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W TYM ROZDZIALE:

RozdziaĄ

ш



Poznajemy ľycie Mojľesza — historiÛ
wzlotów i upadków



Obserwujemy ucieczkÛ Izraelitów
z niewoli egipskiej



Omawiamy dziesiÛÉ przykazaĆ i inne
prawa Izraela



Wchodzimy do przybytku — „przyczepy
kempingowej” Boga



WÛdrujemy z Izraelitami po pustyni

ĜwiÛty Mojľeszu!
Czytamy KsiÛgÛ
Wyjĝcia, KsiÛgÛ
KapĄaĆskÇ, KsiÛgÛ
Liczb i KsiÛgÛ
Powtórzonego Prawa

K

sióga Wyjőcia, Ksióga KapûaŁska, Ksióga Liczb i Ksióga Powtórzonego Prawa
(cztery ksiógi, które wraz z Ksiógñ Rodzaju tworzñ Piócioksiñg Mojūeszowy,
czyli Toró — zob. rozdziaû 1.) obejmujñ jeden z najdûuūszych okresów w Biblii
i opisujñ przebywanie najwiókszych odlegûoőci. Narodziny Mojūesza w Egipcie i jego
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őmierġ na górze Nebo (we wspóûczesnej Jordanii) dzieli sto dwadzieőcia lat i dystans ponad szeőciuset kilometrów. W tym okresie doszûo do ucieczki Izraelitów
z niewoli egipskiej, cudu przejőcia przez Morze Czerwone, ustanowienia przymierza z Bogiem na górze Synaj i podróūy na kraniec Ziemi Obiecanej. Wszystkie
te elementy ûñczñ sió, aby wykreowaġ dramat bardziej ponadczasowy niū Egipt,
potóūniejszy od Nilu, bardziej majestatyczny od faraona (jak nazywano egipskich
wûadców) i bardziej nieprawdopodobny niū wygranie na loterii biletu na caûonocny
maraton filmów biblijnych. (No dobrze, zdajemy sobie sprawó, ūe to ostatnie nie
musi koniecznie znajdowaġ sió na pierwszym miejscu wszelkich list ūyczeŁ, jakie
moūna sobie wyobraziġ). W tym rozdziale przyjrzymy sió wydarzeniom z ūycia
i dokonaniom wielkiego wyzwoliciela i prawodawcy Izraela: Mojūesza.

Mozaika wczesnych lat ľycia Mojľesza
Gdy opada kurtyna na koniec Ksiógi Rodzaju, Izraelici dobrze radzñ sobie w Egipcie
dzióki pozycji Józefa, prawnuka Abrahama i ulubionego syna Jakuba. Potem jednak, gdy unosi sió ona na poczñtku Ksiógi Wyjőcia, okazuje sió, ūe minñû pewien
czas i koleje ich losów zmieniûy sió dramatycznie. Otóū potomkom dwunastu synów
Jakuba, tworzñcym obecnie dwanaőcie pokoleŁ Izraela, ũle sió wiedzie w niewoli.
Co gorsza, wysoki przyrost naturalny wőród Izraelitów nie podoba sió królowi
Egiptu (czyli faraonowi), który nakazuje zabiġ wszystkie ich noworodki pûci móskiej. Na szczóőcie dwie poûoūne przyjmujñce dzieci Izraelitów nie wykonujñ tego
rozkazu i oszczódzajñ dzieci. Wőciekûy faraon nakazuje swojemu ludowi, aby wszystkich izraelickich chûopców wrzucono do Nilu.
W takich okolicznoőciach rodzi sió Mojūesz — czûowiek, który pewnego dnia zmieni
los narodu, a wûaőciwie wielu narodów.

Narodziny Mojľesza (Wj 1 – 2:9)
Mojūesz jest najmûodszym z trójki dzieci Jokebed (to imió mamy) i Amrama (to
tatuő), czûonków kapûaŁskiego plemienia Izraela, Lewitów. Starszy brat Mojūesza
Aaron zostanie pewnego dnia pierwszym arcykapûanem Izraelitów, a pod przewodnictwem jego siostry, Miriam, bódñ oni w przyszûoőci wychwalaġ Boga po wyjőciu z Egiptu.
Widoki Mojūesza na przyszûoőġ nie sñ jednak róūowe ze wzglódu na rozkazy faraona
dotyczñce zabijania wszystkich nowo narodzonych chûopców. Aby daġ Mojūeszowi
szansó, Jokebed w przewrotny sposób speûnia rozkaz faraona i umieszcza niemowló w Nilu, ale wkûada je do trzcinowego koszyka, który oczywiőcie unosi sió na
wodzie. Nastópnie, równie przewrotnie, objawia sió los, który sprawia, ūe koszyk
z Mojūeszem odnajduje córka faraona. Dziewczyna lituje sió nad niemowlóciem,
wydobywa je z wody i nadaje mu imió Mojūesz, pochodzñce od hebrajskiego wyrazu oznaczajñcego wyciñganie lub wydobywanie.
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Z BIEGIEM RZEKI DO WIELKOĜCI
Rzeczna przygoda Mojľesza nie jest tak wyjÇtkowa, jak moľna byĄoby przypuszczaÉ.
Mniej wiÛcej tysiÇc lat przed Mojľeszem urodziĄ siÛ podobno król Mezopotamii Sargon
Wielki. Jego matka, arcykapĄanka, umieszcza go w trzcinowym koszyku, który spĄawia
rzekÇ Eufrat, aby ukryÉ to, ľe Sargon urodziĄ siÛ z nieprawego Ąoľa. Dziecko ocala,
a nastÛpnie wychowuje skromny ogrodnik, a gdy Sargon odkrywa swojÇ prawdziwÇ
toľsamoĝÉ, zostaje królem. Tym, co wyróľnia rzecznÇ przygodÛ Mojľesza, jest fakt,
ľe chociaľ pochodzi on ze zwykĄej rodziny, jest jednak wychowywany na królewskim
dworze.
Imió „Mojūesz” byûo w staroūytnym Egipcie popularne, bo po egipsku oznacza
„spûodzony”. Na przykûad imió „Ramozes” (lub „Ramzes”) oznacza „spûodzony
z Ra” (boga sûoŁca). MojÈesz to zatem imió niosñce ze sobñ istotne treőci zarówno
w józyku hebrajskim, jak i egipskim.
Siostra Mojūesza, która czuwa nad koszykiem, proponuje córce faraona, ūe znajdzie
dla dziecka izraelickñ opiekunkó. Ksióūniczka sió zgadza i siostra Mojūesza zabiera go do matki, u której pozostaje aū do odstawienia od piersi (czyli do wieku
od trzech do szeőciu lat — to typowy w staroūytnym őwiecie okres karmienia
piersiñ).

Stracona mĄodoĝÉ Mojľesza (Wj 2:10)
Po odstawieniu Mojūesza od piersi matka odsyûa go na dwór faraona, gdzie opûywa
w luksusy, bo Egipcjanie to w tamtych czasach najbogatszy naród na őwiecie. Co
ciekawe, tekst Biblii nie zawiera szczegóûowych informacji o mûodoőci Mojūesza.
Szereg niezwykle kreatywnych koncepcji na temat tych „brakujñcych lat” stworzyli póũniejsi interpretatorzy Biblii (wőród których poczesne miejsce zajmujñ
najwnikliwsi z badaczy — scenarzyőci pracujñcy w Hollywood). Mojūesza najczóőciej ûñczy sió z egipskim ksióciem Ramzesem II, w którego czasach najprawdopodobniej doszûo do exodusu. Wedûug istniejñcych relacji Ramzes i Mojūesz
dorastajñ razem w egipskim paûacu. Obaj przyrodni bracia obdarzeni sñ licznymi
uzdolnieniami, ale silniejszy fizycznie i psychicznie zazwyczaj bywa Mojūesz.
Za sprawñ tej pozabiblijnej opowieőci ostateczna poraūka faraona podczas exodusu
moūe sió wydawaġ jeszcze bardziej dramatyczna.

Mojľesz morderca ľeni siÛ w Madian (Wj 2:11 – 2:22)
Dorosûy Mojūesz jest őwiadkiem, jak egipski nadzorca bije ūydowskiego niewolnika.
Rozglñda sió, aby sprawdziġ, czy nie ma őwiadków, a nastópnie zabija Egipcjanina
i zakopuje go w piasku. Nastópnego dnia Mojūesz przerywa kûótnió dwóch Izraelitów, z których jeden drwiñco pyta: „Czy chcesz mió zabiġ, jak zabiûeő Egipcjanina?”. Zdajñc sobie sprawó, ūe wielu ludzi zapewne dowiedziaûo sió o jego zbrodni,
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MÓJ BÓG JEST WIÚKSZY OD TWOICH BOGÓW
Plagi, które Bóg zsyĄa na Egipt, bywajÇ nazywane sÇdem nad bogami Egiptu (Wj 12:12).
Co ciekawe, pierwsza plaga zwiÇzana z przemianÇ wód Nilu w krew oraz ostatnia,
czyli ciemnoĝÉ (po której doszĄo do brzemiennej w skutki ĝmierci pierworodnych),
wiÇľÇ siÛ z dwoma najpotÛľniejszymi bogami Egiptu. Pierwszy z nich to Hapi — bóg
Nilu, a drugi Ra — bóg sĄoĆca. Ustalenie, w jakich bogów byĄy wymierzone pozostaĄe
plagi (o ile ich celem faktycznie byli okreĝleni bogowie), nie jest juľ takie proste.
Tego, ľe Bóg Izraela jest „wiÛkszy” niľ bogowie Egipcjan, dowodzi takľe postÛpowanie
magów faraona w opowieĝci o plagach. PoczÇtkowo magowie sÇ w stanie odtworzyÉ
plagi Mojľesza (chociaľ nie wiadomo, czy za sprawÇ sztuczek, czy jakichĝ nadnaturalnych mocy). Przy trzeciej (którÇ sÇ komary) magowie nie potrafiÇ juľ dorównaÉ Mojľeszowi i przyznajÇ: „Palec to Boľy” (Wj 8:15). Szósta plaga (wrzody) dotyka magów
tak bardzo, ľe nie mogÇ nawet stanÇÉ w szranki z Mojľeszem.
Mojūesz ucieka z Egiptu i udaje sió na wschód, do Madian, kraju ūyjñcych w namiotach nomadów, znajdujñcego sió na obszarze Synaju i póûnocno-zachodniej
czóőci Póûwyspu Arabskiego.
W Madian Mojūesz zatrzymuje sió przy studni (czyli najlepszym w staroūytnym
őwiecie miejscu na podryw). Po odpódzeniu grupy chuliganów (to taka staroūytna
wersja bójki w barze) poznaje tam swojñ przyszûñ ūonó oraz jej siostry. Siostry,
a co istotniejsze, takūe ich ojca, noszñcego imió Jetro (madianickiego kapûana),
dziwny goőġ niezwykle intryguje. Zaledwie dwa wersety (Wj 2:21 – 2:22) wystarczajñ, aby Mojūesz zdñūyû poznaġ Jetra (zwanego takūe Reuelem), poőlubiġ jego
córkó Seforó i dorobiġ sió syna imieniem Gerszom. Mojūesz pozostaje w obozie
Jetra do osiemdziesiñtki, a nastópnie, w wieku, w którym wiókszoőġ ludzi odpoczywa juū na emeryturze, rozpoczyna kolejny etap „kariery” — wyprowadzenie
swojego ludu z niewoli.

Spadamy stÇd! Exodus z Egiptu
Gdy Mojūesz przebywa w Madian, Izraelici nadal cierpiñ w egipskiej niewoli. Mojūesza raczej nie obchodzñ ich cierpienia, ale Bóg myőli o przeőladowanych — i postanawia posûuūyġ sió Mojūeszem, aby uratowaġ swój lud.

PĄonÇcy krzew (Wj 3 – 6)
Pewnego dnia Mojūesz, pasñc trzody swojego teőcia, zbliūa sió do góry o nazwie
Synaj, gdzie zauwaūa krzew, który pûonie, a jednak sió nie spala. Zaciekawiony
Mojūesz podchodzi i sûyszy gûos: „Zdejm sandaûy z nóg, gdyū miejsce, na którym
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stoisz, jest ziemiñ őwiótñ”. Mojūesz sûucha nakazu, a Bóg kontynuuje swojñ przemowó, informujñc Mojūesza, ūe usûyszaû woûanie Izraelitów i wybraû Mojūesza,
aby wyprowadziû ich z Egiptu. Mojūesz uznawany jest za najwiókszego proroka
w dziejach Izraela, a jednak poczñtkowo próbuje wykróciġ sió od tego zadania,
znajdujñc kilka wymówek. Oto one:



Nikt go nie usĄucha, ani Izraelici, ani Egipcjanie, ze wzglÛdu na wydarzenia
z przeszĄoĝci.



Izraelici nie uwierzÇ, ľe ukazaĄ mu siÛ Bóg, bo nie zna imienia Boga.



Nie jest „wymowny”, co nie oznacza zapewne, ľe ma wadÛ wymowy
(jak siÛ powszechnie uwaľa), ale ľe mówi jak cudzoziemiec.

W odpowiedzi na wykróty Mojūesza Bóg zapewnia, ūe pouczy go, co ma mówiġ.
Co wiócej, zaopatrza Mojūesza w szereg cudownych zjawisk, które majñ przekonaġ sceptyków. To laska, która zamienia sió w wóūa, pojawiajñca sió i znikajñca
choroba skóry na róce oraz w zdolnoőġ do zamieniania wody w krew. (Houdini
mógûby o czymő takim tylko pomarzyġ).
W kwestii imienia Bóg oőwiadcza Mojūeszowi (Wj 3:14): „JESTEM, KTÓRY JESTEM.
Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posûaû mnie do was”.
„Jestem” to po hebrajsku ehjeh. Gdy jednak Bóg instruuje Mojūesza, jak ma Go
nazywaġ, posûuguje sió formñ trzeciej osoby liczby pojedynczej, a wióc „On jest”,
czyli po hebrajsku Jahwe (nie mamy jednak caûkowitej pewnoőci, jak naleūy wymawiaġ imió Boga, bo pierwotny hebrajski tekst nie zawiera samogûosek). W wiókszoőci tûumaczeŁ Biblii imió Boga brzmi zresztñ „Pan”.
Pozbawiony wymówek Mojūesz bûaga Boga, aby wysûaû kogoő innego, na co Bóg
odpowiada, ūe w tej „mission impossible” Mojūeszowi bódzie towarzyszyû jego
brat Aaron. Mojūesz niechótnie sió zgadza. (W koŁcu trudno dyskutowaġ z wszechwiedzñcymi bóstwami).

Plagi, które uwolniĄy naród (Wj 7 – 10)
Mojūesz w towarzystwie brata Aarona i uzbrojony w zestaw „magicznych sztuczek” wraca do Egiptu, aby uwolniġ Izraelitów. Po przekonaniu ich, ūe Mojūeszowi ukazaû sió Bóg, który zamierza ich wyzwoliġ, Mojūesz i Aaron przekazujñ
faraonowi przesûanie Boga: „Wypuőġ mój lud!”. Faraon odmawia, stwierdzajñc,
ūe nie zna Boga, o którym mówiñ. Ponadto, uznajñc, ūe proőba o pozwolenie na
odejőcie jest ze strony Izraelitów bezczelnoőciñ, faraon zwióksza zakres ich obowiñzków. Ludzie zaczynajñ wióc narzekaġ na Mojūesza, twierdzñc, ūe ūaûujñ, iū
wróciû, aby ich „wyzwoliġ”. (Ten zarzut jest pierwszym z bardzo wielu, jakie
Izraelici skierujñ pod adresem Mojūesza). Mojūesz i Aaron sñ zdezorientowani
i zwracajñ sió do Boga, który zapewnia ich, ūe wszystko „jest tip-top” i idzie
zgodnie z planem. Mojūesz i Aaron, znów peûni ufnoőci w zamysûy Boga, powracajñ,
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by negocjowaġ z faraonem. Faraon wciñū odmawia uwolnienia Izraelitów, ale
wkrótce uőwiadamia sobie, ūe zadzieranie z Bogiem to kiepski interes, zsyûa On
bowiem na Egipt dziesióġ plag. Oto ich krótki opis:

1.
2.
3.
4.

Woda w Nilu, najwaľniejszej rzece Egiptu, zamienia siÛ w krew (Wj 7:14 – 7:24).
Ľaby wyĄaniajÇ siÛ z Nilu i atakujÇ lÇd (Wj 7:25 – 8:15).
Komary wyĄaniajÇ siÛ z ziemi i rojÇ bez przerwy (Wj 8:12 – 8:14).
W caĄym Egipcie, z wyjÇtkiem Goszen, gdzie ľyjÇ Izraelici, pojawiajÇ siÛ roje much (Wj
8:20 – 8:32).

5.

Tajemnicza choroba dotyka wiÛkszoĝÉ zwierzÇt hodowlanych (z wyjÇtkiem tych,
które naleľÇ do Izraelitów) i zwierzÛta te ginÇ (Wj 9:1 – 9:7).

6.

Zarówno Egipcjan, jak i ich zwierzÛta zaczynajÇ trapiÉ wrzody i pryszcze
(Wj 9:8 – 9:12).

7.
8.
9.

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

10.

PozostaĄe plony Egipcjan pochĄania szaraĆcza (Wj 10:1 – 10:20).
CiemnoĝÉ zapada na trzy dni w caĄym Egipcie z wyjÇtkiem Goszen
(Wj 10:21 – 10:29).
Pierworodni w Egipcie — zarówno ludzie, jak i zwierzÛta — zostajÇ zabici
przez boskiego anioĄa zniszczenia (Wj 11:1 – 12:50).

W innych miejscach Biblii anioûowie, aby chroniġ lud Boūy lub niszczyġ wrogów,
dysponujñ mieczami, ale w 12. rozdziale Ksiógi Wyjőcia brak wzmianki o tym, w jaki
sposób anioû zniszczenia zabija pierworodnych. Pierworodni, zwûaszcza pûci móskiej, posiadali w staroūytnym őwiecie szczególny status. Dziedziczyli wiócej niū
mûodsze rodzeŁstwo i na nich przede wszystkim spoczywaû obowiñzek przedûuūania rodu. Tak wióc, z perspektywy biblijnej, őmierġ pierworodnego jest o wiele
gorsza niū őmierġ innych dzieci. Co wiócej, őmierġ egipskich chûopców i móūczyzn
wydaje sió przejawem „boskiej sprawiedliwoőci” i odpûatñ za wczeőniejszy dekret
faraona nakazujñcy utopienie w Nilu wszystkich maûych Izraelitów pûci móskiej.

KTO UCZYNIă UPARTYM SERCE FARAONA?
MieszkaĆcy staroľytnego Bliskiego Wschodu uwaľali, ľe oĝrodkiem aktywnoĝci umysĄowej jest serce, a emocje powstajÇ w wÇtrobie i nerkach. „Uparte serce” faraona
oznacza wiÛc, ľe nie zamierza siÛ on podporzÇdkowaÉ Bogu. PrzekĄady Biblii róľniÇ
siÛ jednak w tej kwestii, bo jedne mówiÇ, ľe upór wynika z woli samego faraona, a inne,
ľe pojawia siÛ za sprawÇ Boga. Kto wiÛc ostatecznie „czyni upartym” serce faraona?
Wydaje siÛ, ľe odpowiedļ brzmi: „I sam faraon, i Bóg”. Kaľdy czĄowiek pozostaje w ostatecznym rozrachunku pod kontrolÇ Boga, a dodatkowo uparty faraon jest Bogu potrzebny, aby mógĄ On okazaÉ ĝwiatu swojÇ nieprawdopodobnÇ potÛgÛ.
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Pierwsza Pascha (Wj 11 – 13)
Aby ochroniġ Izraelitów przed dziesiñtñ plagñ — őmierciñ pierworodnych dzieci
i zwierzñt — Bóg poleca im, aby oznaczyli wejőcia swoich domostw krwiñ ofiarnego
baranka. Tej nocy Bóg w towarzystwie anioûa zniszczenia przechodzi obok domów
Izraelitów (stñd nazwa őwióta), zabija natomiast pierworodnych synów Egiptu.
To wydarzenie staje sió poczñtkiem őwióta Paschy. (Wiócej informacji na temat
Paschy zawiera „Przewodnik po őwiótych dniach Izraela” w dalszej czóőci tego
rozdziaûu). Nie zostaje oszczódzony ūaden egipski dom. Umiera nawet syn faraona
— nastópca tronu.
Jeszcze tej samej nocy, opûakujñc őmierġ syna, faraon wzywa Mojūesza i Aarona,
którym oznajmia, ūe Izraelici mogñ opuőciġ Egipt. Izraelici szybko zbierajñ swój
dobytek, otrzymujñc o dziwo takūe sporo cennych przedmiotów od Egipcjan,
i w poőpiechu opuszczajñ Egipt. Wydarzenie to nosi nazwó exodusu (od greckiego
wyrazu oznaczajñcego wyjőcie). Ten sukces nie oznacza jednak koŁca problemów
Izraelitów.

Przejĝcie przez Morze Czerwone (Wj 14 – 15)
Pod przewodnictwem Boga, objawiajñcego sió jako sûup obûoku w ciñgu dnia i sûup
ognia w nocy, Izraelici, których wedûug Biblii jest teraz ponad milion, opuszczajñ
Egipt i udajñ sió na pustynió. Ich wyjőcie nie przechodzi jednak bez echa (ani nie
pozostaje niezauwaūone i w zasadzie trudno sió temu dziwiġ). Gdy do faraona
docierajñ wieőci, ūe jego izraeliccy niewolnicy wyruszyli na pustynió, Bóg jeszcze
raz czyni jego serce upartym i faraon postanawia ich odzyskaġ. Wysyûa oddziaûy
rydwanów, które őcigajñ Izraelitów i doganiajñ ich nad brzegami zbiornika wodnego,
który w zaleūnoőci od przekûadu nosi nazwó Morza Czerwonego lub Morza Trzcin.
Przyczyna tej rozbieūnoőci w kwestii nazewnictwa tkwi w tym, ūe w Biblii hebrajskiej ten zbiornik wodny nazywany jest jam suf (morze trzcin), a w greckim tûumaczeniu tej Biblii, czyli w Septuagincie (zob. rozdziaû 1.), jego nazwa to erytrha
thalassa (morze czerwone). Wielu badaczy uwaūa, ūe w Biblii chodzi wûaőnie o Morze Czerwone (a dokûadniej o Zatokó Sueskñ), inni jednak sugerujñ, ūe nazwa ta odnosi sió do jednego z wielu jezior ze sûodkñ wodñ (i z obfitymi zaroőlami trzcin),
na których miejscu znajduje sió obecnie Kanaû Sueski. Tak czy inaczej, to, do czego
dochodzi póũniej, jest bez dwóch zdaŁ cudem.
Izraelici, widzñc, ūe znaleũli sió w puûapce miódzy ogromnym zbiornikiem peûnym
wody a oddziaûami Egipcjan, wzywajñ Mojūesza. Mojūesz kaūe im milczeġ i obserwowaġ „zbawienie od Pana”(Wj 14:13). Nastópnie podnosi laskó i wody sió rozstópujñ, umoūliwiajñc Izraelitom przejőcie na staûy lñd. Siûy faraona, które powstrzymywaû do tej pory Bóg jako sûup ognia, wreszcie mogñ podjñġ poőcig. Gdy
jednak Izraelici bezpiecznie docierajñ na drugi brzeg morza, Mojūesz opuszcza
laskó i egipskie wojska tonñ.
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KIEDY MIAă MIEJSCE EXODUS?
Nie dysponujemy historycznymi czy teľ archeologicznymi dowodami, które potwierdzaĄyby konkretne wydarzenia opisane w KsiÛdze Wyjĝcia, wiÛc nie mamy takľe pewnoĝci, kiedy do nich doszĄo. Niektórzy badacze, odczytujÇc dosĄownie pewne
fragmenty Biblii [na przykĄad 1 KsiÛgÛ KrólewskÇ (1 Krl 6:1), gdzie jest mowa o tym,
ľe exodus nastÇpiĄ czterysta osiemdziesiÇt lat przed rozpoczÛciem przez Salomona
budowy ĜwiÇtyni Jerozolimskiej (co miaĄo miejsce okoĄo 960 r. p.n.e.)], uznajÇ, ľe do
exodusu doszĄo w XV w. p.n.e. DatÇ exodusu byĄby wiÛc mniej wiÛcej rok 1440 p.n.e.
Inni uwaľajÇ z kolei, ľe do exodusu doszĄo w XIII w. p.n.e., kiedy faraonowie Seti I i jego
syn Ramzes II rozpoczÛli realizacjÛ ogromnych projektów budowlanych we wschodniej
delcie Nilu (budujÇc tam miÛdzy innymi miasta-skĄady Pitom i Ramses). Najwczeĝniejsza 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 treĝci Merenptah chwali siÛ pokonaniem kananejskich wrogów,
w tym jeszcze nieosiadĄego ludu zwanego Izraelem. Tak wiÛc okoĄo XIII w. p.n.e. nazwa
„Izrael” odnosi siÛ do narodu, który nie posiada jeszcze wĄasnego terytorium i ľyje
w Kanaanie.
Po ucieczce przed armiñ faraona Izraelici oddajñ czeőġ Bogu, őpiewajñc pod
przewodnictwem duetu Mojūesza i Miriam zapisanñ w 15. rozdziale Ksiógi Wyjőcia
pieőŁ zwanñ Pieőniñ Morza. Wkrótce potem udajñ sió na dawne ziemie Mojūesza, do
Madian, gdzie Mojūesz otrzyma prawa umoūliwiajñce mu panowanie nad tym
nowym, poczótym w wolnoőci narodem (rysunek 7.1).

Daleko jeszcze? CiÇgĄe narzekania Izraelitów (Wj 16 – 17)
Niedûugo po cudownych wydarzeniach znad Morza Czerwonego Mojūesz prowadzi swój lud podczas trzymiesiócznej wódrówki przez pustynió na góró Synaj,
gdzie po raz pierwszy objawiû mu sió Bóg pod postaciñ pûonñcego krzewu. Po
drodze, zamiast okazaġ Mojūeszowi wdziócznoőġ za wyprowadzenie z Egiptu,
Izraelici narzekajñ na wszystko, poczynajñc od tego, ūe wizja kolejnych posiûków
wydaje sió bardzo mglista, a koŁczñc na pretensjach, ūe Mojūesz wyprowadziû
ich z niewoli tylko po to, aby teraz sczeũli na pustyni. Mojūesz informuje o tych
narzekaniach Boga, który zaspokaja kolejne potrzeby swojego ludu. A poniewaū
narzekania tegoū ludu i dziaûania zaradcze Boga pojawiajñ sió takūe w Ksiódze
Liczb (którñ omówimy w dalszej czóőci tego rozdziaûu), poniūej przedstawiamy
ich zestawienie dla celów porównawczych:
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Lud narzeka, ľe nie ma wystarczajÇcej iloĝci jedzenia. Bóg reaguje na skargi
i sprawia, ľe z nieba spada lepka substancja przypominajÇca chleb. Nie majÇc
pojÛcia, co to takiego, ludzie nazywajÇ jÇ „co to jest”, czyli po hebrajsku manna.
Manna bÛdzie skĄadnikiem codziennej diety Izraelitów przez caĄy czterdziestoletni
okres ich wÛdrówki po pustkowiach.
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RYSUNEK 7.1.
Przypuszczalna trasa
exodusu



Lud skarľy siÛ, ľe brakuje mu miÛsa. W odpowiedzi Bóg sprawia, ľe w obozie
Izraelitów pojawiajÇ siÛ przepiórki. Ludzie zbierajÇ ptaki i co wieczór przez
czterdzieĝci lat urzÇdzajÇ imprezy z grillem.



Lud narzeka, ľe nie ma wystarczajÇcej iloĝci wody. W odpowiedzi Bóg instruuje
Mojľesza, aby uderzyĄ swojÇ laskÇ w skaĄÛ, z której tryska woda. Izraelici mogÇ
wiÛc zaspokoiÉ pragnienie.

PrzyjÛcie DziesiÛciu PrzykazaĆ i innych praw Izraela (Wj 20)
Po przybyciu na Góró Synaj Izraelici sûyszñ grzmiñcy gûos Boga, wpadajñ w przeraūenie i proszñ Mojūesza, aby wystñpiû w roli poőrednika miódzy nimi a Bogiem.
Mojūesz wstópuje na góró Synaj, aby odebraġ prawa Izraela.
Zgodnie z tradycjñ praw otrzymanych przez Mojūesza na górze Synaj jest szeőġset
trzynaőcie. Najbardziej znane i istotne wőród tych praw sñ przykazania w liczbie
dziesióciu, które Bóg umieszcza na kamiennych tablicach. Krótki opis Dziesióciu
PrzykazaŁ i ich interpretacjó zamieszczamy poniūej:



Nie bÛdziesz miaĄ bogów cudzych przede mnÇ. To przykazanie, nakazujÇce
Izraelitom czciÉ jednego Boga, ma ĝcisĄy zwiÇzek z uwolnieniem ich przez Boga
z niewoli egipskiej. W tradycji ľydowskiej za pierwsze z DziesiÛciu PrzykazaĆ
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uwaľa siÛ tak naprawdÛ sĄowa pojawiajÇce siÛ wczeĝniej („Ja jestem Pan, twój Bóg,
który ciÛ wywiódĄ z ziemi egipskiej, z domu niewoli”). Sednem tego przykazania
jest wiÛc stwierdzenie: skoro Bóg wybawiĄ was z niewoli, powinniĝcie byÉ wobec
Niego lojalni.



Nie bÛdziesz czyniĄ ľadnej rzeļby ani ľadnego obrazu tego, co jest na niebie
wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod
ziemiÇ. Zgodnie z tradycjÇ uwaľa siÛ, ľe to przykazanie zabraniajÇce ludowi
Izraela tworzenia podobizn ludzi lub zwierzÇt. W zwiÇzku z tym w póļniejszych
dzieĄach sztuki ľydowskiej czÛsto brak motywów ludzkich i zwierzÛcych. Bardziej
prawdopodobne wydaje siÛ jednak, ľe to przykazanie zabrania tworzenia
podobizn ludzi i zwierzÇt do celów kultu. Powodem tego zakazu jest to, ľe ľaden
obraz ani ľadna rzeļba nie jest w stanie uchwyciÉ wieloaspektowej istoty Boga.
Co wiÛcej, obrazy Boga juľ istniejÇ — to ludzie, których wedĄug Biblii „Bóg stworzyĄ
na swój obraz” (Rdz 1). Tworzenie obrazów Boga dewaluuje wiÛc i Jego, i ludzi.



Nie bÛdziesz wzywaĄ imienia Boga twego nadaremno. To zalecenie
najprawdopodobniej zabrania ludziom skĄadania przysiÛg w imiÛ Boga.
Okreĝlenie „nadaremno” oznacza jednak „bez celu”, a zatem niektórzy badacze
(i rodzice) uznajÇ, ľe przykazanie to odnosi siÛ do uľywania imienia Boga
w niewĄaĝciwy sposób, na przykĄad przy przeklinaniu. Dziĝ wielu poboľnych Ľydów
(i chrzeĝcijan) w ogóle nie wypowiada imienia Boga, aby nie zĄamaÉ tego
przykazania. Niektórzy nawet podczas zapisywania wyrazu „Bóg” zastÛpujÇ
literÛ „ó” dywizem (B-g).



PamiÛtaj, abyĝ dzieĆ ĝwiÛty ĝwiÛciĄ. Poniewaľ w siódmym dniu stworzenia Bóg
odpoczywaĄ, ludzie majÇ obowiÇzek Go naĝladowaÉ. Biblia hebrajska traktuje to
bardzo powaľnie. Dowodem moľe byÉ choÉby sytuacja, w której czĄowiek zostaje
zabity za zbieranie drewna podczas szabatu (Lb 15:32 – 15:36).



Czcij ojca swego i matkÛ swojÇ. Oddawanie czci rodzicom oznacza szacunek
i troskÛ (na przykĄad koniecznoĝÉ zapewnienia im opieki na staroĝÉ). To przykazanie
jest jedynym, któremu towarzyszy obietnica: „[a bÛdziesz] dĄugo ľyĄ na ziemi,
którÇ Pan, Bóg twój, da tobie”. Chociaľ obecnie uwaľa siÛ, ľe ta obietnica odnosi
siÛ do ľycia jednostek, w pierwotnym kontekĝcie miaĄa ona gwarantowaÉ caĄemu
narodowi Izraela, jeĝli bÛdzie przestrzegaĄ tego przykazania (i zapewne takľe
innych), dĄugoletni dobrobyt w Ziemi Obiecanej.



Nie zabijaj. Szóste przykazanie czÛsto bywa niewĄaĝciwie rozumiane jako
zakazujÇce zabijania pod kaľdÇ postaciÇ. Izraelici karali jednak szereg zbrodni
ĝmierciÇ i wolno im byĄo zabijaÉ w czasie wojny. To przykazanie zabrania
morderstwa — czyli umyĝlnego zabijania innych bez powodu.



Nie cudzoĄóľ. W Biblii hebrajskiej cudzoĄóstwo oznacza stosunki seksualne
miÛdzy ľonatymi mÛľczyznami a zamÛľnymi kobietami (oczywiĝcie ľonatymi
lub zamÛľnymi z innymi osobami). Stosunki seksualne miÛdzy ľonatymi
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mÛľczyznami a niezamÛľnymi kobietami nie sÇ w znaczeniu technicznym
cudzoĄóstwem, bo w Biblii hebrajskiej poligamia nie jest zakazana (zob. rozdziaĄ 6.
tej ksiÇľki).



Nie kradnij. Tutaj wszystko jest proste, nie naleľy kraĝÉ i tyle.



Nie mów faĄszywego ĝwiadectwa przeciw bliļniemu swemu. To przykazanie
w znaczeniu bardziej ogólnym odnosi siÛ do kĄamstwa, a konkretniej dotyczy
faĄszywych oskarľeĆ wobec innych w kontekĝcie prawnym. W czasach biblijnych
kĄamstwa „pod przysiÛgÇ” byĄy powaľnym problemem. Ograniczaniu ich liczby
sĄuľyĄy w staroľytnym Izraelu wĄaĝnie to przykazanie oraz niezbÛdny, aby kogoĝ
skazaÉ, wymóg zĄoľenia zeznaĆ przez co najmniej dwóch ĝwiadków. Mimo to
w Biblii zdarza siÛ, ľe ludzie bywajÇ niesĄusznie ĝcigani, a nawet zabijani za
sprawÇ faĄszywego ĝwiadectwa.



Nie poľÇdaj ľony bliļniego swego ani ľadnej rzeczy, która jego jest. Inaczej
niľ w przypadku wczeĝniejszych dziewiÛciu przykazaĆ naruszenia dziesiÇtego
nie da siÛ zweryfikowaÉ (to znaczy moľe tego dokonaÉ wyĄÇcznie Bóg). Niemniej
jednak dziesiÇte przykazanie jest tak samo istotne jak wszystkie pozostaĄe,
bo odnosi siÛ do pobudek czy teľ motywów, za których sprawÇ Ąamane sÇ
inne przykazania.

DZIESIÚÈ PRZYKAZAą W KONTEKĜCIE
Badacze odkryli, ľe przymierze, które odzwierciedla dziesiÛÉ przykazaĆ, jest uderzajÇco podobne do innych aktów prawnych charakterystycznych dla staroľytnego
Bliskiego Wschodu, a mianowicie do umów zawieranych miÛdzy suzerenami a wasalami (czyli panami a sĄugami). Innymi sĄowy, gdy Bóg ustanawia przymierze z Izraelitami, czyni to, posĄugujÇc siÛ jÛzykiem prawniczym, który jest dla nich zrozumiaĄy.

CUDZOăÓSTWO I „FAăSZYWA BIBLIA”
W 1631 r. brytyjski monarcha Karol I zamówiĄ w renomowanej angielskiej drukarni
tysiÇc egzemplarzy Biblii. I wszystko byĄoby w porzÇdku, gdyby nie jeden bĄÇd: drukarz
pominÇĄ wyraz „nie” w siódmym przykazaniu (wiÛc wyszĄo „cudzoĄóľ”). Król nie wykazaĄ
siÛ w tej kwestii poczuciem humoru i nakazaĄ, aby wszystkie teksty zostaĄy odnalezione i zniszczone. To wydanie Biblii staĄo siÛ znane jako „faĄszywa Biblia”. Do dziĝ
przetrwaĄo zaledwie kilka jej egzemplarzy, z których kaľdy wart jest fortunÛ.
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Tymczasem w obozie: Aaron i zĄoty cielec (Wj 32)
Podczas gdy Mojūesz przez czterdzieőci dni przebywa na górze Synaj, gdzie otrzymuje prawo, lud zaczyna sió niecierpliwiġ i prosi Aarona, aby stworzyû „boga,
który [go] poprowadzi”. Aaron, czûowiek o niezûomnych zasadach moralnych,
poleca, aby ludzie dali mu zûotñ biūuterió, z której tworzy zûotego byka. Ten boūek
zwany cielcem to jednak nie cieló, jak sió powszechnie uwaūa. Cielóta to maûe,
nowo narodzone zwierzóta, majñce problem nawet ze staniem na wûasnych nogach, a posñg, który tworzy Aaron, przedstawia rocznego byka — to prawdziwy
symbol móskoőci i powszechny w staroūytnym őwiecie sposób przedstawiania
bóstw. Dlatego wûaőnie gdy w tamtych czasach ktoő chciaû dowieőġ, iū jego bóg
jest „prawdziwy” (czyli mocarny), przedstawiaû go (lub jñ — boginió) w postaci
byka lub jeũdũca na grzbiecie byka.
Stajñc w obronie Aarona, moglibyőmy uznaġ, ūe zûoty byk jest dla niego symbolem Boga Izraela, który dowiódû swojego móstwa w konfrontacji z bogami Egiptu. Oto wytûumaczenie, dlaczego Aaron przyzwala na baûwochwalstwo, a jednak
nie obawia sió powiedzieġ: „Jutro bódzie uroczystoőġ ku czci Pana”. Niezaleūnie
jednak od intencji Aarona Bóg widzi w dziaûaniach ludzi jednoznaczne naruszenie przykazaŁ pierwszego (ūadnych innych bogów) i drugiego (ūadnych podobizn) i informuje Mojūesza, ūe zamierza zniszczyġ Izraelitów za dopuszczenie sió
tego grzechu. Mojūesz bûaga Boga, aby sió zastanowiû, mówiñc, ūe jeőli dojdzie do
zniszczenia Izraelitów, Egipcjanie uznajñ, ūe Bóg nie byû w stanie doprowadziġ
swego ludu do Ziemi Obiecanej. Przekonany przez Mojūesza Bóg zmienia zdanie
i oszczódza lud Izraela.
Po owocnych rozmowach z Bogiem jako przedstawiciel ludzi Mojūesz zstópuje
z góry, aby porozmawiaġ z ludũmi w imieniu Boga. Na widok zûotego byka i ludzi
oddajñcych sió baûwochwalstwu i biesiadom rzuca jednak tablice z dziesiócioma
przykazaniami na ziemió, rozbijajñc je na kawaûki, co symbolizuje zerwanie przez
Izraelitów przymierza z Bogiem. Nastópnie Mojūesz niszczy cielca, palñc go i miaūdūñc w proch, który wrzuca do wody, i zmusza ludzi, aby jñ pili. Podūegacze zostajñ
ukarani, ale ostatecznie Bóg przebacza ludziom i odnawia z nimi przymierze.

CZY BÓG ZMIENIA ZDANIE?
W kontekĝcie stwierdzenia, ľe Bóg „zmieniĄ” zdanie w kwestii zlikwidowania Izraelitów za stworzenie zĄotego cielca, pojawia siÛ istotne pytanie teologiczne: czy biblijny
autor naprawdÛ uwaľa, ľe Bóg moľe zmieniÉ zdanie? Niektórzy badacze uznajÇ, ľe
zapis ten naleľy rozumieÉ dosĄownie: Bóg zmieniĄ zdanie. Inni twierdzÇ jednak, ľe skoro gdzie indziej w Biblii (Lb 23:19) znajduje siÛ jednoznaczny zapis ĝwiadczÇcy o tym,
ľe Bóg nie zmienia zdania, to w tym miejscu mamy do czynienia z przykĄadem jÛzyka
antropomorficznego, za pomocÇ którego dziaĄania Boga opisywane sÇ w kategoriach
ludzkich. W takim kontekĝcie stwierdzenie: „Bóg zmieniĄ zdanie” oznacza, ľe jest On
gotów na wymianÛ argumentów, a nawet dopuszcza moľliwoĝÉ „zostania przekonanym” przez ludzi.
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Przyczepa kempingowa Boga: przybytek
(Wj 25:1 – 31:11; 35:30 – 40:38)
Prawie jedna trzecia Ksiógi Wyjőcia to opis ksztaûtu i funkcji przybytku — przenoőnej konstrukcji przypominajñcej namiot, która staje sió „rezydencjñ” Boga na
ziemi. Wprawdzie Biblia na kaūdym kroku przekonuje wszystkich zainteresowanych, ūe Boga nie da sió poûñczyġ z konkretnñ lokalizacjñ geograficznñ, ale przybytek staje sió miejscem, w którym obecnoőġ Boga (zwana takūe Jego „chwaûñ”)
w wyjñtkowy sposób objawia sió na ziemi i w którym ludzie mogñ Go czciġ i skûadaġ
Mu ofiary. Co wiócej, sposób urzñdzenia i zawartoőġ przybytku symbolizuje róūne
aspekty relacji Boga z Izraelem (rysunek 7.2).

RYSUNEK 7.2.
Model przybytku
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STARY TESTAMENT I BÓG GNIEWU?
CzÛsto moľna usĄyszeÉ, ľe Bóg Starego Testamentu jest Bogiem gniewu, a Bóg Nowego Testamentu to Bóg miĄoĝci. Jak na ironiÛ, niewĄaĝciwoĝÉ tego stwierdzenia
nigdzie nie jest to bardziej widoczna niľ w opisie ukarania przez Boga Izraelitów za
oddawanie czci zĄotemu bykowi. W nastÛpstwie tego wydarzenia Bóg ponownie
„przedstawia siÛ” Mojľeszowi — z zamiarem przypomnienia mu (i czytelnikowi), ľe
jest przede wszystkim Bogiem miĄoĝci i przebaczenia:
Jahwe, Jahwe, Bóg miĄosierny i litoĝciwy, cierpliwy, bogaty w ĄaskÛ i wiernoĝÉ, zachowujÇcy swÇ ĄaskÛ w tysiÇczne pokolenia, przebaczajÇcy niegodziwoĝÉ, niewiernoĝÉ,
grzech, lecz nie pozostawiajÇcy go bez ukarania, ale zsyĄajÇcy kary za niegodziwoĝÉ
ojców na synów i wnuków aľ do trzeciego i czwartego pokolenia (Wj 34:6 – 34:7).
Zgadza siÛ. WedĄug 34. rozdziaĄu KsiÛgi Wyjĝcia Bóg hebrajskiej Biblii jest zasadniczo
uosobieniem miĄoĝcii przebaczenia, a tylko w niewielkiej czÛĝci osÇdu (nie gniewu
— to istotna róľnica).
Przybytek byû duūym prostokñtnym namiotem (miaû po cztery i póû metra wysokoőci i szerokoőci oraz czternaőcie metrów dûugoőci) otoczonym dziedziŁcem
o wymiarach trzydzieőci na czterdzieőci szeőġ metrów. Wierni przynosili ofiary
przed wejőcie na dziedziniec, gdzie witaû ich kapûan. W przypadku ofiarowania
zwierzñt wierni kûadli róce na ich gûowach i wyznawali grzechy, symbolicznie
przenoszñc swoje niecne uczynki na ofiaró. Nastópnie kapûan zabieraû zwierzó,
aby zûoūyġ je w ofierze na miedzianym oûtarzu. Na dziedziŁcu znajdowaûa sió takūe
miedziana umywalnia wypeûniona wodñ i uūywana przez kapûanów do rytualnego
oczyszczania sió przed posûugñ dla Boga.
Postaġ kapûana jako mediatora miaûa oznaczaġ, ūe Bóg jest őwióty (czy teū oddzielony pod wzglódem moralnym od ludzi). Nawet jednak kapûani przed rozpoczóciem skûadania ofiar w imieniu innych musieli sió rytualnie oczyszczaġ —
takūe poprzez skûadanie ofiar oraz obmywanie sió.
Wchodzñc do wûaőciwego przybytku (dostópnego wyûñcznie dla kapûanów), zobaczylibyőmy:



StóĄ z chlebami pokĄadnymi, na którym codziennie znajdowaĄo siÛ dwanaĝcie
bochenków chleba (po jednym dla kaľdego z dwunastu pokoleĆ Izraela) bÛdÇcych
ofiarÇ dla Boga i ĝwiadectwem Jego nieustajÇcej opieki nad ludļmi.



ZĄoty ĝwiecznik (czyli menorÛ), siedmioramienny kandelabr, z zawsze pĄonÇcymi
ĝwiecami, bÛdÇcy symbolem trwaĄego przymierza Boga z Izraelem.



OĄtarz kadzenia, który nie tylko sĄuľyĄ do maskowania zapachu zwiÇzanego ze
skĄadaniem ofiar, ale takľe symbolizowaĄ ofiary skĄadane Bogu w imieniu Izraela
i zanoszone do Niego modlitwy.
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Frontowe pomieszczenie przybytku (zwane Ʀwiñtnicñ Ʀwiótñ) byûo oddzielone zasûonñ od pomieszczenia tylnego (zwanego Ʀwiñtnicñ Najőwiótszñ lub Miejscem
Ʀwiótym). Tylne pomieszczenie byûo „salñ tronowñ” Boga”, w której znajdowaûa sió
najőwiótsza relikwia kultu: Arka Przymierza. Spoczywaûa ona na őrodku pomieszczenia, do którego mógû wejőġ wyûñcznie najwyūszy kapûan, i to tylko raz na rok,
w Dniu Pojednania (patrz „Przewodnik po őwiótych dniach Izraela” w dalszej
czóőci tego rozdziaûu).
Arka Przymierza to skrzynia z drewna akacjowego pokryta zûotñ foliñ, na której
wieku wykonanym z czystego zûota umieszczone byûy naprzeciw siebie dwa biblijne cherubiny (stworzenia z ciaûem lwa, twarzñ czûowieka i skrzydûami orûa).
Wewnñtrz Arki znajdowaû sió garniec z mannñ, przypominajñcy o Boskiej opiece
nad Izraelem, laska Aarona, przypominajñca o jego przywództwie nad Izraelitami,
i Dziesióġ PrzykazaŁ, symbolizujñcych przymierze Boga z tym ludem.
Po ustawieniu przybytku wypeûnia go sûup dymu i ognia symbolizujñcy Boūñ obecnoőġ, która prowadzi Izraelitów od ich wyjőcia z Egiptu. Odtñd, gdy Bóg chce, aby
Izraelici przenieőli sió w nowe miejsce, chmura unosi sió z przybytku i wskazuje
im drogó.

Prawa uĝwiÛconego ľycia: KsiÛga KapĄaĆska
Trzecia z pióciu ksiñg Mojūesza, Ksióga KapûaŁska, to kamieŁ wógielny Tory. Jest
ona nie tylko dosûownie centralnym elementem piócioksiógu, ale takūe zawiera
prawa, które majñ odróūniaġ Izraelitów, jako naród wybrany, od innych ludów.
Nazwa „Ksióga KapûaŁska” wywodzi sió od praw i rytuaûów, które byûy egzekwowane i odprawiane gûównie przez kapûaŁskie plemió Lewitów.

OFIARY W STAROĽYTNYM ĜWIECIE: ZNACZENIE
GORLIWOĜCI I „POPRAWNOĜCI RYTUALNEJ”
(KPă 10)
W staroľytnym Izraelu istotne byĄy zarówno szczeroĝÉ przy skĄadaniu ofiar czy teľ
podczas uczestnictwa w rytuaĄach, jak i przeprowadzanie tych rytuaĄów we wĄaĝciwy
sposób. Ludzie, którzy w jakikolwiek sposób zmieniali rytuaĄy, zwĄaszcza dodajÇc do
nich elementy upodabniajÇce je do praktyk, jakim oddawali siÛ politeistyczni sÇsiedzi
Izraela, byli surowo karani. Nawet dwaj najstarsi synowie Aarona zostajÇ zabici przez
Boga za zĄoľenie w ofierze ognia „innego niľ nakazany”.
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Mimo swojego niebagatelnego znaczenia Ksióga KapûaŁska czósto bywa w dzisiejszych czasach bûódnie rozumiana — nie dlatego, ūe skomplikowana jest jej interpretacja (choġ i tak czasem bywa), ale dlatego, ūe jej treőġ w wielu miejscach
dotyczy tego, w jaki sposób naleūy prawidûowo skûadaġ róūne ofiary, co wolno,
a czego nie wolno jeőġ oraz co robiġ, gdy rany zabarwiajñ sió na okreőlony kolor.
Wspóûczesnemu czytelnikowi takie szczegóûy mogñ sió wydawaġ maûo istotne,
a nawet nieprzyjemne (i faktycznie takie bywajñ, przyznajemy). Dla kapûanów,
których zadaniem byûo prawidûowe skûadanie Bogu odpowiednich ofiar, instruowanie ludzi, jakie pokarmy powinni uznawaġ za czyste i nieczyste, oraz diagnozowanie chorób, Ksióga KapûaŁska byûa jednak podstawowym ũródûem informacji.

Znaczenie ofiar w staroľytnym Izraelu (KpĄ 1 – 9)
Ksióga KapûaŁska rozpoczyna sió od opisu róūnorodnych ofiar, jakie mieli skûadaġ kapûani. System skûadania ofiar stworzony zostaû celowo, aby zapewniġ ludziom sposób na uzyskiwanie od Boga przebaczenia i wyraūanie Mu wdziócznoőci
za opiekó. Ofiary, oprócz opieki Boga, zapewniaûy kapûanom i ludowi poūywienie,
a ich skûadanie nie byûo — jak dziő jesteőmy skûonni uwaūaġ — praktykñ barbarzyŁskñ, bo skûadajñc rytualne ofiary, podkreőlano powagó aktu odebrania ūycia
zwierzóciu, aby zdobyġ poūywienie. (Dla porównania wspóûczesne stwierdzenia
w rodzaju: „Wezmó tego cheeseburgera na wynos” w ūaden sposób nie odwoûujñ
sió do faktu, ūe jedzenie miósa wiñūe sió z pozbawianiem ūycia).
Ksióga KapûaŁska opisuje pióġ kategorii ofiar:



Ofiary caĄopalne (KpĄ 1). To podstawowy rodzaj ofiar za grzechy — hebrajski
wyraz, który je opisuje, oznacza dosĄownie „to, co jest ofiarowane”. W zaleľnoĝci
od zasobnoĝci skĄadajÇcego ofiarÛ caĄopalnÇ mogĄy niÇ byÉ mĄody byk, jednoroczne
jagniÛ lub ptak (goĄÇb lub synogarlica). ZwierzÛ byĄo caĄkowicie spalane,
a towarzyszÇcy temu zapach, który unosiĄ siÛ ku niebu, miaĄ byÉ „miĄy dla Pana”.
Takie ofiary skĄadano dwa razy dziennie — rano i wieczorem — a towarzyszyĄy im
zboľa i wino. Na poczÇtku miesiÇca i w szabat kapĄani skĄadali w ofierze wiÛcej
zwierzÇt i organizowali wspólne posiĄki.



Ofiary pokarmowe (KpĄ 2). Ten rodzaj ofiar byĄ sposobem, aby podziÛkowaÉ
Bogu za dar poľywienia. Ofiary pokarmowe skĄadaĄy siÛ z ziarna (lub drobnej
mÇki), a takľe oliwy z oliwek, kadzidĄa i przaĝnych placków lub podpĄomyków.
CzÛĝÉ ofiary przeznaczano dla Boga, a reszta trafiaĄa do kapĄanów jako
poľywienie.



Ofiary biesiadne, czyli „ofiary pokojowe” (KpĄ 3). Takie ofiary byĄy sposobem
wyraľania pragnienia pokoju lub wiÛzi z Bogiem. Ofiary takie wystÛpowaĄy
w trzech wariantach: jako ofiary dziÛkczynne (obejmujÇce oprócz zwierzÇt
podpĄomyki), ofiary wotywne (sĄuľÇce do dziÛkowania za „wysĄuchanie”)
oraz ofiary dobrowolne (skĄadane niezaleľnie od okazji ĝwiÇtecznych).
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Ofiary przebĄagalne lub „ofiary za grzechy” (KpĄ 4:1 – 5:13). ByĄy zasadniczo
skĄadane w celu przeproszenia Boga za grzechy niezamierzone, zwĄaszcza gdy
nie byĄo moľliwoĝci przywrócenia stanu pierwotnego. W przypadku tego rodzaju
ofiar istotne byĄy status sprawcy i jego intencje. KapĄani i wĄadcy musieli skĄadaÉ
cenniejsze ofiary niľ zwykli ludzie, a grzechy popeĄnione celowo lub przez
nieuwagÛ „kosztowaĄy” wiÛcej niľ takie, które popeĄniano przypadkiem.



Ofiary zadoĝÉuczynienia lub „ofiary za winy” (KpĄ 5:14 – 26). ByĄy skĄadane za
wystÛpki przeciwko Izraelitom lub Bogu. Wymagane byĄo takľe zadoĝÉuczynienie
ze strony sprawców tych czynów.

Czy to koszerne? Biblijna dieta (KpĄ 11)
Ksióga KapûaŁska, poza tym, ūe dotyczy prawidûowego skûadania ofiar, zawiera
takūe szczegóûowe opisy tego, co wolno, a czego nie wolno jeőġ. Zasady dietetyczne zapisane w 11. rozdziale Ksiógi KapûaŁskiej (i powtórzone w 14. rozdziale
Ksiógi Powtórzonego Prawa) dzielñ poūywienie na „czyste” (czyli koszerne —
hebrajski wyraz koszer oznacza „wûaőciwy”) i „nieczyste”. Zasadniczo wykluczone
byûo spoūywanie padliny oraz wszelkich zwierzñt, które zmarûy őmierciñ naturalnñ. Zwierzóta przeznaczane do spoūycia musiaûy takūe mieġ co najmniej osiem
dni. Poza podziaûem na te ogólne kategorie istnieje teū w Biblii podziaû zwierzñt
wedûug gatunków — na ssaki, stworzenia wodne, ptaki i zwierzóta peûzajñce.

Ssaki
Jeőli zwierzó jest przeÈuwaczem (ma dodatkowy ūoûñdek i przeūuwa, co umoūliwia
mu jedzenie trawy), jest kopytne (posiada kopyta) i te kopyta sñ rozszczepione, a nie
jednolite, to moūna organizowaġ imprezó z grillem! Izraelici spoūywali gûównie
owce i kozy, ale takūe bydûo oraz polowali na dzikie zwierzóta, na przykûad na
jelenie i antylopy. Biblia wymienia teū kilka przykûadów zwierzñt niekoszernych,
takich jak wielbûñd, który jest przeūuwaczem i ma rozdzielone palce, ale nie posiada kopyt, królik, który wydaje sió przeūuwaczem (ale nim nie jest) i nie ma
rozszczepionych kopyt, oraz őwinia, która ma rozszczepione kopyta, ale nie jest
przeūuwaczem.

Stworzenia wodne
Izraelici nie spódzali zbyt wiele czasu w wodzie, wióc chociaū dysponowali licznymi wyrazami odnoszñcymi sió do owiec i kóz, w Biblii hebrajskiej wystópuje
tylko jedno okreőlenie dla wszelkiego rodzaju stworzeŁ wodnych: dag. Dag to
zarówno wieloryb, jak i homar, kaûamarnica czy tuŁczyk. Stworzenie wodne, aby
byġ koszerne, musi mieġ ûuski i pûetwy.
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DLACZEGO KOSZERNE?
Koszer to hebrajski wyraz oznaczajÇcy, ľe coĝ jest „wĄaĝciwe”, i odnoszÇcy siÛ do
obiektów, których wedĄug prawa Mojľeszowego moľna uľywaÉ lub które wolno spoľywaÉ. Najbardziej typowe jest wĄaĝnie to drugie znaczenie. Badacze majÇ szereg
teorii na temat tego, dlaczego Biblia akceptuje niektóre pokarmy, a innych nie. Najbardziej popularna jest propozycja, wedĄug której biblijne zasady ľywieniowe majÇ na
celu ochronÛ Izraelitów przed chorobami i epidemiami. To wyjaĝnienie nie uwzglÛdnia
jednak wszystkich opisywanych w Biblii sytuacji. Zjedzenie na przykĄad chrzÇszcza
(który nie jest koszerny) nie wiÇľe siÛ przecieľ z wiÛkszym ryzykiem niľ zjedzenie
ĝwierszcza (który jest koszerny). ByÉ moľe najlepszym wytĄumaczeniem dla biblijnych
zasad ľywieniowych jest zatem fakt, iľ miaĄy one po prostu stanowiÉ czynnik odróľniajÇcy kulturowo Izraelitów od innych nacji. Poza ubiorem i jÛzykiem dieta jest jednym z najlepszych wyznaczników odrÛbnoĝci kulturowej, a zasady ľywieniowe ludu
Izraela odróľniajÇ go od sÇsiadów.

Ptaki
Zamiast wymieniaġ cechy niezbódne do tego, aby ptaka uznaġ za koszernego (jak
w przypadku innych kategorii ūywnoőci), Biblia wymienia po prostu ptaki, których nie wolno jeőġ. To sowy, orûy, jastrzóbie i nietoperze. (Wiemy, ūe nietoperz
nie jest ptakiem, ale oficjalna nazwa tej kategorii w józyku hebrajskim brzmi
„stworzenia latajñce”, a do nich nietoperz niewñtpliwie naleūy). Wszystkie zakazane ptaki sñ miósoūercami, wióc moūna uznaġ, ūe za koszerne uwaūane sñ takie,
które odūywiajñ sió ziarnem. Staroūytni Izraelici najczóőciej jadali goûóbie. W Biblii hebrajskiej nie ma wzmianki o kurczótach, bo udomowione kury pojawiaûy
sió w tym rejonie dopiero okoûo 500 r. p.n.e.

Stworzenia peĄzajÇce
Ta kategoria obejmuje gady i owady. Nie wolno byûo jeőġ ūadnych gadów, ale niektóre owady tak. Jeőli owad miaû skrzydûa i stawy nóg powyūej korpusu, aby móc
skakaġ, byû zdatny do jedzenia. Tak wióc dopuszczalne byûo spoūywanie szaraŁczy, a takūe őwierszczy i koników polnych. Niektóre gatunki szaraŁczy w tej
czóőci őwiata osiñgajñ wielkoőġ podwójnego cheeseburgera i nie da sió ich zjeőġ
za jednym razem. (Tak, wiemy… Spróbuj sió powstrzymaġ).

Przewodnik po ĝwiÛtych dniach Izraela
Kalendarz biblijny jest konstrukcjñ z koniecznoőci uőwióconñ, bo upamiótnia historyczne dziaûania Boga, takie jak stworzenie őwiata czy opuszczenie przez
Izraelitów Egiptu. W Ksiódze KapûaŁskiej znajdujemy w zwiñzku z tym szczegóûowe
opisy sposobów i terminów obchodzenia róūnych őwiñt czy teū „őwiótych dni”.
W kolejnych podpunktach opiszemy niektóre z nich.
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ĜwiÛta pielgrzymkowe
Trzy őwióta w kalendarzu Izraelitów wymagaûy pielgrzymki do gûównego oûtarza
Izraela (znajdujñcego sió najpierw w przybytku, a w póũniejszych czasach w őwiñtyni zbudowanej przez Salomona w Jerozolimie — patrz rozdziaû 10.): Pascha,
Ʀwióto Tygodni i Ʀwióto Szaûasów (wiócej informacji o biblijnych őwiótach znajdziesz w rozdziale 27.).



Pascha, czyli ĜwiÛto Przaĝników. Pascha to ĝwiÛto obchodzone na wiosnÛ (na
przeĄomie kwietnia i maja), które upamiÛtnia exodus Izraelitów z Egiptu. Przed
pierwszÇ PaschÇ Izraelici zostali pouczeni, aby oznaczyÉ krwiÇ zabitych baranków
wejĝcia do swoich domów. Bóg i Jego anioĄ zniszczenia mieli dziÛki temu „przejĝÉ”
obok nich podczas uĝmiercania pierworodnych synów Egiptu. Po ĝwiÛcie Paschy
nastÛpuje ĜwiÛto Przaĝników, podczas którego Izraelitom nie wolno jeĝÉ niczego
przyrzÇdzonego na zakwasie. To ĝwiÛto upamiÛtnia pospiesznÇ ucieczkÛ
Izraelitów z Egiptu, gdy nie byĄo czasu, aby zakwasiÉ chleb.



ĜwiÛto Tygodni, Szawuot, ĜwiÛto Ľniw, ĜwiÛto Pierwszych Zbiorów (grecka
PiÛÉdziesiÇtnica). Siedem tygodni i jeden dzieĆ (czyli piÛÉdziesiÇt dni) po ĝwiÛcie
Paschy nastÛpuje ĜwiÛto Tygodni (na przeĄomie maja i czerwca), czyli ĝwiÛto
zbiorów pszenicy i jÛczmienia zasianych jesieniÇ. Podczas tego ĝwiÛta skĄadano
ofiary zarówno ze zwierzÇt, jak i zbiorów, aby uczciÉ BoskÇ ochronÛ.



ĜwiÛto SzaĄasów (Namiotów), Sukkot lub ĜwiÛto Zbiorów. Ostatnie ĝwiÛto
rolnicze przed zimÇ, po zbiorach winogron i oliwek (na przeĄomie wrzeĝnia
i paļdziernika). To trwajÇce tydzieĆ, radosne ĝwiÛto, którego uczestnicy mieszkajÇ
w szaĄasach lub budkach, upamiÛtniajÇc wÛdrówki Izraelitów po pustkowiach.
Podobnie jak w przypadku innych ĝwiÇt pielgrzymkowych, podczas ĜwiÛta
SzaĄasów skĄadane sÇ ofiary w celu okazania Bogu wdziÛcznoĝci za poľywienie
oraz — w tym konkretnym przypadku — za wolnoĝÉ.

DzieĆ Pojednania
DzieŁ Pojednania (po hebrajsku Jom Kippur) to najbardziej uroczysty dzieŁ w kalendarzu, który przypada jesieniñ, pióġ dni przed őwiótem Sukkot. To dzieŁ postu
i refleksji, podczas którego kapûani i spoûecznoőġ oczyszczajñ sió z popeûnionych
przez caûy rok grzechów. W Dniu Pojednania oczyszczany byû przybytek (a póũniej őwiñtynia) i tylko w tym dniu Najwyūszy Kapûan mógû wejőġ do Ʀwiñtnicy
Najőwiótszej, gdzie znajdowaûa sió Arka Przymierza, aby zûoūyġ ofiaró za grzechy
caûego narodu. Wiócej informacji o tym őwiócie znajdziesz w rozdziale 27.

Lata szabatowe
Ludziom naleūaû sió odpoczynek w siódmym dniu kaūdego tygodnia, a ziemia miaûa
leūeġ odûogiem co siedem lat — byûy to tzw. lata szabatowe. Izraelitom nie wolno
byûo wtedy sadziġ roőlin, zajmowaġ sió ich pielógnacjñ ani zbieraġ plonów. W latach
szabatowych dochodziûo takūe do wielu reform spoûecznych, w ramach których
rozdawano ūywnoőġ biednym i anulowano dûugi (warto byûoby wprowadziġ ten
zwyczaj w firmach obsûugujñcych karty kredytowe, prawda?).
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DLACZEGO W KOSZERNYCH DELIKATESACH NIE
MOĽNA KUPIÈ CHEESEBURGERA
Jeĝli byĄeĝ kiedyĝ w koszernej restauracji lub sam zachowujesz koszernoĝÉ, to wiesz,
ľe nie wolno ĄÇczyÉ produktów mlecznych z miÛsnymi. Zakaz ten jednoznacznie wynika ze sĄów: „Nie bÛdziesz gotowaĄ koļlÛcia w mleku jego matki” (Wj 23:19 i 34:26,
Pwt 14:21). Badacze nie sÇ zgodni co do znaczenia tego zakazu. Niektórzy, opierajÇc siÛ
na podobieĆstwach do innych staroľytnych kultur, twierdzÇ, ľe chodzi tutaj o zakaz
oddawania siÛ pogaĆskim rytuaĄom, podczas których koļlÛta byĄy uĝmiercane przez
gotowanie w mleku. Inni twierdzÇ, ľe wiÇľe siÛ on z biblijnym nakazem etycznego
traktowania zwierzÇt. Zgodnie z tÇ (caĄkowicie sĄusznÇ i uzasadnionÇ) interpretacjÇ
Biblia zakazuje gotowania mĄodego zwierzÛcia w mleku matki, bo jest to po prostu
okrutne. Niezaleľnie jednak od faktycznego znaczenia tych fragmentów Biblii w ľydowskiej tradycji przyjÛto, iľ chodzi tutaj o zakaz jednoczesnego spoľywania produktów mlecznych i miÛsnych — innymi sĄowy, ľegnajcie cheeseburgery.

Rok Jubileuszowy
Rok nastópujñcy po siedmiu latach szabatowych znany byû jako Rok Jubileuszowy. Jego nazwa pochodzi od wyrazu oznaczajñcego róg barana, który byû podczas
uroczystoőci wykorzystywany jako instrument dóty. W Roku Jubileuszowym
ludziom przypominano, ūe to Bóg, a nie oni, jest wûaőcicielem wszystkiego, co majñ.
Uwalniano wtedy wszystkich Izraelitów, którzy wczeőniej trafili do niewoli za
dûugi, a wszystkie grunty sprzedane w ciñgu poprzednich pióġdziesióciu lat na
pokrycie dûugów byûy zwracane pierwotnym wûaőcicielom.

Prawo i porzÇdek: system prawny Izraela
Oprócz opisu praw rytualnych i őwiñt, który odnosi sió zasadniczo do kultu religijnego, Ksióga KapûaŁska zawiera takūe szereg praw o charakterze etycznym,
wiñūñcych sió z relacjami miódzyludzkimi Izraelitów. Wiele tego rodzaju praw
zawartych w Ksiódze KapûaŁskiej brzmi znajomo. Moūna to niewñtpliwie przypisaġ
okolicznoőci, ūe Biblia wywarûa (i wywiera) niebagatelny wpûyw na nowoczesne
systemy prawne, a takūe na nasz kodeks moralny. Oto próbka nauk etycznych
z Ksiógi KapûaŁskiej:

Nie b´dziesz uciskaº bliÇniego, nie b´dziesz go wyzyskiwaº.
Zapºata najemnika nie b´dzie pozostawa® w twoim domu przez noc aÈ
do poranka.
Nie b´dziesz zºorzeczyº gºuchemu. Nie b´dziesz kºadº przeszkody przed
niewidomym.
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Nie b´dziesz stronniczym na korzy¿® ubogiego, ani nie b´dziesz miaº
wzgl´dów dla bogatego. Sprawiedliwie b´dziesz sdziº bliÇniego.
Nie b´dziesz szukaº pomsty, nie b´dziesz Èywiº urazy do synów twego ludu,
ale b´dziesz miºowaº bliÇniego jak siebie samego (Kpû 19:13 – 15, 19:18).
Wiele praw Izraela wynika z doőwiadczeŁ jego ludu jako niewolników w Egipcie.
Celem wielu norm jest na przykûad ochrona przybyszów przed ich wykorzystywaniem i niewûaőciwym traktowaniem. Oto jeden z przykûadów zawartych w Ksiódze
KapûaŁskiej:

Przybysza, który si´ osiedliº w¿ród was, b´dziecie uwaÈa® za obywatela.
B´dziesz go miºowaº jak siebie samego, bo i wy byli¿cie przybyszami
w ziemi egipskiej (Kpû 19:34).
Dzióki tym normom etycznym lud Izraela mógû mieġ nadziejó, ūe nie tylko uniknie
peûnych przemocy praktyk swoich sñsiadów, ale takūe wyróūni sió jako őwióty i prawy
lud Boūy.

Czterdzieĝci lat wÛdrówki: KsiÛga Liczb
Ksióga Liczb wzióûa swojñ nazwó od dwóch spisów powszechnych oraz innych
wartoőci liczbowych zapisanych na jej stronach. Zasadniczo jednak jej treőġ odnosi sió do wydarzeŁ, które miaûy miejsce podczas czterdziestu lat wódrówki Izraelitów po pustkowiach pod przewodnictwem Mojūesza. Podobnie jak Ksióga Wyjőcia, Ksióga Liczb odnotowuje liczne skargi i bunty przeciw Bogu i wybranemu
przez Niego przywódcy. Ksióga Liczb opowiada takūe o odejőciu Miriam i Aarona,
siostry i brata Mojūesza, oraz przygotowuje czytelnika na zbliūajñcñ sió őmierġ
Mojūesza.

OKO ZA OKO, ZÆB ZA ZÆB
Szereg zapisów odnoszÇcych siÛ do norm prawnych Izraela koĆczy siÛ zwrotem:
„oko za oko, zÇb za zÇb” (zob. na przykĄad KpĄ 24:20). Prawo to znane jest po Ąacinie
jako lex talionis (lub prawo odwetu). Dziĝ ta zasada czÛsto bywa niewĄaĝciwie interpretowana, bo uznaje siÛ, ľe Biblia promuje zemstÛ. Celem zasady oko za oko, zÇb za
zÇb nie jest jednak zachÛcanie do odwetu, ale wrÛcz odwrotnie, do ograniczania jego zakresu. Róľnica jest subtelna, ale istotna. Jeľeli Mosze daje Dawidkowi w ucho,
to Dawidek mógĄby ulec pokusie, aby nie tylko daÉ w ucho Moszemu, ale takľe
strzeliÉ go w zÛby. Zasada „oko za oko” ogranicza zakres prawa odwetu Moszego wyĄÇcznie do oka i w znaczeniu ogólnym zapobiega naduľyciom oraz niekontrolowanemu
nakrÛcaniu spirali przemocy.
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Kolejne rebelie ludu Izraela (Lb 12 – 14, 21 i 25)
Znaczna czóőġ Ksiógi Liczb zawiera opis dalszego okresu wódrówki po pustyni
pod przewodnictwem Mojūesza, naznaczonego licznymi buntami i rebeliami. Oto
zestawienie najciekawszych wydarzeŁ (choġ moūe w tym kontekőcie naleūaûoby
okreőliġ je mianem najbardziej ponurych), do których wtedy doszûo:



Bunt Aarona i Miriam (Lb 12). Typowe dla Izraelitów narzekania nie sÇ obce
nawet czĄonkom rodziny Mojľesza. Aaron i Miriam majÇ do niego pretensje,
poniewaľ oľeniĄ siÛ z „KuszytkÇ”. Za tÛ zniewagÛ Bóg karze Miriam — jej skóra
staje siÛ biaĄa od trÇdu. Proweniencja ľony Kuszytki nie jest jasna. Nazwa „Kusz”
moľe odnosiÉ siÛ do obszaru leľÇcego w krainie Madian i niektórzy twierdzÇ, ľe
chodzi po prostu o madianickÇ ľonÛ Mojľesza SeforÛ. Biblia czÛĝciej jednak wiÇľe
nazwÛ „Kusz” z obszarem na poĄudnie od Egiptu, na terenach wspóĄczesnego
Sudanu. Jeľeli tak jest w istocie, to byÉ moľe Aaron i Miriam zarzucajÇ Mojľeszowi
poĝlubienie kobiety o ciemnej skórze, co czyniĄoby ukaranie Miriam skórÇ biaĄÇ
jak ĝnieg jeszcze bardziej emblematycznym.



Szpiedzy tacy jak my (Lb 13 – 14). Przed próbÇ podbicia Ziemi Obiecanej Mojľesz
poleca, aby kaľde z dwunastu pokoleĆ Izraela wyznaczyĄo po jednym czĄowieku
do oddziaĄu, który wyprawi siÛ do Kanaanu, aby przeprowadziÉ tam rekonesans
w stylu Jamesa Bonda. Szpiedzy wracajÇ z niesamowitymi opowieĝciami o naprawdÛ
„ opĄywajÇcej w mleko i miód” krainie obfitoĝci. WiÛkszoĝÉ z nich uwaľa jednak, ľe
ze wzglÛdu na znaczne siĄy wroga próba kampanii zakoĆczy siÛ katastrofÇ. Dwóch
szpiegów, Kaleb i Jozue, twierdzi wprawdzie, ľe Bóg da Izraelitom zwyciÛstwo, ale
zgodnie z opiniÇ wiÛkszoĝci i oni postanawiajÇ nie wchodziÉ do Ziemi Obiecanej.
BÛdÇc ĝwiadkiem takiego braku wiary, Bóg informuje Izraelitów, ľe wszyscy
w wieku od dwudziestu lat wzwyľ umrÇ na pustyni, ale ich dzieci, wraz z Kalebem
i Jozuem, pewnego dnia wkroczÇ do Ziemi Obiecanej.
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Korach, Datan i Abiram (Lb 16). Ci trzej mÛľczyļni sÇ przywódcami buntu
dwustu piÛÉdziesiÛciu mÛľczyzn, którzy kwestionujÇ prawo Mojľesza i Aarona
do przewodzenia ludowi. W odpowiedzi Bóg sprawia, ľe ziemia siÛ rozstÛpuje
i pochĄania trzech prowodyrów wraz z rodzinami. NastÛpnie Bóg zsyĄa z nieba
ogieĆ, który spada na pozostaĄych buntowników. Wniosek: nie naleľy zadzieraÉ
z wyznaczonymi przez Boga przywódcami.



KwitnÇca laska Aarona (Lb 17). KapĄani kwestionujÇ prawo Aarona do bycia
arcykapĄanem. Aby ustaliÉ, jak zapatruje siÛ na to Bóg, Mojľesz bierze laski
Aarona i jego przeciwników i umieszcza je w przybytku. NastÛpnego dnia,
gdy Mojľesz wchodzi do przybytku, okazuje siÛ, ľe tylko laska Aarona zakwitĄa,
co potwierdza, ľe to on zostaĄ wybrany przez Boga.
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Jadowite wÛľe (Lb 21). Lud ma doĝÉ bĄÇkania siÛ po pustkowiach i skarľy siÛ
Mojľeszowi na brak jedzenia i wody. Za karÛ Bóg zsyĄa na nich „wÛľe o jadzie
palÇcym”. W odpowiedzi na bĄagania Izraelitów i modlitwy Mojľesza Bóg poleca
Mojľeszowi, aby sporzÇdziĄ miedzianego wÛľa i umieĝciĄ go na palu. SpoglÇdajÇc
na niego, osoby ukÇszone przez wÛľe doznajÇ uzdrowienia.
Miedziany wÇľ Mojľesza pojawia siÛ w Biblii jeszcze dwa razy: po raz pierwszy
w Biblii hebrajskiej, kiedy król Ezechiasz (715 – 687 r. p.n.e.) niszczy go, bo staĄ siÛ
obiektem kultu w ĜwiÇtyni Jerozolimskiej (2 Krl 18:4), i ponownie, w Nowym
Testamencie, gdy autor Ewangelii wedĄug ĝw. Jana porównuje uniesienie wÛľa
przez Mojľesza, aby przynieĝÉ fizyczne uzdrowienie Izraelitom, z „wywyľszeniem”
Jezusa na krzyľu, aby mógĄ on przynieĝÉ uzdrowienie duchowe (odpuszczenie
grzechów) ĝwiatu (J 3:14 – 3:15).



Oczyszczenie domu Boľego (Lb 25:14 – 25:18). Wielu Izraelitów uczestniczy
w aktach rytualnej prostytucji z cudzoziemskimi kobietami. Pewnego razu
w trakcie takiego wydarzenia mÛľczyzna i kobieta wchodzÇ do przybytku
i zaczynajÇ uprawiaÉ seks (a to zdecydowanie niedobry pomysĄ). Gdy oni oddajÇ
siÛ swawolom, wnuk Aarona, Pinchas, Ąapie wĄóczniÛ i… cóľ, robi coĝ, co Turcy
w ĝredniowieczu bÛdÇ okreĝlaÉ sĄowem „kÛsim”. Za swój czyn w obronie ĝwiÛtoĝci
Boľego namiotu Pinchas zostaje obdarowany przymierzem, które zapewnia jego
potomkom wieczystÇ przynaleľnoĝÉ do stanu kapĄaĆskiego.

BĄÇd Mojľesza: Ziemia Obiecana pozostaje niedostÛpna
(Lb 20:2 – 13)
Nawet Mojūesz popeûnia grzech, który jest tak powaūny, ūe uniemoūliwia mu
wejőcie do Ziemi Obiecanej (Lb 20). Dochodzi do tego w miejscu zwanym Meriba,
gdzie lud po raz kolejny skarūy sió Mojūeszowi na brak wody. Bóg poucza Mojūesza: „Weũ laskó i zbierz caûe zgromadzenie, ty wespóû z bratem twoim Aaronem. Nastópnie przemów w ich obecnoőci do skaûy, a ona wyda z siebie wodó”
(Lb 20:8).
Mojūesz zwoûuje ludzi i pyta: „Sûuchajcie, wy, buntownicy! Czy potrafimy z tej
skaûy wyprowadziġ dla was wodó?” (Lb 20:10), a nastópnie uderza laskñ w skaûó,
z której wypûywa woda. Gdy ludzie gaszñ pragnienie, do Mojūesza i Aarona przemawia Bóg: „Poniewaū Mi nie uwierzyliőcie i nie objawiliőcie mojej őwiótoőci wobec
Izraelitów, dlatego wy nie wprowadzicie tego ludu do kraju, który im dajó” (Lb 20:12).
Co poszûo nie tak?
Problem polega po czóőci na tym, ūe Mojūesz uderzyº w skaûó, zamiast do niej
przemówi®, co w poûñczeniu ze sûowami: „Czy potrafimy wyprowadziġ z niej wodó” mogûo prowadziġ do wniosku, ūe Mojūesz jest co najmniej wspóûautorem
cudu. I nie jest to ze strony Mojūesza po prostu przeoczenie — Bóg opisuje jego
grzech jako „bunt” (podobnie jak nieustanne narzekania ludu). I wûaőnie za ten
bunt Mojūesz nigdy nie postawi stopy w Ziemi Obiecanej.
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BALAAM I OĜLICA (LB 22 – 24)
Wiele narodów, które Izraelici napotykajÇ w swoich wÛdrówkach, obawia siÛ ich z powodu wydarzeĆ w Egipcie. W zwiÇzku z tym liczni wĄadcy wielokrotnie odmawiajÇ
Izraelitom pozwolenia na przejĝcie przez ich terytoria. Król Moabu zatrudnia nawet
wróľbitÛ o imieniu Balaam, aby rzuciĄ klÇtwÛ na Izrael. Gdy jednak Balaam próbuje
wypeĄniaÉ swoje zadanie, Bóg zmusza go do bĄogosĄawienia Izraela. Pomimo Boľej
ingerencji Balaam siÛ nie poddaje i organizuje kolejne wyprawy. Pewnego razu jego
oĝlica zbacza z drogi, a potem siÛ kĄadzie, mimo ľe Balaam nie szczÛdzi jej razów.
Oĝlica pyta Balaama: „Cóľ ci uczyniĄam, ľeĝ mnie zbiĄ?”. Balaam jest zaskoczony, bo
osĄy zwykle nie zadajÇ pytaĆ. NastÛpnie Bóg otwiera oczy Balaama, aby mógĄ on zobaczyÉ anioĄa z mieczem, który zastÛpuje drogÛ oĝlicy. Okazuje siÛ, ľe zwierzÛ uratowaĄo
Balaamowi ľycie. Balaam i jego oĝlica podÇľajÇ dalej, chociaľ Balaam nadal moľe tylko
bĄogosĄawiÉ Izrael.
O innych dokonaniach Balaama moľna przeczytaÉ na odnalezionych w póĄnocnej
Jordanii fragmentach tynku pokrytych inskrypcjami. Okazuje siÛ, ľe Balaam byĄ w czasach staroľytnych stosunkowo sĄynnym prorokiem.

Poľegnalna przemowa Mojľesza:
KsiÛga Powtórzonego Prawa
Ksióga Powtórzonego Prawa jest zapisem poūegnalnego przemówienia Mojūesza
do kolejnego pokolenia Izraelitów na granicach Ziemi Obiecanej Izraela. Ksióga
ta zawiera po pierwsze podsumowanie wydarzeŁ z ostatnich czterdziestu lat, a po
drugie odnowienie przymierza Izraela z Bogiem, które uosabia najwaūniejsza zasada religii Izraelitów, zwana po hebrajsku Szema, od pierwszego wyrazu, oznaczajñcego „sûuchaj” lub „posûuchaj”.

Sºuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem — Panem jedynym. B´dziesz
miºowaº Pana, Boga twojego, z caºego swego serca, z caºej duszy swojej,
ze wszystkich swych siº (Pwt 6:4 – 6:5).
Jak pokazuje Szema, Ksióga Powtórzonego Prawa podkreőla znaczenie miûoőci Boga
do Izraela oraz nakazuje Izraelowi miûoőġ do Boga. W zwiñzku z tym Ksióga Powtórzonego Prawa czósto bywa nazywana ksiógñ miûoőci. Hebrajski wyraz sûuūñcy
do opisania tej miûoőci to hesed. Wywodzi sió on z józyka przymierzy zawieranych na caûym staroūytnym Bliskim Wschodzie i najlepiej chyba przetûumaczyġ
go jako „niezachwiane poőwiócenie” lub „niezûomne oddanie”.
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Czy mógĄbyĝ to powtórzyÉ? „Drugie” prawo KsiÛgi
Powtórzonego Prawa (Pwt 1 – 33)
Ksióga Powtórzonego Prawa to dûuga przemowa, która jednak w duūej czóőci
stanowi powtórzenie wydarzeŁ i opisów praw z wczeőniejszych ksiñg Biblii. W 5.
rozdziale Ksiógi Powtórzonego Prawa ponownie znajdziemy wióc zapis dziesióciu
przykazaŁ, jak równieū inne prawa z Ksiñg: Wyjőcia, KapûaŁskiej i Liczb. Ksióga
Powtórzonego Prawa zawiera jednak takūe pewne innowacje:



Powodem do przestrzegania szabatu nie jest juľ fakt, ľe Bóg tego dnia odpoczywaĄ
podczas dzieĄa stworzenia. Teraz chodzi o Izraelitów, którzy odpoczÛli, kiedy
zostali wyzwoleni z niewoli.



KsiÛga Powtórzonego Prawa kĄadzie nacisk na scentralizowany kult w konkretnym
sanktuarium „w miejscu, które wybierze Bóg” (czyli ostatecznie w Jerozolimie).
To istotna kwestia, bo gdy Izraelici rozproszÇ siÛ po Ziemi Obiecanej, trudniej im
bÛdzie skĄadaÉ ofiary na oĄtarzu Boga.



Bardziej istotne staje siÛ zapamiÛtywanie sĄów i czynów Boga oraz przekazywanie
ich kolejnym pokoleniom. Rodzicom poleca siÛ wpajaÉ dzieciom naukÛ o Bogu we
wszystkich momentach ľycia — „przebywajÇc w domu, w czasie podróľy, kĄadÇc
siÛ spaÉ i wstajÇc ze snu” (Pwt 6:7).

Izraelici sñ nawet instruowani, aby przywiñzywaġ Boūe przykazania do rñk i umieszczaġ je na czoûach oraz wypisywaġ na drzwiach domów. Dziő wielu poboūnych
ǀydów przyjmuje te zalecenia dosûownie i przywiñzuje sobie na lewym ramieniu
i na czole filakterie (maûe pudeûeczka zawierajñcych fragmenty Biblii), a na framugach drzwi mocuje mezuzy (drewniane lub metalowe pojemniki z fragmentem
Biblii — zazwyczaj z modlitwami Szema Jisrael).

Koniec epoki: ĝmierÉ Mojľesza (Pwt 34)
ZakoŁczenie Ksiógi Powtórzonego Prawa (a wióc i Tory) przypomina koŁcówkó
ostatniego w danym sezonie odcinka pasjonujñcego serialu, pozostawiajñc nas
z wieloma niezakoŁczonymi wñtkami. Przede wszystkim Izraelici nie dotarli jeszcze
do swojej Ziemi Obiecanej, chociaū dzióki Mojūeszowi wiele sió dla nich zmieniûo.
Z niewolników w Egipcie stali sió wolnymi ludũmi, dysponujñcymi kodeksem
wûasnych praw. Co wiócej, obozujñ oni na równinach Moabu, na wschód od pobliskiej granicy Kanaanu. Od Ziemi Obiecanej oddziela ich tylko rzeka Jordan.
Ostatnim czynem Mojūesza w imieniu ludu Izraela jest przekazanie wûadzy zaufanemu i wiernemu przyjacielowi Jozuemu. Nastópnie studwudziestoletni Mojūesz wspina sió na góró Nebo, gdzie Bóg pokazuje mu wszystkie ziemie Kanaanu.
Majñc pewnoőġ, ūe Izraelici wkrótce wkroczñ do Ziemi Obiecanej, Mojūesz umiera.
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Ksióga Powtórzonego Prawa koŁczy sió hoûdem dla najwiókszego proroka hebrajskiej Biblii:

Nie powstaº wi´cej w Izraelu prorok podobny do MojÈesza,
który by poznaº Pana twarz w twarz (Pwt 34:10).
Bliskñ wióũ Mojūesza z Bogiem potwierdza zapis, ūe Bóg samodzielnie organizuje
jego pochówek. Dokûadna lokalizacja grobu Mojūesza pozostaje w zwiñzku z tym
tajemnicñ.
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Skorowidz
A
Aaron, 144
Abdiasz, 256
Abraham, 91, 95, 449
goőcie, 98
ofiara z Izaaka, 105
ojciec narodów, 104
przymierze, 96
przymierze obrzezania, 98
őmierġ, 109
wódrówka, 93

Achab, 209
Achazjasz, 212
Adam i Ewa, 68, 448
Aggeusz, 260
akrostych alfabetyczny, 281
Aleksander Wielki, 55, 291
Amos, 256
Apokalipsa őw. 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
baûwochwalstwo, 207
Baruch, 302
Batszeba, 193
Behemot, 271
Bel i smok, 304
Biblia, 32

Biblia hebrajska, 33, 51
Stary Testament, 59

bûogosûawieŁstwo Ezawa, 114
Boūe Narodzenie, 313, 461
Bóg, 65
Bóg Starego Testamentu, 146
brzemienna niewiasta, 414

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

D
Daniel, 223, 227
wizje, 228

dary Ducha Ʀwiótego, 386
Dawid, 184, 188, 450
budowa dynastii, 190
upadek, 193
walka o tron, 195
walka z Goliatem, 185

dûugowiecznoőġ, 82
Dobra nowina, 363
drzewo
poznania dobra i zûa, 70
ūycia, 70

Duch Ʀwióty, 359
dwie bestie, 414
Dzieje Apostolskie, 56, 357
dzieûo stworzenia, 65
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DzieŁ Pojednania, 459
dzieŁ sñdu, 417
Dziesióġ PrzykazaŁ, 141, 439, 440

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

J

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
podziaû, 205
rebelie, 154
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Jakub, 111, 112, 115, 117
dzieci, 118
odnalezienie Boga, 122
Rachela, 117
spotkanie z Ezawem, 121
spotkanie z Józefem, 130
őmierġ, 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 módrców, 318
aresztowanie, 345
chrzest, 322, 323
cuda, 332
dwunastu uczniów, 329
faryzeusze, 339
Kazanie na Górze, 333
Królestwo Boūe, 337
kuszenie, 324
Modlitwa PaŁska, 335
namaszczenie, 344
narodzenie, 314
obrzezanie, 317
oczyszczenie őwiñtyni, 342
ofiarowanie, 317
okres inauguracji, 328
okresy sûuūby, 328
Ostatnia Wieczerza, 345
podróū do Jerozolimy, 321
proroctwa na przyszûoőġ, 342
przypowieőci, 336
saduceusze, 340
őwiadectwo w Jerozolimie, 358
triumfalny wjazd, 341
ukrzyūowanie, 341, 350
Wniebowstñpienie, 356
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Zmartwychwstanie, 354
zwiastowanie narodzin, 314
ūycie w Nazarecie, 320

józyk aramejski, 238
Joel, 255
Jom Kippur, 459
Jonasz, 256
Jonatan
őmierġ, 189

Jozjasz, 216
Jozue, 53, 160
Józef, 124
bracia, 128
sny faraona, 127
spotkanie z Jakubem, 130
őmierġ, 132
w Egipcie, 126
wiózienie, 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
kapûan Ezdrasz, 237
kazania Jezusa, 333
Kazanie na Górze, 333
klñtwa Chama, 86
klóska Jerycha, 162
komentarze, 44
koronacja Saula, 182
koőcióû wczesnochrzeőcijaŁski, 56, 357
kroniki, 218
Królestwo Boūe, 337
Ksióga
Barucha, 302
Daniela, 54, 222, 303
Estery, 54, 229, 301
Ezdrasza, 54, 233, 298
Hioba, 55, 267
Jozuego, 53, 160
Judyty, 300
KapûaŁska, 53, 133, 147

Koheleta, 55, 272
Kronik, 53, 54, 218
Królewska, 199
Królów, 53, 54
Liczb, 53, 133, 153
Machabejska, 55, 289, 293
Mñdroőci, 301
Nehemiasza, 54, 233
Powtórzonego Prawa, 53, 133, 156
Proroków, 55
Przysûów, 55, 264
Psalmów, 55, 277
Rodzaju, 52, 61, 77, 91, 111
Rut, 53, 174
Samuela, 53, 177
Sódziów, 53, 166
Tobiasza, 299
Wyjőcia, 53, 133

ksiógi 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
Pawûa, 381
Piotra, 401, 403

listy
ewangeliczne, 382
pastoralne, 390
powszechne, 397
sumiennego pasterza, 404

Skorowidz
Kup książkę

465

Poleć książkę

literatura, 431
Lot, 95
ludzie, 65

O
objawienie Jana, 410
odbudowa

M
Malachiasz, 261
Manasses, 215, 305
Maria Magdalena, 355
Maryja, 451
mñdroőġ
Salomona, 201
Syracha, 302

Melchizedek, 96
Mesjasz, 414
Micheasz, 258
Miûoőġ do Boga, 267
Modlitwa

Mojūesz, 53, 133, 449
Dziesióġ PrzykazaŁ, 141
exodus z Egiptu, 136
mûodoőġ, 135
narodziny, 134
przejőcie przez Morze Czerwone, 139
őmierġ, 157
Ziemia Obiecana, 155

N
nadzieje, 55
Nahum, 258
najwaūniejsze 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 babiloŁska, 54
Noe, 82, 448
Nowe Przymierze, 347
Nowy Rok, 459
Nowy Testament, 37, 308
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odnowienie przymierza, 165
ofiara, 78, 148
z Izaaka, 105

okres sódziów, 53
Opowiadanie o Zuzannie, 304
ostateczna bitwa, 419
Ostatni Rozkaz, 356
Ostatnia Wieczerza, 345, 436
Ozeasz, 254

P

Azariasza, 303
Manassesa, 305
PaŁska, 335
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Jerozolimy, 239
őwiñtyni, 236

Pani Mñdroőġ, 266
panowanie Manassesa, 215
parafraza, 43
paralelizm, 280
Pascha, 139, 456
Patriarchowie, 52
Paweû, 371, 453
listy ewangeliczne, 382
listy pastoralne, 390
nawrócenie i powoûanie, 373
podróūe misyjne, 374
ucieczka z Damaszku, 373

pieczócie, 413
pierwsze ofiary, 78
pierwszy sobór Koőcioûa, 368
PieőŁ
nad Pieőniami, 55, 274
Trzech MûodzieŁców, 303

Pióġdziesiñtnica, 359, 457
Piotr, 369, 453
plagi, 137
podbój Ziemi Obiecanej, 163
podróūe misyjne Pawûa, 374
podstóp Gibeonitów, 163
podziaû Izraela, 205
podzielona monarchia, 54
powrót do Ziemi Obiecanej, 233
powstanie Machabeuszów, 55
prorocy mniejsi, 254
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Roboam, 205
Rosz Haszana, 459
rozwód, 238

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

S
saduceusze, 340
Salomon, 200
mñdroőġ, 201
ostatnie dni, 204
sukcesja, 200

Samaria, 363
Samarytanie, 237, 339
Samuel, 177

przejőcie przez Morze Czerwone, 139
przekleŁstwo Kaina, 80
przekûady, 41, 46
przeprawa przez Jordan, 161
przybytek, 145
Przymierze
Dawidowe, 192
obrzezania, 98
z Abrahamem, 96
z Bogiem, 165, 166
z Noem, 85

przypowieőci Jezusa, 336
przywilej pierworództwa, 112
psalmy, 278
dziókczynne, 279
lamenty, 279
liturgiczne, 279
zûorzeczñce, 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

narodziny, 178
őmierġ, 189

Sara, 108
Saul, 182
koronacja, 182
odtrñcenie, 183
őmierġ, 189

sñd ostateczny, 419
Seleucydzi, 291
sens ūycia, 63, 66
serafiny, 247
sódziowie, 167
mniejsi, 168
wióksi, 168

smok, 414
sny faraona, 127
sobór Koőcioûa, 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
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