednak tablice z dziesi cioma
przykazaniami na ziemi , rozbijaj c je na kawa ki, co symbolizuje zerwanie przez
Izraelitów przymierza z Bogiem. Nast pnie Moj esz niszczy cielca, pal c go i mia -
d c w proch, który wrzuca do wody, i zmusza ludzi, aby j  pili. Pod egacze zostaj
ukarani, ale ostatecznie Bóg przebacza ludziom i odnawia z nimi przymierze.

CZY BÓG ZMIENIA ZDANIE?

W kontek cie stwierdzenia, e Bóg „zmieni ” zdanie w kwestii zlikwidowania Izraeli-
tów za stworzenie z otego cielca, pojawia si  istotne pytanie teologiczne: czy biblijny
autor naprawd  uwa a, e Bóg mo e zmieni  zdanie? Niektórzy badacze uznaj , e
zapis ten nale y rozumie  dos ownie: Bóg zmieni  zdanie. Inni twierdz  jednak, e sko-
ro gdzie indziej w Biblii (Lb 23:19) znajduje si  jednoznaczny zapis wiadcz cy o tym,
e Bóg nie zmienia zdania, to w tym miejscu mamy do czynienia z przyk adem j zyka

antropomorficznego, za pomoc  którego dzia ania Boga opisywane s  w kategoriach
ludzkich. W takim kontek cie stwierdzenie: „Bóg zmieni  zdanie” oznacza, e jest On
gotów na wymian  argumentów, a nawet dopuszcza mo liwo  „zostania przekona-
nym” przez ludzi.
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Przyczepa kempingowa Boga: przybytek
(Wj 25:1 – 31:11; 35:30 – 40:38)

Prawie jedna trzecia Ksi gi Wyj cia to opis kszta tu i funkcji przybytku — prze-
no nej konstrukcji przypominaj cej namiot, która staje si  „rezydencj ” Boga na
ziemi. Wprawdzie Biblia na ka dym kroku przekonuje wszystkich zainteresowa-
nych, e Boga nie da si  po czy  z konkretn  lokalizacj  geograficzn , ale przyby-
tek staje si  miejscem, w którym obecno  Boga (zwana tak e Jego „chwa ”)
w wyj tkowy sposób objawia si  na ziemi i w którym ludzie mog  Go czci  i sk ada
Mu ofiary. Co wi cej, sposób urz dzenia i zawarto  przybytku symbolizuje ró ne
aspekty relacji Boga z Izraelem (rysunek 7.2).

RYSUNEK 7.2.
Model przybytku    
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STARY TESTAMENT I BÓG GNIEWU?

Cz sto mo na us ysze , e Bóg Starego Testamentu jest Bogiem gniewu, a Bóg No-
wego Testamentu to Bóg mi o ci. Jak na ironi , niew a ciwo  tego stwierdzenia
nigdzie nie jest to bardziej widoczna ni  w opisie ukarania przez Boga Izraelitów za
oddawanie czci z otemu bykowi. W nast pstwie tego wydarzenia Bóg ponownie
„przedstawia si ” Moj eszowi — z zamiarem przypomnienia mu (i czytelnikowi), e
jest przede wszystkim Bogiem mi o ci i przebaczenia:

Jahwe, Jahwe, Bóg mi osierny i lito ciwy, cierpliwy, bogaty w ask  i wierno , zacho-
wuj cy sw  ask  w tysi czne pokolenia, przebaczaj cy niegodziwo , niewierno ,
grzech, lecz nie pozostawiaj cy go bez ukarania, ale zsy aj cy kary za niegodziwo
ojców na synów i wnuków a  do trzeciego i czwartego pokolenia (Wj 34:6 – 34:7).

Zgadza si . Wed ug 34. rozdzia u Ksi gi Wyj cia Bóg hebrajskiej Biblii jest zasadniczo
uosobieniem mi o cii przebaczenia, a tylko w niewielkiej cz ci os du (nie gniewu
— to istotna ró nica).

Przybytek by  du ym prostok tnym namiotem (mia  po cztery i pó  metra wy-
soko ci i szeroko ci oraz czterna cie metrów d ugo ci) otoczonym dziedzi cem
o wymiarach trzydzie ci na czterdzie ci sze  metrów. Wierni przynosili ofiary
przed wej cie na dziedziniec, gdzie wita  ich kap an. W przypadku ofiarowania
zwierz t wierni k adli r ce na ich g owach i wyznawali grzechy, symbolicznie
przenosz c swoje niecne uczynki na ofiar . Nast pnie kap an zabiera  zwierz ,
aby z o y  je w ofierze na miedzianym o tarzu. Na dziedzi cu znajdowa a si  tak e
miedziana umywalnia wype niona wod  i u ywana przez kap anów do rytualnego
oczyszczania si  przed pos ug  dla Boga.

Posta  kap ana jako mediatora mia a oznacza , e Bóg jest wi ty (czy te  od-
dzielony pod wzgl dem moralnym od ludzi). Nawet jednak kap ani przed roz-
pocz ciem sk adania ofiar w imieniu innych musieli si  rytualnie oczyszcza  —
tak e poprzez sk adanie ofiar oraz obmywanie si .

Wchodz c do w a ciwego przybytku (dost pnego wy cznie dla kap anów), zoba-
czyliby my:

 Stó  z chlebami pok adnymi, na którym codziennie znajdowa o si  dwana cie
bochenków chleba (po jednym dla ka dego z dwunastu pokole  Izraela) b d cych
ofiar  dla Boga i wiadectwem Jego nieustaj cej opieki nad lud mi.

 Z oty wiecznik (czyli menor ), siedmioramienny kandelabr, z zawsze p on cymi
wiecami, b d cy symbolem trwa ego przymierza Boga z Izraelem.

 O tarz kadzenia, który nie tylko s u y  do maskowania zapachu zwi zanego ze
sk adaniem ofiar, ale tak e symbolizowa  ofiary sk adane Bogu w imieniu Izraela
i zanoszone do Niego modlitwy.
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Frontowe pomieszczenie przybytku (zwane wi tnic  wi t ) by o oddzielone za-
s on  od pomieszczenia tylnego (zwanego wi tnic  Naj wi tsz  lub Miejscem
wi tym). Tylne pomieszczenie by o „sal  tronow ” Boga”, w której znajdowa a si

naj wi tsza relikwia kultu: Arka Przymierza. Spoczywa a ona na rodku pomiesz-
czenia, do którego móg  wej  wy cznie najwy szy kap an, i to tylko raz na rok,
w Dniu Pojednania (patrz „Przewodnik po wi tych dniach Izraela” w dalszej
cz ci tego rozdzia u).

Arka Przymierza to skrzynia z drewna akacjowego pokryta z ot  foli , na której
wieku wykonanym z czystego z ota umieszczone by y naprzeciw siebie dwa bi-
blijne cherubiny (stworzenia z cia em lwa, twarz  cz owieka i skrzyd ami or a).
Wewn trz Arki znajdowa  si  garniec z mann , przypominaj cy o Boskiej opiece
nad Izraelem, laska Aarona, przypominaj ca o jego przywództwie nad Izraelitami,
i Dziesi  Przykaza , symbolizuj cych przymierze Boga z tym ludem.

Po ustawieniu przybytku wype nia go s up dymu i ognia symbolizuj cy Bo  obec-
no , która prowadzi Izraelitów od ich wyj cia z Egiptu. Odt d, gdy Bóg chce, aby
Izraelici przenie li si  w nowe miejsce, chmura unosi si  z przybytku i wskazuje
im drog .

Prawa u wi conego ycia: Ksi ga Kap a ska
Trzecia z pi ciu ksi g Moj esza, Ksi ga Kap a ska, to kamie  w gielny Tory. Jest
ona nie tylko dos ownie centralnym elementem pi cioksi gu, ale tak e zawiera
prawa, które maj  odró nia  Izraelitów, jako naród wybrany, od innych ludów.
Nazwa „Ksi ga Kap a ska” wywodzi si  od praw i rytua ów, które by y egzekwo-
wane i odprawiane g ównie przez kap a skie plemi  Lewitów.

OFIARY W STARO YTNYM WIECIE: ZNACZENIE
GORLIWO CI I „POPRAWNO CI RYTUALNEJ”
(KP  10)

W staro ytnym Izraelu istotne by y zarówno szczero  przy sk adaniu ofiar czy te
podczas uczestnictwa w rytua ach, jak i przeprowadzanie tych rytua ów we w a ciwy
sposób. Ludzie, którzy w jakikolwiek sposób zmieniali rytua y, zw aszcza dodaj c do
nich elementy upodabniaj ce je do praktyk, jakim oddawali si  politeistyczni s siedzi
Izraela, byli surowo karani. Nawet dwaj najstarsi synowie Aarona zostaj  zabici przez
Boga za z o enie w ofierze ognia „innego ni  nakazany”.
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Mimo swojego niebagatelnego znaczenia Ksi ga Kap a ska cz sto bywa w dzisiej-
szych czasach b dnie rozumiana — nie dlatego, e skomplikowana jest jej in-
terpretacja (cho  i tak czasem bywa), ale dlatego, e jej tre  w wielu miejscach
dotyczy tego, w jaki sposób nale y prawid owo sk ada  ró ne ofiary, co wolno,
a czego nie wolno je  oraz co robi , gdy rany zabarwiaj  si  na okre lony kolor.
Wspó czesnemu czytelnikowi takie szczegó y mog  si  wydawa  ma o istotne,
a nawet nieprzyjemne (i faktycznie takie bywaj , przyznajemy). Dla kap anów,
których zadaniem by o prawid owe sk adanie Bogu odpowiednich ofiar, instru-
owanie ludzi, jakie pokarmy powinni uznawa  za czyste i nieczyste, oraz diagnozo-
wanie chorób, Ksi ga Kap a ska by a jednak podstawowym ród em informacji.

Znaczenie ofiar w staro ytnym Izraelu (Kp  1 – 9)
Ksi ga Kap a ska rozpoczyna si  od opisu ró norodnych ofiar, jakie mieli sk a-
da  kap ani. System sk adania ofiar stworzony zosta  celowo, aby zapewni  lu-
dziom sposób na uzyskiwanie od Boga przebaczenia i wyra anie Mu wdzi czno ci
za opiek . Ofiary, oprócz opieki Boga, zapewnia y kap anom i ludowi po ywienie,
a ich sk adanie nie by o — jak dzi  jeste my sk onni uwa a  — praktyk  barba-
rzy sk , bo sk adaj c rytualne ofiary, podkre lano powag  aktu odebrania ycia
zwierz ciu, aby zdoby  po ywienie. (Dla porównania wspó czesne stwierdzenia
w rodzaju: „Wezm  tego cheeseburgera na wynos” w aden sposób nie odwo uj
si  do faktu, e jedzenie mi sa wi e si  z pozbawianiem ycia).

Ksi ga Kap a ska opisuje pi  kategorii ofiar:

 Ofiary ca opalne (Kp  1). To podstawowy rodzaj ofiar za grzechy — hebrajski
wyraz, który je opisuje, oznacza dos ownie „to, co jest ofiarowane”. W zale no ci
od zasobno ci sk adaj cego ofiar  ca opaln  mog y ni  by  m ody byk, jednoroczne
jagni  lub ptak (go b lub synogarlica). Zwierz  by o ca kowicie spalane,
a towarzysz cy temu zapach, który unosi  si  ku niebu, mia  by  „mi y dla Pana”.
Takie ofiary sk adano dwa razy dziennie — rano i wieczorem — a towarzyszy y im
zbo a i wino. Na pocz tku miesi ca i w szabat kap ani sk adali w ofierze wi cej
zwierz t i organizowali wspólne posi ki.

 Ofiary pokarmowe (Kp  2). Ten rodzaj ofiar by  sposobem, aby podzi kowa
Bogu za dar po ywienia. Ofiary pokarmowe sk ada y si  z ziarna (lub drobnej
m ki), a tak e oliwy z oliwek, kadzid a i prza nych placków lub podp omyków.
Cz  ofiary przeznaczano dla Boga, a reszta trafia a do kap anów jako
po ywienie.

 Ofiary biesiadne, czyli „ofiary pokojowe” (Kp  3). Takie ofiary by y sposobem
wyra ania pragnienia pokoju lub wi zi z Bogiem. Ofiary takie wyst powa y
w trzech wariantach: jako ofiary dzi kczynne (obejmuj ce oprócz zwierz t
podp omyki), ofiary wotywne (s u ce do dzi kowania za „wys uchanie”)
oraz ofiary dobrowolne (sk adane niezale nie od okazji wi tecznych).
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 Ofiary przeb agalne lub „ofiary za grzechy” (Kp  4:1 – 5:13). By y zasadniczo
sk adane w celu przeproszenia Boga za grzechy niezamierzone, zw aszcza gdy
nie by o mo liwo ci przywrócenia stanu pierwotnego. W przypadku tego rodzaju
ofiar istotne by y status sprawcy i jego intencje. Kap ani i w adcy musieli sk ada
cenniejsze ofiary ni  zwykli ludzie, a grzechy pope nione celowo lub przez
nieuwag  „kosztowa y” wi cej ni  takie, które pope niano przypadkiem.

 Ofiary zado uczynienia lub „ofiary za winy” (Kp  5:14 – 26). By y sk adane za
wyst pki przeciwko Izraelitom lub Bogu. Wymagane by o tak e zado uczynienie
ze strony sprawców tych czynów.

Czy to koszerne? Biblijna dieta (Kp  11)
Ksi ga Kap a ska, poza tym, e dotyczy prawid owego sk adania ofiar, zawiera
tak e szczegó owe opisy tego, co wolno, a czego nie wolno je . Zasady diete-
tyczne zapisane w 11. rozdziale Ksi gi Kap a skiej (i powtórzone w 14. rozdziale
Ksi gi Powtórzonego Prawa) dziel  po ywienie na „czyste” (czyli koszerne —
hebrajski wyraz koszer oznacza „w a ciwy”) i „nieczyste”. Zasadniczo wykluczone
by o spo ywanie padliny oraz wszelkich zwierz t, które zmar y mierci  natural-
n . Zwierz ta przeznaczane do spo ycia musia y tak e mie  co najmniej osiem
dni. Poza podzia em na te ogólne kategorie istnieje te  w Biblii podzia  zwierz t
wed ug gatunków — na ssaki, stworzenia wodne, ptaki i zwierz ta pe zaj ce.

Ssaki
Je li zwierz  jest prze uwaczem (ma dodatkowy o dek i prze uwa, co umo liwia
mu jedzenie trawy), jest kopytne (posiada kopyta) i te kopyta s  rozszczepione, a nie
jednolite, to mo na organizowa  imprez  z grillem! Izraelici spo ywali g ównie
owce i kozy, ale tak e byd o oraz polowali na dzikie zwierz ta, na przyk ad na
jelenie i antylopy. Biblia wymienia te  kilka przyk adów zwierz t niekoszernych,
takich jak wielb d, który jest prze uwaczem i ma rozdzielone palce, ale nie po-
siada kopyt, królik, który wydaje si  prze uwaczem (ale nim nie jest) i nie ma
rozszczepionych kopyt, oraz winia, która ma rozszczepione kopyta, ale nie jest
prze uwaczem.

Stworzenia wodne
Izraelici nie sp dzali zbyt wiele czasu w wodzie, wi c chocia  dysponowali licz-
nymi wyrazami odnosz cymi si  do owiec i kóz, w Biblii hebrajskiej wyst puje
tylko jedno okre lenie dla wszelkiego rodzaju stworze  wodnych: dag. Dag to
zarówno wieloryb, jak i homar, ka amarnica czy tu czyk. Stworzenie wodne, aby
by  koszerne, musi mie  uski i p etwy.
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DLACZEGO KOSZERNE?

Koszer to hebrajski wyraz oznaczaj cy, e co  jest „w a ciwe”, i odnosz cy si  do
obiektów, których wed ug prawa Moj eszowego mo na u ywa  lub które wolno spo-
ywa . Najbardziej typowe jest w a nie to drugie znaczenie. Badacze maj  szereg

teorii na temat tego, dlaczego Biblia akceptuje niektóre pokarmy, a innych nie. Naj-
bardziej popularna jest propozycja, wed ug której biblijne zasady ywieniowe maj  na
celu ochron  Izraelitów przed chorobami i epidemiami. To wyja nienie nie uwzgl dnia
jednak wszystkich opisywanych w Biblii sytuacji. Zjedzenie na przyk ad chrz szcza
(który nie jest koszerny) nie wi e si  przecie  z wi kszym ryzykiem ni  zjedzenie
wierszcza (który jest koszerny). By  mo e najlepszym wyt umaczeniem dla biblijnych

zasad ywieniowych jest zatem fakt, i  mia y one po prostu stanowi  czynnik odró -
niaj cy kulturowo Izraelitów od innych nacji. Poza ubiorem i j zykiem dieta jest jed-
nym z najlepszych wyznaczników odr bno ci kulturowej, a zasady ywieniowe ludu
Izraela odró niaj  go od s siadów.

Ptaki
Zamiast wymienia  cechy niezb dne do tego, aby ptaka uzna  za koszernego (jak
w przypadku innych kategorii ywno ci), Biblia wymienia po prostu ptaki, któ-
rych nie wolno je . To sowy, or y, jastrz bie i nietoperze. (Wiemy, e nietoperz
nie jest ptakiem, ale oficjalna nazwa tej kategorii w j zyku hebrajskim brzmi
„stworzenia lataj ce”, a do nich nietoperz niew tpliwie nale y). Wszystkie zaka-
zane ptaki s  mi so ercami, wi c mo na uzna , e za koszerne uwa ane s  takie,
które od ywiaj  si  ziarnem. Staro ytni Izraelici najcz ciej jadali go bie. W Bi-
blii hebrajskiej nie ma wzmianki o kurcz tach, bo udomowione kury pojawia y
si  w tym rejonie dopiero oko o 500 r. p.n.e.

Stworzenia pe zaj ce
Ta kategoria obejmuje gady i owady. Nie wolno by o je  adnych gadów, ale nie-
które owady tak. Je li owad mia  skrzyd a i stawy nóg powy ej korpusu, aby móc
skaka , by  zdatny do jedzenia. Tak wi c dopuszczalne by o spo ywanie szara -
czy, a tak e wierszczy i koników polnych. Niektóre gatunki szara czy w tej
cz ci wiata osi gaj  wielko  podwójnego cheeseburgera i nie da si  ich zje
za jednym razem. (Tak, wiemy… Spróbuj si  powstrzyma ).

Przewodnik po wi tych dniach Izraela
Kalendarz biblijny jest konstrukcj  z konieczno ci u wi con , bo upami tnia hi-
storyczne dzia ania Boga, takie jak stworzenie wiata czy opuszczenie przez
Izraelitów Egiptu. W Ksi dze Kap a skiej znajdujemy w zwi zku z tym szczegó owe
opisy sposobów i terminów obchodzenia ró nych wi t czy te  „ wi tych dni”.
W kolejnych podpunktach opiszemy niektóre z nich.
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wi ta pielgrzymkowe
Trzy wi ta w kalendarzu Izraelitów wymaga y pielgrzymki do g ównego o tarza
Izraela (znajduj cego si  najpierw w przybytku, a w pó niejszych czasach w wi -
tyni zbudowanej przez Salomona w Jerozolimie — patrz rozdzia  10.): Pascha,
wi to Tygodni i wi to Sza asów (wi cej informacji o biblijnych wi tach znaj-

dziesz w rozdziale 27.).

 Pascha, czyli wi to Prza ników. Pascha to wi to obchodzone na wiosn  (na
prze omie kwietnia i maja), które upami tnia exodus Izraelitów z Egiptu. Przed
pierwsz  Pasch  Izraelici zostali pouczeni, aby oznaczy  krwi  zabitych baranków
wej cia do swoich domów. Bóg i Jego anio  zniszczenia mieli dzi ki temu „przej ”
obok nich podczas u miercania pierworodnych synów Egiptu. Po wi cie Paschy
nast puje wi to Prza ników, podczas którego Izraelitom nie wolno je  niczego
przyrz dzonego na zakwasie. To wi to upami tnia pospieszn  ucieczk
Izraelitów z Egiptu, gdy nie by o czasu, aby zakwasi  chleb.

 wi to Tygodni, Szawuot, wi to niw, wi to Pierwszych Zbiorów (grecka
Pi dziesi tnica). Siedem tygodni i jeden dzie  (czyli pi dziesi t dni) po wi cie
Paschy nast puje wi to Tygodni (na prze omie maja i czerwca), czyli wi to
zbiorów pszenicy i j czmienia zasianych jesieni . Podczas tego wi ta sk adano
ofiary zarówno ze zwierz t, jak i zbiorów, aby uczci  Bosk  ochron .

 wi to Sza asów (Namiotów), Sukkot lub wi to Zbiorów. Ostatnie wi to
rolnicze przed zim , po zbiorach winogron i oliwek (na prze omie wrze nia
i pa dziernika). To trwaj ce tydzie , radosne wi to, którego uczestnicy mieszkaj
w sza asach lub budkach, upami tniaj c w drówki Izraelitów po pustkowiach.
Podobnie jak w przypadku innych wi t pielgrzymkowych, podczas wi ta
Sza asów sk adane s  ofiary w celu okazania Bogu wdzi czno ci za po ywienie
oraz — w tym konkretnym przypadku — za wolno .

Dzie  Pojednania
Dzie  Pojednania (po hebrajsku Jom Kippur) to najbardziej uroczysty dzie  w ka-
lendarzu, który przypada jesieni , pi  dni przed wi tem Sukkot. To dzie  postu
i refleksji, podczas którego kap ani i spo eczno  oczyszczaj  si  z pope nionych
przez ca y rok grzechów. W Dniu Pojednania oczyszczany by  przybytek (a pó -
niej wi tynia) i tylko w tym dniu Najwy szy Kap an móg  wej  do wi tnicy
Naj wi tszej, gdzie znajdowa a si  Arka Przymierza, aby z o y  ofiar  za grzechy
ca ego narodu. Wi cej informacji o tym wi cie znajdziesz w rozdziale 27.

Lata szabatowe
Ludziom nale a  si  odpoczynek w siódmym dniu ka dego tygodnia, a ziemia mia a
le e  od ogiem co siedem lat — by y to tzw. lata szabatowe. Izraelitom nie wolno
by o wtedy sadzi  ro lin, zajmowa  si  ich piel gnacj  ani zbiera  plonów. W latach
szabatowych dochodzi o tak e do wielu reform spo ecznych, w ramach których
rozdawano ywno  biednym i anulowano d ugi (warto by oby wprowadzi  ten
zwyczaj w firmach obs uguj cych karty kredytowe, prawda?).
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DLACZEGO W KOSZERNYCH DELIKATESACH NIE
MO NA KUPI  CHEESEBURGERA

Je li by e  kiedy  w koszernej restauracji lub sam zachowujesz koszerno , to wiesz,
e nie wolno czy  produktów mlecznych z mi snymi. Zakaz ten jednoznacznie wy-

nika ze s ów: „Nie b dziesz gotowa  ko l cia w mleku jego matki” (Wj 23:19 i 34:26,
Pwt 14:21). Badacze nie s  zgodni co do znaczenia tego zakazu. Niektórzy, opieraj c si
na podobie stwach do innych staro ytnych kultur, twierdz , e chodzi tutaj o zakaz
oddawania si  poga skim rytua om, podczas których ko l ta by y u miercane przez
gotowanie w mleku. Inni twierdz , e wi e si  on z biblijnym nakazem etycznego
traktowania zwierz t. Zgodnie z t  (ca kowicie s uszn  i uzasadnion ) interpretacj
Biblia zakazuje gotowania m odego zwierz cia w mleku matki, bo jest to po prostu
okrutne. Niezale nie jednak od faktycznego znaczenia tych fragmentów Biblii w y-
dowskiej tradycji przyj to, i  chodzi tutaj o zakaz jednoczesnego spo ywania pro-
duktów mlecznych i mi snych — innymi s owy, egnajcie cheeseburgery.

Rok Jubileuszowy
Rok nast puj cy po siedmiu latach szabatowych znany by  jako Rok Jubileuszo-
wy. Jego nazwa pochodzi od wyrazu oznaczaj cego róg barana, który by  podczas
uroczysto ci wykorzystywany jako instrument d ty. W Roku Jubileuszowym
ludziom przypominano, e to Bóg, a nie oni, jest w a cicielem wszystkiego, co maj .
Uwalniano wtedy wszystkich Izraelitów, którzy wcze niej trafili do niewoli za
d ugi, a wszystkie grunty sprzedane w ci gu poprzednich pi dziesi ciu lat na
pokrycie d ugów by y zwracane pierwotnym w a cicielom.

Prawo i porz dek: system prawny Izraela
Oprócz opisu praw rytualnych i wi t, który odnosi si  zasadniczo do kultu reli-
gijnego, Ksi ga Kap a ska zawiera tak e szereg praw o charakterze etycznym,
wi cych si  z relacjami mi dzyludzkimi Izraelitów. Wiele tego rodzaju praw
zawartych w Ksi dze Kap a skiej brzmi znajomo. Mo na to niew tpliwie przypisa
okoliczno ci, e Biblia wywar a (i wywiera) niebagatelny wp yw na nowoczesne
systemy prawne, a tak e na nasz kodeks moralny. Oto próbka nauk etycznych
z Ksi gi Kap a skiej:

Nie b dziesz uciska  bli niego, nie b dziesz go wyzyskiwa .

Zap ata najemnika nie b dzie pozostawa  w twoim domu przez noc a
do poranka.

Nie b dziesz z orzeczy  g uchemu. Nie b dziesz k ad  przeszkody przed
niewidomym.
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Nie b dziesz stronniczym na korzy  ubogiego, ani nie b dziesz mia
wzgl dów dla bogatego. Sprawiedliwie b dziesz s dzi  bli niego.

Nie b dziesz szuka  pomsty, nie b dziesz ywi  urazy do synów twego ludu,
ale b dziesz mi owa  bli niego jak siebie samego (Kp  19:13 – 15, 19:18).

Wiele praw Izraela wynika z do wiadcze  jego ludu jako niewolników w Egipcie.
Celem wielu norm jest na przyk ad ochrona przybyszów przed ich wykorzystywa-
niem i niew a ciwym traktowaniem. Oto jeden z przyk adów zawartych w Ksi dze
Kap a skiej:

Przybysza, który si  osiedli  w ród was, b dziecie uwa a  za obywatela.
B dziesz go mi owa  jak siebie samego, bo i wy byli cie przybyszami
w ziemi egipskiej (Kp  19:34).

Dzi ki tym normom etycznym lud Izraela móg  mie  nadziej , e nie tylko uniknie
pe nych przemocy praktyk swoich s siadów, ale tak e wyró ni si  jako wi ty i prawy
lud Bo y.

Czterdzie ci lat w drówki: Ksi ga Liczb
Ksi ga Liczb wzi a swoj  nazw  od dwóch spisów powszechnych oraz innych
warto ci liczbowych zapisanych na jej stronach. Zasadniczo jednak jej tre  od-
nosi si  do wydarze , które mia y miejsce podczas czterdziestu lat w drówki Izra-
elitów po pustkowiach pod przewodnictwem Moj esza. Podobnie jak Ksi ga Wyj-
cia, Ksi ga Liczb odnotowuje liczne skargi i bunty przeciw Bogu i wybranemu

przez Niego przywódcy. Ksi ga Liczb opowiada tak e o odej ciu Miriam i Aarona,
siostry i brata Moj esza, oraz przygotowuje czytelnika na zbli aj c  si  mier
Moj esza.

OKO ZA OKO, Z B ZA Z B

Szereg zapisów odnosz cych si  do norm prawnych Izraela ko czy si  zwrotem:
„oko za oko, z b za z b” (zob. na przyk ad Kp  24:20). Prawo to znane jest po acinie
jako lex talionis (lub prawo odwetu). Dzi  ta zasada cz sto bywa niew a ciwie inter-
pretowana, bo uznaje si , e Biblia promuje zemst . Celem zasady oko za oko, z b za
z b nie jest jednak zach canie do odwetu, ale wr cz odwrotnie, do ograniczania je-
go zakresu. Ró nica jest subtelna, ale istotna. Je eli Mosze daje Dawidkowi w ucho,
to Dawidek móg by ulec pokusie, aby nie tylko da  w ucho Moszemu, ale tak e
strzeli  go w z by. Zasada „oko za oko” ogranicza zakres prawa odwetu Moszego wy-

cznie do oka i w znaczeniu ogólnym zapobiega nadu yciom oraz niekontrolowanemu
nakr caniu spirali przemocy.

Poleć książkęKup książkę

http://septem.pl/page54976~rf/biblby
http://septem.pl/page54976~rt/biblby


154 CZ  II    Zg biamy Bibli  hebrajsk  — Stary Testament

Kolejne rebelie ludu Izraela (Lb 12 – 14, 21 i 25)
Znaczna cz  Ksi gi Liczb zawiera opis dalszego okresu w drówki po pustyni
pod przewodnictwem Moj esza, naznaczonego licznymi buntami i rebeliami. Oto
zestawienie najciekawszych wydarze  (cho  mo e w tym kontek cie nale a oby
okre li  je mianem najbardziej ponurych), do których wtedy dosz o:

 Bunt Aarona i Miriam (Lb 12). Typowe dla Izraelitów narzekania nie s  obce
nawet cz onkom rodziny Moj esza. Aaron i Miriam maj  do niego pretensje,
poniewa  o eni  si  z „Kuszytk ”. Za t  zniewag  Bóg karze Miriam — jej skóra
staje si  bia a od tr du. Proweniencja ony Kuszytki nie jest jasna. Nazwa „Kusz”
mo e odnosi  si  do obszaru le cego w krainie Madian i niektórzy twierdz , e
chodzi po prostu o madianick  on  Moj esza Sefor . Biblia cz ciej jednak wi e
nazw  „Kusz” z obszarem na po udnie od Egiptu, na terenach wspó czesnego
Sudanu. Je eli tak jest w istocie, to by  mo e Aaron i Miriam zarzucaj  Moj eszowi
po lubienie kobiety o ciemnej skórze, co czyni oby ukaranie Miriam skór  bia
jak nieg jeszcze bardziej emblematycznym.

 Szpiedzy tacy jak my (Lb 13 – 14). Przed prób  podbicia Ziemi Obiecanej Moj esz
poleca, aby ka de z dwunastu pokole  Izraela wyznaczy o po jednym cz owieku
do oddzia u, który wyprawi si  do Kanaanu, aby przeprowadzi  tam rekonesans
w stylu Jamesa Bonda. Szpiedzy wracaj  z niesamowitymi opowie ciami o naprawd
„ op ywaj cej w mleko i miód” krainie obfito ci. Wi kszo  z nich uwa a jednak, e
ze wzgl du na znaczne si y wroga próba kampanii zako czy si  katastrof . Dwóch
szpiegów, Kaleb i Jozue, twierdzi wprawdzie, e Bóg da Izraelitom zwyci stwo, ale
zgodnie z opini  wi kszo ci i oni postanawiaj  nie wchodzi  do Ziemi Obiecanej.
B d c wiadkiem takiego braku wiary, Bóg informuje Izraelitów, e wszyscy
w wieku od dwudziestu lat wzwy  umr  na pustyni, ale ich dzieci, wraz z Kalebem
i Jozuem, pewnego dnia wkrocz  do Ziemi Obiecanej.

 Korach, Datan i Abiram (Lb 16). Ci trzej m czy ni s  przywódcami buntu
dwustu pi dziesi ciu m czyzn, którzy kwestionuj  prawo Moj esza i Aarona
do przewodzenia ludowi. W odpowiedzi Bóg sprawia, e ziemia si  rozst puje
i poch ania trzech prowodyrów wraz z rodzinami. Nast pnie Bóg zsy a z nieba
ogie , który spada na pozosta ych buntowników. Wniosek: nie nale y zadziera
z wyznaczonymi przez Boga przywódcami.

 Kwitn ca laska Aarona (Lb 17). Kap ani kwestionuj  prawo Aarona do bycia
arcykap anem. Aby ustali , jak zapatruje si  na to Bóg, Moj esz bierze laski
Aarona i jego przeciwników i umieszcza je w przybytku. Nast pnego dnia,
gdy Moj esz wchodzi do przybytku, okazuje si , e tylko laska Aarona zakwit a,
co potwierdza, e to on zosta  wybrany przez Boga.
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 Jadowite w e (Lb 21). Lud ma do  b kania si  po pustkowiach i skar y si
Moj eszowi na brak jedzenia i wody. Za kar  Bóg zsy a na nich „w e o jadzie
pal cym”. W odpowiedzi na b agania Izraelitów i modlitwy Moj esza Bóg poleca
Moj eszowi, aby sporz dzi  miedzianego w a i umie ci  go na palu. Spogl daj c
na niego, osoby uk szone przez w e doznaj  uzdrowienia.

Miedziany w  Moj esza pojawia si  w Biblii jeszcze dwa razy: po raz pierwszy
w Biblii hebrajskiej, kiedy król Ezechiasz (715 – 687 r. p.n.e.) niszczy go, bo sta  si
obiektem kultu w wi tyni Jerozolimskiej (2 Krl 18:4), i ponownie, w Nowym
Testamencie, gdy autor Ewangelii wed ug w. Jana porównuje uniesienie w a
przez Moj esza, aby przynie  fizyczne uzdrowienie Izraelitom, z „wywy szeniem”
Jezusa na krzy u, aby móg  on przynie  uzdrowienie duchowe (odpuszczenie
grzechów) wiatu (J 3:14 – 3:15).

 Oczyszczenie domu Bo ego (Lb 25:14 – 25:18). Wielu Izraelitów uczestniczy
w aktach rytualnej prostytucji z cudzoziemskimi kobietami. Pewnego razu
w trakcie takiego wydarzenia m czyzna i kobieta wchodz  do przybytku
i zaczynaj  uprawia  seks (a to zdecydowanie niedobry pomys ). Gdy oni oddaj
si  swawolom, wnuk Aarona, Pinchas, apie w óczni  i… có , robi co , co Turcy
w redniowieczu b d  okre la  s owem „k sim”. Za swój czyn w obronie wi to ci
Bo ego namiotu Pinchas zostaje obdarowany przymierzem, które zapewnia jego
potomkom wieczyst  przynale no  do stanu kap a skiego.

B d Moj esza: Ziemia Obiecana pozostaje niedost pna
(Lb 20:2 – 13)

Nawet Moj esz pope nia grzech, który jest tak powa ny, e uniemo liwia mu
wej cie do Ziemi Obiecanej (Lb 20). Dochodzi do tego w miejscu zwanym Meriba,
gdzie lud po raz kolejny skar y si  Moj eszowi na brak wody. Bóg poucza Moj-
esza: „We  lask  i zbierz ca e zgromadzenie, ty wespó  z bratem twoim Aaro-

nem. Nast pnie przemów w ich obecno ci do ska y, a ona wyda z siebie wod ”
(Lb 20:8).

Moj esz zwo uje ludzi i pyta: „S uchajcie, wy, buntownicy! Czy potrafimy z tej
ska y wyprowadzi  dla was wod ?” (Lb 20:10), a nast pnie uderza lask  w ska ,
z której wyp ywa woda. Gdy ludzie gasz  pragnienie, do Moj esza i Aarona prze-
mawia Bóg: „Poniewa  Mi nie uwierzyli cie i nie objawili cie mojej wi to ci wobec
Izraelitów, dlatego wy nie wprowadzicie tego ludu do kraju, który im daj ” (Lb 20:12).
Co posz o nie tak?

Problem polega po cz ci na tym, e Moj esz uderzy  w ska , zamiast do niej
przemówi , co w po czeniu ze s owami: „Czy potrafimy wyprowadzi  z niej wo-
d ” mog o prowadzi  do wniosku, e Moj esz jest co najmniej wspó autorem
cudu. I nie jest to ze strony Moj esza po prostu przeoczenie — Bóg opisuje jego
grzech jako „bunt” (podobnie jak nieustanne narzekania ludu). I w a nie za ten
bunt Moj esz nigdy nie postawi stopy w Ziemi Obiecanej.
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BALAAM I O LICA (LB 22 – 24)

Wiele narodów, które Izraelici napotykaj  w swoich w drówkach, obawia si  ich z po-
wodu wydarze  w Egipcie. W zwi zku z tym liczni w adcy wielokrotnie odmawiaj
Izraelitom pozwolenia na przej cie przez ich terytoria. Król Moabu zatrudnia nawet
wró bit  o imieniu Balaam, aby rzuci  kl tw  na Izrael. Gdy jednak Balaam próbuje
wype nia  swoje zadanie, Bóg zmusza go do b ogos awienia Izraela. Pomimo Bo ej
ingerencji Balaam si  nie poddaje i organizuje kolejne wyprawy. Pewnego razu jego
o lica zbacza z drogi, a potem si  k adzie, mimo e Balaam nie szcz dzi jej razów.
O lica pyta Balaama: „Có  ci uczyni am, e  mnie zbi ?”. Balaam jest zaskoczony, bo
os y zwykle nie zadaj  pyta . Nast pnie Bóg otwiera oczy Balaama, aby móg  on zoba-
czy  anio a z mieczem, który zast puje drog  o licy. Okazuje si , e zwierz  uratowa o
Balaamowi ycie. Balaam i jego o lica pod aj  dalej, chocia  Balaam nadal mo e tylko
b ogos awi  Izrael.

O innych dokonaniach Balaama mo na przeczyta  na odnalezionych w pó nocnej
Jordanii fragmentach tynku pokrytych inskrypcjami. Okazuje si , e Balaam by  w cza-
sach staro ytnych stosunkowo s ynnym prorokiem.

Po egnalna przemowa Moj esza:
Ksi ga Powtórzonego Prawa

Ksi ga Powtórzonego Prawa jest zapisem po egnalnego przemówienia Moj esza
do kolejnego pokolenia Izraelitów na granicach Ziemi Obiecanej Izraela. Ksi ga
ta zawiera po pierwsze podsumowanie wydarze  z ostatnich czterdziestu lat, a po
drugie odnowienie przymierza Izraela z Bogiem, które uosabia najwa niejsza za-
sada religii Izraelitów, zwana po hebrajsku Szema, od pierwszego wyrazu, oznacza-
j cego „s uchaj” lub „pos uchaj”.

S uchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem — Panem jedynym. B dziesz
mi owa  Pana, Boga twojego, z ca ego swego serca, z ca ej duszy swojej,
ze wszystkich swych si  (Pwt 6:4 – 6:5).

Jak pokazuje Szema, Ksi ga Powtórzonego Prawa podkre la znaczenie mi o ci Boga
do Izraela oraz nakazuje Izraelowi mi o  do Boga. W zwi zku z tym Ksi ga Po-
wtórzonego Prawa cz sto bywa nazywana ksi g  mi o ci. Hebrajski wyraz s u cy
do opisania tej mi o ci to hesed. Wywodzi si  on z j zyka przymierzy zawiera-
nych na ca ym staro ytnym Bliskim Wschodzie i najlepiej chyba przet umaczy
go jako „niezachwiane po wi cenie” lub „niez omne oddanie”.
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Czy móg by  to powtórzy ? „Drugie” prawo Ksi gi
Powtórzonego Prawa (Pwt 1 – 33)

Ksi ga Powtórzonego Prawa to d uga przemowa, która jednak w du ej cz ci
stanowi powtórzenie wydarze  i opisów praw z wcze niejszych ksi g Biblii. W 5.
rozdziale Ksi gi Powtórzonego Prawa ponownie znajdziemy wi c zapis dziesi ciu
przykaza , jak równie  inne prawa z Ksi g: Wyj cia, Kap a skiej i Liczb. Ksi ga
Powtórzonego Prawa zawiera jednak tak e pewne innowacje:

 Powodem do przestrzegania szabatu nie jest ju  fakt, e Bóg tego dnia odpoczywa
podczas dzie a stworzenia. Teraz chodzi o Izraelitów, którzy odpocz li, kiedy
zostali wyzwoleni z niewoli.

 Ksi ga Powtórzonego Prawa k adzie nacisk na scentralizowany kult w konkretnym
sanktuarium „w miejscu, które wybierze Bóg” (czyli ostatecznie w Jerozolimie).
To istotna kwestia, bo gdy Izraelici rozprosz  si  po Ziemi Obiecanej, trudniej im
b dzie sk ada  ofiary na o tarzu Boga.

 Bardziej istotne staje si  zapami tywanie s ów i czynów Boga oraz przekazywanie
ich kolejnym pokoleniom. Rodzicom poleca si  wpaja  dzieciom nauk  o Bogu we
wszystkich momentach ycia — „przebywaj c w domu, w czasie podró y, k ad c
si  spa  i wstaj c ze snu” (Pwt 6:7).

Izraelici s  nawet instruowani, aby przywi zywa  Bo e przykazania do r k i umiesz-
cza  je na czo ach oraz wypisywa  na drzwiach domów. Dzi  wielu pobo nych

ydów przyjmuje te zalecenia dos ownie i przywi zuje sobie na lewym ramieniu
i na czole filakterie (ma e pude eczka zawieraj cych fragmenty Biblii), a na fra-
mugach drzwi mocuje mezuzy (drewniane lub metalowe pojemniki z fragmentem
Biblii — zazwyczaj z modlitwami Szema Jisrael).

Koniec epoki: mier  Moj esza (Pwt 34)
Zako czenie Ksi gi Powtórzonego Prawa (a wi c i Tory) przypomina ko cówk
ostatniego w danym sezonie odcinka pasjonuj cego serialu, pozostawiaj c nas
z wieloma niezako czonymi w tkami. Przede wszystkim Izraelici nie dotarli jeszcze
do swojej Ziemi Obiecanej, chocia  dzi ki Moj eszowi wiele si  dla nich zmieni o.
Z niewolników w Egipcie stali si  wolnymi lud mi, dysponuj cymi kodeksem
w asnych praw. Co wi cej, obozuj  oni na równinach Moabu, na wschód od po-
bliskiej granicy Kanaanu. Od Ziemi Obiecanej oddziela ich tylko rzeka Jordan.

Ostatnim czynem Moj esza w imieniu ludu Izraela jest przekazanie w adzy za-
ufanemu i wiernemu przyjacielowi Jozuemu. Nast pnie studwudziestoletni Moj-
esz wspina si  na gór  Nebo, gdzie Bóg pokazuje mu wszystkie ziemie Kanaanu.

Maj c pewno , e Izraelici wkrótce wkrocz  do Ziemi Obiecanej, Moj esz umiera.
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158 CZ  II    Zg biamy Bibli  hebrajsk  — Stary Testament

Ksi ga Powtórzonego Prawa ko czy si  ho dem dla najwi kszego proroka he-
brajskiej Biblii:

Nie powsta  wi cej w Izraelu prorok podobny do Moj esza,
który by pozna  Pana twarz  w twarz (Pwt 34:10).

Blisk  wi  Moj esza z Bogiem potwierdza zapis, e Bóg samodzielnie organizuje
jego pochówek. Dok adna lokalizacja grobu Moj esza pozostaje w zwi zku z tym
tajemnic .
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Skorowidz

A
Aaron, 144
Abdiasz, 256
Abraham, 91, 95, 449

go cie, 98
ofiara z Izaaka, 105
ojciec narodów, 104
przymierze, 96
przymierze obrzezania, 98
mier , 109

w drówka, 93
Achab, 209
Achazjasz, 212
Adam i Ewa, 68, 448
Aggeusz, 260
akrostych alfabetyczny, 281
Aleksander Wielki, 55, 291
Amos, 256
Apokalipsa w. Jana, 57, 409
apokryfy, 36, 55, 288, 297
aresztowanie Jezusa, 345
Arka, 180
Arka Noego, 85
Armagedon, 417
Atalia, 213

B
Babilon, 226
Baltazar, 226
ba wochwalstwo, 207
Baruch, 302
Batszeba, 193
Behemot, 271
Bel i smok, 304
Biblia, 32

Biblia hebrajska, 33, 51
Stary Testament, 59

b ogos awie stwo Ezawa, 114
Bo e Narodzenie, 313, 461
Bóg, 65
Bóg Starego Testamentu, 146
brzemienna niewiasta, 414

C
Cham, 86
Chanuka, 460
chrzest Jezusa, 322, 323
chrze cija stwo, 366, 425
cuda Jezusa, 332
Cyrus Wielki, 234
czasze, 418

D
Daniel, 223, 227

wizje, 228
dary Ducha wi tego, 386
Dawid, 184, 188, 450

budowa dynastii, 190
upadek, 193
walka o tron, 195
walka z Goliatem, 185

d ugowieczno , 82
Dobra nowina, 363
drzewo

poznania dobra i z a, 70
ycia, 70

Duch wi ty, 359
dwie bestie, 414
Dzieje Apostolskie, 56, 357
dzie o stworzenia, 65
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Dzie  Pojednania, 459
dzie  s du, 417
Dziesi  Przykaza , 141, 439, 440

E
Eden, 70
Eliasz, 210, 450
Elizeusz, 210
epikureizm, 378
Estera, 229, 301
Ewangelie, 56, 309, 312, 327
exodus, 53
Ezaw, 112, 114
Ezdrasz, 237, 298
Ezechiasz, 214
Ezechiel, 253

F
faryzeusze, 339
Filip, 364

G
genealogie, 81
Goliat, 185
Grecy, 55
grzech, 73

H
Habakuk, 259
Hagar, 97
Hasmoneusze, 292
Herod Wielki, 319

I
instrumenty muzyczne, 281
islam, 425
Izaak, 105, 108, 111, 113
Izajasz, 246, 451
Izmael, 97
Izrael

królestwo, 209, 212
podzia , 205
rebelie, 154

system prawny, 152
wygnanie, 221, 290
zniszczenie, 213

J
Jakub, 111, 112, 115, 117

dzieci, 118
odnalezienie Boga, 122
Rachela, 117
spotkanie z Ezawem, 121
spotkanie z Józefem, 130
mier , 132

Jan
objawienie, 410

Jan Chrzciciel, 323
Jehu, 212
Jeremiasz, 250
Jeroboam, 207
Jerozolima, 427

odbudowa, 239
upadek, 217

Jerycho, 162
Jezus, 309, 452

adoracja m drców, 318
aresztowanie, 345
chrzest, 322, 323
cuda, 332
dwunastu uczniów, 329
faryzeusze, 339
Kazanie na Górze, 333
Królestwo Bo e, 337
kuszenie, 324
Modlitwa Pa ska, 335
namaszczenie, 344
narodzenie, 314
obrzezanie, 317
oczyszczenie wi tyni, 342
ofiarowanie, 317
okres inauguracji, 328
okresy s u by, 328
Ostatnia Wieczerza, 345
podró  do Jerozolimy, 321
proroctwa na przysz o , 342
przypowie ci, 336
saduceusze, 340
wiadectwo w Jerozolimie, 358

triumfalny wjazd, 341
ukrzy owanie, 341, 350
Wniebowst pienie, 356
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Zmartwychwstanie, 354
zwiastowanie narodzin, 314
ycie w Nazarecie, 320

j zyk aramejski, 238
Joel, 255
Jom Kippur, 459
Jonasz, 256
Jonatan

mier , 189
Jozjasz, 216
Jozue, 53, 160
Józef, 124

bracia, 128
sny faraona, 127
spotkanie z Jakubem, 130
mier , 132

w Egipcie, 126
wi zienie, 126

Józef z Arymatei, 354
Juda, 125, 208, 214, 217
Juda Machabeusz, 451
judaizm, 424
Judasz, 344
Judea, 363
Judyta, 300

K
Kain i Abel, 78
kap an Ezdrasz, 237
kazania Jezusa, 333
Kazanie na Górze, 333
kl twa Chama, 86
kl ska Jerycha, 162
komentarze, 44
koronacja Saula, 182
ko ció  wczesnochrze cija ski, 56, 357
kroniki, 218
Królestwo Bo e, 337
Ksi ga

Barucha, 302
Daniela, 54, 222, 303
Estery, 54, 229, 301
Ezdrasza, 54, 233, 298
Hioba, 55, 267
Jozuego, 53, 160
Judyty, 300
Kap a ska, 53, 133, 147

Koheleta, 55, 272
Kronik, 53, 54, 218
Królewska, 199
Królów, 53, 54
Liczb, 53, 133, 153
Machabejska, 55, 289, 293
M dro ci, 301
Nehemiasza, 54, 233
Powtórzonego Prawa, 53, 133, 156
Proroków, 55
Przys ów, 55, 264
Psalmów, 55, 277
Rodzaju, 52, 61, 77, 91, 111
Rut, 53, 174
Samuela, 53, 177
S dziów, 53, 166
Tobiasza, 299
Wyj cia, 53, 133

ksi gi prorockie, 243
kuszenie Jezusa, 324

L
Laban, 120
Lamentacje, 252
Lewiatan, 271
List, 56

do Efezjan, 386
do Filemona, 394
do Filipian, 387
do Galatów, 385
do Hebrajczyków, 398
do Kolosan, 388
do Koryntian, 383
do Rzymian, 382
do Tesaloniczan, 389
do Tymoteusza, 390
do Tytusa, 393
Jakuba, 400
Jana, 404, 406
Jeremiasza, 303
Judy, 406
Paw a, 381
Piotra, 401, 403

listy
ewangeliczne, 382
pastoralne, 390
powszechne, 397
sumiennego pasterza, 404
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literatura, 431
Lot, 95
ludzie, 65

M
Malachiasz, 261
Manasses, 215, 305
Maria Magdalena, 355
Maryja, 451
m dro

Salomona, 201
Syracha, 302

Melchizedek, 96
Mesjasz, 414
Micheasz, 258
Mi o  do Boga, 267
Modlitwa

Azariasza, 303
Manassesa, 305
Pa ska, 335

Moj esz, 53, 133, 449
Dziesi  Przykaza , 141
exodus z Egiptu, 136
m odo , 135
narodziny, 134
przej cie przez Morze Czerwone, 139
mier , 157

Ziemia Obiecana, 155

N
nadzieje, 55
Nahum, 258
najwa niejsze przykazanie, 336
Nakaz Misyjny, 356
namaszczenie Jezusa, 344
narodziny Jezusa, 314
narzekania Izraelitów, 140
nauczanie Jezusa, 311
Nazaret, 320
Nehemiasz, 239
niewierny Tomasz, 355
niewola babilo ska, 54
Noe, 82, 448
Nowe Przymierze, 347
Nowy Rok, 459
Nowy Testament, 37, 308

O
objawienie Jana, 410
odbudowa

Jerozolimy, 239
wi tyni, 236

odnowienie przymierza, 165
ofiara, 78, 148

z Izaaka, 105
okres s dziów, 53
Opowiadanie o Zuzannie, 304
ostateczna bitwa, 419
Ostatni Rozkaz, 356
Ostatnia Wieczerza, 345, 436
Ozeasz, 254

P
Pani M dro , 266
panowanie Manassesa, 215
parafraza, 43
paralelizm, 280
Pascha, 139, 456
Patriarchowie, 52
Pawe , 371, 453

listy ewangeliczne, 382
listy pastoralne, 390
nawrócenie i powo anie, 373
podró e misyjne, 374
ucieczka z Damaszku, 373

piecz cie, 413
pierwsze ofiary, 78
pierwszy sobór Ko cio a, 368
Pie

nad Pie niami, 55, 274
Trzech M odzie ców, 303

Pi dziesi tnica, 359, 457
Piotr, 369, 453
plagi, 137
podbój Ziemi Obiecanej, 163
podró e misyjne Paw a, 374
podst p Gibeonitów, 163
podzia  Izraela, 205
podzielona monarchia, 54
powrót do Ziemi Obiecanej, 233
powstanie Machabeuszów, 55
prorocy mniejsi, 254
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prorok, 243
Abdiasz, 256
Aggeusz, 260
Amos, 256
Ezechiel, 253
Habakuk, 259
Izajasz, 246
Jeremiasz, 250
Joel, 255
Jonasz, 256
Malachiasz, 261
Micheasz, 258
Nahum, 258
Ozeasz, 254
Sofoniasz, 259
Zachariasz, 260

przej cie przez Morze Czerwone, 139
przekle stwo Kaina, 80
przek ady, 41, 46
przeprawa przez Jordan, 161
przybytek, 145
Przymierze

Dawidowe, 192
obrzezania, 98
z Abrahamem, 96
z Bogiem, 165, 166
z Noem, 85

przypowie ci Jezusa, 336
przywilej pierworództwa, 112
psalmy, 278

dzi kczynne, 279
lamenty, 279
liturgiczne, 279
z orzecz ce, 279

Ptolemeusze, 291
Purim, 460

R
Rachela, 117
Raj, 70, 74

odzyskany, 420
utracony, 61, 438

Rebeka, 113
reformy

Ezechiasza, 214
Jozjasza, 216

religie abrahamiczne, 423

Roboam, 205
Rosz Haszana, 459
rozwód, 238

S
saduceusze, 340
Salomon, 200

m dro , 201
ostatnie dni, 204
sukcesja, 200

Samaria, 363
Samarytanie, 237, 339
Samuel, 177

narodziny, 178
mier , 189

Sara, 108
Saul, 182

koronacja, 182
odtr cenie, 183
mier , 189

s d ostateczny, 419
Seleucydzi, 291
sens ycia, 63, 66
serafiny, 247
s dziowie, 167

mniejsi, 168
wi ksi, 168

smok, 414
sny faraona, 127
sobór Ko cio a, 368
Sodoma i Gomora, 101
Sofoniasz, 259
sprzeciw Samarytan, 236
Stary Testament, 33, 59
stoicyzm, 378
stworzenie, 61, 63, 68

Adama i Ewy, 68, 432
Stwórca, 65
Sukkot, 457
Syrach, 302
system prawny Izraela, 152
Szatan, 270
Szawuot, 457
Szczepan, 364
Szeszonk, 208
sztuka, 431
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wi to, 150
Pierwszych Owoców, 457
Po wi cenia, 460
Przybytków, 457
Sza asów, 457
wiate , 460

Tr bek, 459
Tygodni, 457

wi tokradztwo, 163
wi ty

Graal, 354
Jan, 312

ukasz, 312
Marek, 312
Mateusz, 312

T
tajemnice ycia, 61
Tamar, 125
teokracja, 237
t umaczenia, 42
Tobiasz, 299
Tora, 240

U
uczniowie Jezusa, 329

w Galilei, 356
uczta Baltazara, 226
ukrzy owanie Jezusa, 341, 350
upadek

Adama i Ewy, 71, 77
Babilonu, 226
Jerozolimy, 217

W
walka o wiar , 406
Wielkanoc, 355, 461
wie a Babel, 87
wizja przysz o ci, 409, 412
wizje Daniela, 228
Wniebowst pienie, 356
wspó czesno , 43

Z
Zachariasz, 260
zdrada Judasza, 344, 345
Zes anie Ducha wi tego, 359
Ziemia Obiecana, 155
zjednoczona monarchia, 53
z oty cielec, 144, 207
Zmartwychwstanie, 354
znaczenie

Biblii, 41
ofiar, 148

znak bestii, 416
zniszczenie wielkiej nierz dnicy, 418
zst pienie Mesjasza, 414
zwoje znad Morza Martwego, 39

ród o m dro ci, 265

ycie, 61
Jezusa, 56
w raju, 68
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