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1. Wprowadzenie
1.1. Uwagi ogólne
Jedynym źródłem poznania treści wiary w Boga oraz religijnych instytucji starożytnego Izraela, a więc
teologii Starego Testamentu, są księgi Starego Przymierza, które stanowią nie tylko kanon judaizmu, ale są
również świętymi księgami chrześcijaństwa.
Słowo teologia pochodzi z języka greckiego. Składa się z dwóch terminów: qeo,j – bóg i logo,j – słowo,
i znaczy: logo,j tou/ qeou/ (słowo boga lub słowo o bogu). Przedmiotem chrześcijańskiej teologii jest Bóg, który przemówił przez proroków i Syna swojego, Jezusa Chrystusa (por. Hbr 1,1.2). W centrum teologii Starego
Testamentu znajduje się Bóg, w którego wierzyli i któremu oddawali cześć starożytni Hebrajczycy. Bóg Starego Testamentu jest Bogiem Jezusa i tym samym Bogiem wszystkich uczniów Proroka z Nazaretu w przestrzeni i czasie. Zainteresowanie teologią Starego Testamentu w chrześcijaństwie ma więc motywację religijną,
chrześcijańską.
W refleksji nad treścią wiary Izraela nie wystarcza jedynie ogólne rozumienie terminu teologia, potrzebna
jest także pewna refleksja na temat samego Starego Testamentu jako zbioru ksiąg, w których wyrażona została wiara starożytnych Hebrajczyków na temat Boga i Jego zainteresowania człowiekiem.
Historia krytycznych badań literatury starotestamentowej liczy już kilka wieków1. Przyjęta niegdyś w teologii chrześcijańskiej zasada, że Pismo Święte interpretuje się samo (scriptura sacra sui ipsius interpres),
a więc poszczególne teksty Biblii wzajemnie się objaśniają2, nie wystarcza bibliście, który zajmuje się teologią ksiąg Starego Przymierza. Wiara starożytnych Hebrajczyków kształtowała się przez wiele wieków, a więc
w konkretnym czasie i określonej przestrzeni. Nie bez znaczenia dla rozumienia treści Starego Testamentu
jest więc kontekst czasowo-przestrzenny kształtowania się tej wiary3. Jest on znacznie szerszy aniżeli czas
i miejsce powstawania poszczególnych ksiąg Starego Testamentu. Jeśli księgi Starego Przymierza powstały
głównie na terenie Palestyny, a być może niektóre ich fragmenty na terenie Babilonii, gdzie przez pewien
okres przebywał naród izraelski, to kontekstem dla ich treści są wierzenia i kultura niemalże całego ówczesnego świata zamieszkiwanego przez Semitów, wbrew bowiem funkcjonującemu przeświadczeniu o stabilności życia w starożytności, dochodziło jednak, na skutek ciągłej wędrówki ludów, do wymiany poglądów
i przekonań religijnych. Jeśli nieliczne teksty wykorzystane w Starym Testamencie pochodzą z czasów króla Dawida (1004–965), a jeszcze mniej liczne z czasów Mojżesza, oznacza to, że księgi Starego Testamentu powstawały na przestrzeni kilku wieków. Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę czasy nomadyczne, w których powstało wiele sag na temat ojców, musimy stwierdzić, że wiara starożytnych Hebrajczyków kształtowała się w ciągu kilkunastu wieków.
Aby zrozumieć dynamizm wiary Izraela, należy najpierw przynajmniej w bardzo dużym skrócie odpowiedzieć na pytania: Czym jest Stary Testament? Jakie spełniał zadanie w starożytności i na jakie pytania odpowiada? Należy także pamiętać, że zanim cokolwiek zostało napisane przez starotestamentowych autorów
i redaktorów, już funkcjonowało to w ustnej tradycji i podlegało formułowaniu się według reguł rządzących
w przekazach ustnych tradycji. Konieczne jest również uzmysłowienie sobie istnienia różnych nurtów tradycji, które niejednokrotnie kształtowały się obok siebie, a następnie zlewały się w jedną, stając się zaczątkiem
nowej.
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Zob. H.-J. KRAUS, Geschichte der historisch-kritischen Erforschung des Alten Testaments, Neukirchen-Vluym 1969.
Zob. W. G. JEANROND, Theological Hermeneutics. Development and Significance (przekł. polski A. SOCHACKI, Hermeneutyka teologiczna, Kraków 1999, s. 34nn); H. SASSE, Sacra Scriptura, Erlangen 1981, 274nn; P. ALTHAUS, Die Theologie des Martin Luthers,
Gütersloh 1962, s. 75n.
3
Większość dzieł omawiających dzieje starożytnego Izraela przedstawia kontekst dziejowo-kulturowy. Zob. J. BRIGHT, A History
of Israel (przekł. polski J. Radożycki, Historia Izraela, Warszawa 1984) 1981; M. GRANT, The History of Ancient Israel (przekł. polski J. SCHWAKOPF, Dzieje dawnego Izraela, Warszawa 1910) 1984; A. H. J. GUNNEWEG, Geschichte Israels bis Bar Kochba, Stuttgart,
3
5
Berlin, Köln, Mainz 1979; G. FOHRER, Geschichte Israels, Heidelberg 1990; J. JELITO, Historia Starego Testamentu, PŚST III, Poznań
5
1961; A. JEREMIAS, Alte Testament, Leipzig 1916. M. NOTH, Geschichte Israels, Göttingen 1963; G. RICCIOTI, Storia d’Israele (przekł.
polski Z. RZESZUTEK, Dzieje Izraela, Warszawa 1956) 1949; A. TSCHIRSCHNITZ, Dzieje ludów biblijnych, Warszawa 1994; J. WARZECHA,
Dawny Izrael od Abrahama do Salomona, Warszawa 1995. Na temat sytuacji w badaniach nad dziejami Izraela – zob. H.-J. KRAUS,
2
Geschichte der historisch-kritischen Erforschung des Alten Testaments, Neukirchen-Vluym 1969, s. 484–493.
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1.2. Stary Testament jako źródło poznania treści wiary Izraela
Stary Testament jest zbiorem ksiąg, które powstawały w ciągu dziejów biblijnego Izraela. Charakter ich
pod względem literackim, kompozycyjnym i treściowym jest różnorodny. Wiele rodzajów literackich spotykanych w Starym Testamencie pod względem formy odbiega od występujących w dzisiejszej literaturze4. Ich
poznanie jest nieraz wręcz nieodzowne, aby zrozumieć treść księgi biblijnej, czy też mniejszej jednostki literackiej5. Odczytanie istotnej treści Starego Testamentu często utrudnia fakt, że w obrębie jednej księgi występują obok siebie zgoła różne pod względem literackim fragmenty i z łatwością wtedy można pomieszać
np. historię z etiologią6. Interpretując każdy fragment Starego Testamentu, należy najpierw odpowiedzieć
sobie na pytanie, z jakim rodzajem tekstu i o jakim charakterze mamy do czynienia i na jakie pytanie jego
autor odpowiada.
Ponadto należy pamiętać, że często obok siebie występują teksty pochodzące z różnych epok i tradycji.
Niektóre wręcz nakładają się na siebie. Najczęściej z taką sytuacją spotykamy się w Pięcioksięgu Mojżesza.
Mamy wówczas do czynienia z poglądami, które należą do różnych epok. Nierzadko wtedy treść wiary czasów autora lub redaktora danego tekstu nakłada się na wierzenia ojców. Dlatego nietrudno o pomyłkę przy
interpretacji tekstów biblijnych, szczególnie tych najstarszych. Poglądy późniejsze przypisuje się bohaterom
Starego Testamentu, żyjącym znacznie wcześniej aniżeli autor księgi lub konkretnego źródła, np. jednego
z czterech źródeł Pentateuchu.
Biblia hebrajska dzieli się na trzy części:
− Prawo: 1 Mż, 2 Mż, 3 Mż, 4 Mż, 5 Mż;
− Prorocy: Joz, Sdz, 1 – 2 Sm, 1 – 2 Krl (prorocy przedni) oraz Iz, Jr, Ez, Oz, Jl, Am, Ab, Jon, Mi, Na, Ha,
So, Ag, Za, Ml (prorocy tylni);
− Pisma: Ps, Hi, Prz, Rt, Pnp, Koh, Lm, Est, Dn, Ezd, Ne, 1 – 2 Krn
Obecny układ Starego Testamentu, używanego w Kościołach chrześcijańskich, dość znacznie odbiega od
układu ksiąg starotestamentowych w hebrajskiej Biblii. Współczesny układ oparty jest na Septuagincie (LXX),
w której księgi podzielone zostały na księgi historyczne, nauczające i prorockie. Greckie tłumaczenie Starego
Testamentu (Septuaginta) jest także obszerniejsze, zawiera bowiem również tzw. apokryfy według Kościoła
luterańskiego, według zaś Kościoła rzymskokatolickiego księgi deuterokanoniczne, jak dwie Księgi Machabejskie, Księgę Barucha, Księgę Jezusa Syracha, Księgę Tobiasza, Księgę Judyty, Księgę Mądrości.
We współcześnie wydawanych przekładach Starego Testamentu doszło do zlania ksiąg prawnych – a więc
Pentateuchu – z księgami historycznymi w rozumieniu LXX i w ten sposób powstał blok ksiąg historycznych,
Pięcioksiąg bowiem nie tylko zawiera prawo, przepisy dotyczące postępowania i kultu, ale jest dość obszerną historią opowiadającą o początkach narodu izraelskiego i jego podstawowych instytucji.
Tytuł księgi biblijnej nie przesądza o autorstwie danej księgi. Obecne tytuły pochodzą bardzo często
z późnego okresu, niejednokrotnie z czasów bardzo odległych od genezy danej księgi. Same księgi są także
wynikiem długiego procesu nakładania się różnych tradycji, czego najlepszym przykładem jest Pięcioksiąg
Mojżesza. Niektóre księgi w obecnym kształcie właściwie składają się z kilku ksiąg. Tu zaś najlepszym przykładem jest Księga Izajasza. Składają się na nią właściwie trzy księgi, a mianowicie księga właściwego Izaja4

Na temat rodzajów literackich występujących w Starym Testamencie zob. Wstęp do Starego Testamentu (red. L. Stachowiak),
5
Poznań 1990, s. 35–50; W. H. SCHMIDT, Einführung in das Alte Testament, Berlin, New York 1995 (przekł. polski P. MATHÄUS,
Wprowadzenie do Starego Testamentu, Bielsko-Biała 1997, s. 60nn); J. S. SYNOWIEC, Pięcioksiąg. Wprowadzenie do Ksiąg: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej, Liczb i Powtórzonego Prawa, Kraków 2000, s. 181–228; Tenże, Wprowadzenie do Księgi Psalmów, Kra3
ków 1996, s. 34–46; Tenże, Prorocy Izraela. Ich pisma i nauka, Kraków 1999, s. 47–57.
5
Do najbardziej znanych prac omawiających historię powstania ksiąg Starego Testamentu w polskiej literaturze teologicznej
należą: Wstęp do Starego Testamentu (red. S. ŁACH), Poznań, Warszawa 1973; Wstęp do Starego Testamentu (red. L. STACHOWIAK), Poznań 1990; W. H. SCHMIDT, Einführung in das Alte Testament, (Przekł. polski P. MATHÄUS, Wprowadzenie do Starego
5
Testamentu, Bielsko-Biała 1997) Berlin, New York 1995.
6
Słowo etiologia pochodzi od słowa aivti,a – przyczyna, powód oraz logo,j– słowo. Etiologia jest nauką o przyczynie. Słowo etiologia nie jest pojęciem filozoficznym, a więc nie mówi i nie oznacza metody, przy pomocy której filozof wnioskuje o przyczynie,
lub też o następstwach przyczyn, lecz jest pojęciem historycznym i służy historii. Etiologia stara się ustalić przyczynę zjawiska
występującego w teraźniejszości bądź w historii. Tym samym etiologia nie opisuje dokładnie kolei rzeczy, lecz ma na uwadze
istotę zjawiska.
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sza (Iz 1 – 39), księga Deutero-Izajasza (Iz 40 – 55) oraz księga Trito-Izajasza (Iz 56 – 65). Podobną sytuację
znajdujemy w Księdze Zachariasza.

1.3. Kształtowanie się kanonu Starego Testamentu
Kanon Starego Testamentu jest wynikiem długiego procesu historycznego. Jego stymulatorem nie był
pęd poznawczy i historyczne zainteresowania Izraela, jak by się mogło wydawać, chociaż w pewnym okresie
zostały one rozbudzone, ale wiara, którą należało za każdym razem w nowych warunkach historycznych
przemyśleć i w jej świetle zorganizować życie, instytucje i kult, aby Izrael nie zatracił swojej tożsamości.
Dzięki temu starożytny Izrael, pomimo licznych tragedii narodowych, nie rozpłynął się wśród innych ludów,
ale też później, pomimo braku państwowości przez ponad dwadzieścia wieków i ziemi przez dziewiętnaście
wieków, potomkowie Jakuba przetrwali i zachowali swoją wiarę. Dopiero znacznie później, a mianowicie po
Chrystusie, doszło do zamknięcia ksiąg świętych, a więc powstania kanonu Starego Testamentu.
Pomiędzy XV a XIII wiekiem przed Chr., najpierw w namiotach patriarchów izraelskich, a następnie
w koczujących po obrzeżach ziem zamieszkanych przez ludność osiadłą, opowiadano sobie sagi, dzięki którym kolejne pokolenia zachowywały swoją tożsamość7. Przysłowiowa semicka pamięć i technika zapamiętywania rzeczy ważnych dla życia np. rodu, sprawiła, że sagi rodowe przekazywano dość wiernie, co nie znaczy,
że nie ulegały one przekształceniu. Opuszczano szczegóły nieistotne dla późniejszych pokoleń i wplatano
nowe, które miały znaczenie ze względu na aktualne doświadczenia. Sagi dotyczące tych samych wydarzeń
przekazywane były w różnych wersjach. Izraelskie plemiona, początkowo mało związane z sobą, utrwalały
w nich własne doświadczenia. Dopiero w czasach państwowości Izraela, przy instytucjonalizowaniu się różnych dziedzin życia, przy królewskim dworze skrybowie z urzędu spisywali stare podania. Dzięki badaniom
Starego Testamentu wiadomo, że najstarszym dokumentem, którego ślady można odkryć w Pięcioksięgu
Mojżesza, jest tzw. źródło jahwistyczne, co jednak nie oznacza, że nie znajdują się w nim jakieś inne, krótkie
fragmenty, które są starsze od źródła jahwistycznego. Mogą to być przepisy prawne i zapewne kantyk siostry
Mojżesza, Miriam, opiewający chwałę i potęgę JAHWE.
Pięcioksiąg nie jest dziełem Mojżesza, lecz raczej dziełem o Mojżeszu. Kończy się opisem śmierci przywódcy plemion izraelskich. Sam opis nie jest też zwykłym dodatkiem redakcyjnym do dzieła Mojżesza. Cały
Pięcioksiąg nosi wyraźnie znamiona dzieła kompilatorskiego.
Dzięki współczesnym badaniom w Pięcioksięgu dostrzeżono teksty pochodzące z czterech starotestamentowych tradycji (źródeł): jahwistycznej, elohistycznej, deuteronomicznej i kapłańskiej8.
Najbardziej charakterystyczną cechą źródła jahwistycznego jest stałe używanie przez jego autora imienia
Bożego – JAHWE. Bóg w tradycji jahwistycznej przedstawiony jest antropomorficznie, to znaczy, że przypisane Mu zostały pewne cechy ludzkie. Mówi się w źródle jahwistycznym np. o rękach i ustach Bożych. Bóg
się przechadzał, zstępował, oglądał dzieło człowieka itp. Antropomorfizmy, nieuniknione nawet w wyszukanych sformułowaniach teologicznych, są jednak cechą prymitywnej religijności i religii wyrosłej na gruncie
religijnej świadomości mas. Opisy, historie i opowiadania należące do źródła jahwistycznego są niezmiernie
obrazowe i barwne. Wystarczy tu wskazać na opis stworzenia świata i raju (1 Mż 2,4b – 3,24). Z tej przyczyny, mimo licznych antropomorfizmów, perykopy jahwistyczne należą do wdzięcznych tekstów dla pracy teologa, nie dlatego że zawarta jest w nich głęboka mądrość ludowa, ale dlatego że zawierają głębokie poznanie
Boga, chociaż pod płaszczem antropomorfizmów. I to są owe kruche naczynia, w których przekazana jest
nieprzemijająca prawda o Bogu. Autor źródła jahwistycznego przedstawia Boga jako stwórcę i sędziego
człowieka. Człowiek natomiast, chociaż jest „dziełem palców Bożych” (por. Ps 8), to z powodu upadku jest
zły, grzeszny i jako taki podlega sądowi Boga. Jahwista nie ukrywa wad człowieka. Bez najmniejszego retuszu
pisze o grzechach Abrahama i Jakuba, przez co zyskuje na wyrazistości prawda o przepaści, jaka dzieli czło7

Dzieje starożytnego Izraela dzielimy na następujące okresy: czasy nomadyczne: XV(?)–XIII w., czasy przedpaństwowe: XII–XI w.,
czasy królewskie: 1000–587 r., niewola: 587–539 r., czasy powygnaniowe: od 539 r.
8
Na temat charakterystyki źródeł Pięcioksięgu – zob. np. Wstęp do Starego Testamentu (red. S. ŁACH), s. 201–205; Wstęp do
Starego Testamentu (red. L. STACHOWIAK), s. 65–76; W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 69–117; S. WYPYCH,
Pięcioksiąg, Warszawa 1987, s. 32-41; J. S. SYNOWIEC, Pięcioksiąg. Wprowadzenie do Ksiąg: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej, Liczb
i Powtórzonego Prawa, s. 97–179.
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wieka od Boga, mimo że jest On przedstawiony „na wzór i podobieństwo” człowieka. To zewnętrzne podobieństwo Boga do stworzonego człowieka w opisach jahwistycznych, chociaż nie zamierzone, ma jednak
bardzo wielkie znaczenie. Stwarza ono napięcie pomiędzy opisem stosunku Boga do człowieka a rzeczywistym układem tego stosunku. To zmusza jednak czytelnika Biblii do szukania w opisach jahwistycznych odpowiedzi nie na pytanie: w jaki sposób coś powstało, co się działo, ale jaka jest istota Stwórcy, stworzenia,
grzechu itp. i dlaczego tak się stało. Pamiętając o tym, każdy czytelnik Pięcioksięgu może lepiej zrozumieć
sens biblijnego tekstu.
Pod względem teologicznym źródło elohistyczne stoi wyżej aniżeli jahwistyczne, co zapewne należy zawdzięczać jego autorowi. Nagromadzony przez niego materiał uległ teologicznej obróbce. Elohistę interesowała nie tylko historia, ale także prawo. Przekazał on bowiem między innymi tzw. Kodeks przymierza,
który przetrwał częściowo w formie pisanej, częściowo zaś w postaci ustnego podania do czasów redaktora
Pięcioksięgu. W skład Pentateuchu weszły jedynie niektóre fragmenty dzieła elohistycznego. Czasem trudno
go dostrzec w obecnym tekście Pentateuchu, dlatego ostatnio podważa się jego istnienie.
Elohista, w odróżnieniu od Jahwisty, ukrywa lub usprawiedliwia błędy i grzechy patriarchów. Opisy Boga
i Jego działania pozbawione są antropomorfizmów. Bóg, chcąc wykonać swoje dzieło i przeprowadzić swą
wolę, używał do tego celu anioła. Człowiekowi Bóg nie objawia się bezpośrednio, ale najczęściej we śnie.
Wyraźnie zaznaczony jest dystans pomiędzy Bogiem a człowiekiem.
Najbardziej charakterystyczną rzeczą dla źródła elohistycznego jest to, iż jego autor prawie nie używa
imienia Bożego JAHWE. Konsekwentnie używa określenia El, Elohim, które w języku polskim oddaje się przez
słowo Bóg. Jednakże autor tego źródła podaje znaczenie imienia JAHWE (Wj 3,14).
W źródle elohistycznym patriarcha Abraham przedstawiony jest jako prorok. Podobnie Mojżesz, wódz
narodu izraelskiego, jest prorokiem, i to prorokiem szczególnym, źródło to bowiem kończy się słowami:
„I nie powstał już w Izraelu prorok taki jak Mojżesz, z którym by Pan obcował tak bezpośrednio” (5 Mż 34,
10). Wnioskuje się z tego, że autor źródła elohistycznego wywodził się z kręgów prorockich, albo nawet był
prorokiem kultowym przy świątyni w Betel.
Źródło deuteronomiczne powstało w czasach Jozjasza (640–609) lub nieco wcześniej i na nim król ten
oparł swoją reformę religijną. Napisane przez nieznanego autora dzieło zostało złożone w świątyni jerozolimskiej, a odnalezione w czasie jej odnawiania, było głównym źródłem natchnienia w reformatorskiej działalności króla Jozjasza9.
Źródło deuteronomiczne pod wieloma względami przypomina źródło elohistyczne. Być może, Elohista po
upadku Samarii w 722 roku przed Chr. udał się do Królestwa Południowego i tam dalej działał i zapewne pośrednio miał wpływ na powstanie dzieła deuteronomicznego.
Źródło deuteronomiczne wchodzi w skład Księgi Powtórzonego Prawa. Jego autora interesuje głównie
prawo. W oparciu o prawo pochodzące z ostatnich lat życia Mojżesza dążył konsekwentnie do stworzenia
podstaw ustawodawczych idei jedności, streszczającej się w słowach: jeden Bóg, jeden lud, jedno prawo,
jeden kult i stan kapłański. Ta idea jedności, odpowiadająca aspiracjom politycznym i religijnym króla Jozjasza, była siłą napędową w działalności króla-reformatora.
Z powyższego można wnioskować, że przede wszystkim kapłani mieli wpływ na redakcję źródła deuteronomicznego. Ale jego autor, działający w czasach króla Jozjasza, znajdował się również pod wpływem idei
prorockich, ugruntowanych w Izraelu przez takich proroków, jak Amos, Izajasz i Jeremiasz. Ujawnia się to
w żądaniu sprawiedliwości w życiu społecznym narodu, w podkreślaniu miłości, wierności i posłuszeństwa
Bogu, który zawarł z ludem przymierze.
Niewątpliwie źródło deuteronomiczne jest bardzo ważnym etapem na drodze scalania narodu izraelskiego i ugruntowywania odrębności religijnej Izraela. Poczucie odrębności i tożsamości pozwoliło mu przetrwać
ciężkie czasy niewoli babilońskiej, która miała nastąpić wkrótce po śmierci króla Jozjasza.
W źródle deuteronomicznym znajduje się dojrzała teologia przymierza.
9

Zob. np. J. BRIGHT, Historia Izraela, s. 329nn. J. JELITO, Historia czasów Starego Testamentu, s. 248n; A. TSCHIRSCHNITZ, Dzieje ludów biblijnych, s. 258; E. WÜRTHWEIN, Die josianische Reform und das Deuteronomium, ZThK 73(1976), s. 395–423; G. FOHRER,
Geschichte Israels, s. 172–175.
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Najmłodszym źródłem, z którego czerpał materiał autor Pięcioksięgu, jest źródło kapłańskie. Powstało
ono najprawdopodobniej w okresie niewoli babilońskiej lub bezpośrednio po niej. Źródło kapłańskie stoi na
wysokim poziomie teologicznym. Aby się o tym przekonać, wystarczy porównać opis stworzenia świata,
znajdujący się w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, z opisem należącym do źródła jahwistycznego (1 Mż 2,
4b-25). W źródle kapłańskim istnieje wielki dystans między świętym Bogiem a stworzeniem. Bóg powołuje
do istnienia świat, istoty żywe, a czyni to przez swoje Słowo. W stworzonym przez Boga świecie panuje ład.
Człowiek zobowiązany jest podporządkować się temu ładowi. Prawo nadane przez Boga ma służyć utrzymaniu porządku. Człowiek więc winien być posłuszny swojemu Bogu. Posłuszeństwo Bogu według wymagań
prawa zapewnia człowiekowi doskonałość moralną. Dlatego źródło kapłańskie przedstawia patriarchów
w jak najlepszym świetle. Nie ujawnia przeto ich wad. Patriarchowie są posłuszni Bogu. Również autor tego
źródła niewiele pisze o nieposłuszeństwie narodu izraelskiego.
Autor źródła kapłańskiego niewątpliwie czerpał materiał z istniejących już źródeł, przede wszystkim
z jahwistycznego i elohistycznego. Sięgał również do ogólnosemickiej skarbnicy myśli religijno-prawnej. Jednakże nagromadzony materiał przetworzył według własnej koncepcji teologicznej. Żywy i obrazowy styl źródła jahwistycznego i elohistycznego zastąpił nieco suchymi i chłodnymi sformułowaniami naukowymi i teologicznymi tamtych czasów. Nie umniejsza to jednak w niczym znaczenia źródła kapłańskiego w dziejach objawienia Bożego, które jest bardzo ważnym jego etapem, chociażby tylko ze względu na prawdy zawarte
w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju.
Redaktorów źródła kapłańskiego interesował głównie kult i przepisy dotyczące służby Bożej, kapłanów,
lewitów, oczyszczenia itd. Historia Izraela potraktowana została w źródle kapłańskim schematycznie.
Nie należy sobie wyobrażać, że te cztery źródła zostały w pewnym okresie ze sobą połączone i że powstał
z nich jeden tekst, obecny Pięcioksiąg. Proces asymilacji i scalania poszczególnych tradycji i źródeł następował powoli. W pracy redakcyjnej brało udział wielu ludzi. Najpierw, po roku 722, na terenie Judei doszło do połączenia źródła jahwistycznego z elohistycznym. Właściwie do źródła jahwistycznego włączono
niektóre fragmenty Elohisty i tak powstało nowe dzieło, które przywykło się nazywać dziełem jehowistycznym10.
Obecny kształt Pięcioksięgu Mojżesza zawdzięczamy dalszym redakcjom, a mianowicie deuteronomistycznej i kapłańskiej. Dokładnego wglądu w poszczególne etapy redakcji tekstu Ksiąg Mojżeszowych nie da
się osiągnąć11.
Pięcioksiąg, jako najstarsza i powstała w ciągu kilku stuleci część Starego Testamentu, osiągnął obecny
kształt w V lub najpóźniej w IV w. przed Chr., przed tzw. schizmą samarytańską, Samarytanie bowiem, którzy
odseparowali się od Jerozolimy, znali i zachowali jako autorytet jedynie Torę, a więc Pięcioksiąg Mojżeszowy12. W III wieku przed Chr. Pentateuch tłumaczono już na język grecki.
Kiedy przez wieki kształtował się obecny Pięcioksiąg, działali prorocy, najpierw ci, którzy nie pozostawili
po sobie żadnych pism, a których znamy jedynie z ksiąg historycznych Starego Testamentu, następnie tak
zwani prorocy piśmienni, literaci, jak Ozeasz, Amos, Micheasz, Izajasz, Jeremiasz i in. Księgi zostały spisane
przez nich samych lub przez ich uczniów. U podłoża pism prorockich znajdują się ich przemówienia, wygłoszone w różnych krytycznych i ważnych dla Izraela czasach. Prorocy wywarli wielki wpływ na pozostałe
tradycje Starego Testamentu.
Pod wpływem mądrości wschodniej powstały na dworach królewskich zbiory przysłów i aforyzmów, które nieco później łączono w większe zbiory. I tak powstała Księga Przysłów. Do tradycji mądrościowej
10

W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 50.
Ostatnio krytykowany jest przez niektórych egzegetów powyżej przedstawiony w skrócie pogląd na powstanie Pięcioksięgu.
Podważa się istnienie Elohisty oraz czas powstania dokumentu jahwistycznego. Proponuje się uznanie dokumentu deuteronomistycznego za tekst podstawowy, do którego dołączone zostały inne. Przegląd tych poglądów daje R. RUBINKIEWICZ w RT KUL
1(1999) w artykule pt. Powstanie Pięcioksięgu w świetle najnowszych badań (s. 111–124). Zob. także – T. Brzegowy, Najnowsze
teorie na powstanie pięcioksięgu – próba oceny, CT 72(2002), 2, s. 11–44. Niektóre nowsze hipotezy są znacznie bardziej zawiłe,
aniżeli tradycyjna hipoteza czterech źródeł. Nadal nie odpowiadają one na pytania dotyczące aporii, występujących w obecnym
tekście Pięcioksięgu.
12
A. H. J. GUNNEWEG, Geschichte Israels bis Bar Kochba, s. 154n.
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w Izraelu zaliczyć także należy Księgę Koheleta. Tradycja przypisała autorstwo tej literatury królowi Salomonowi, tak jak większość psalmów przypisano jego ojcu, Dawidowi, i to chyba tylko dlatego, że Dawid uchodził w Izraelu za uzdolnionego poetę i pieśniarza. Księga Psalmów jest modlitewnikiem i śpiewnikiem potomków Jakuba13.
Rozwijająca się w starożytnym Izraelu literatura zaowocowała licznymi utworami o różnym charakterze,
począwszy od dzieł kronikarskich (Ezd, Ne, 1 – 2 Krn) do traktatu poetyckiego na temat suwerenności Boga
i cierpienia sprawiedliwego (Hi).
Najpierw więc powstał Pięcioksiąg, a do niego dołączyły ok. III w. przed Chr. księgi prorockie jako zamknięta wielkość. Era profetyzmu wydawała się wówczas kończyć (Za 13,2nn) i rozpoczął się czas interpretacji tradycji profetycznej. Około 190 r. przed Chr. autor Księgi Syracha wylicza Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i dwunastu proroków, zwanych obecnie mniejszymi14. Brak wśród nich z oczywistych powodów Księgi
Daniela, która powstała dopiero ok. 165 r. przed Chr.
Ostateczne zamknięcie liczby świętych ksiąg Starego Testamentu nastąpiło pod koniec I wieku po Chr.,
prawdopodobnie na tzw. synodzie w Jabne (Jamnia), gdy judaizm konsolidował się na nowo po zniszczeniu
Jerozolimy i zburzeniu świątyni (70 r. po Chr.)15.

1.4. Czym jest teologia Starego Testamentu?
Stary Testament jako całość jest starym tylko ze względu na Nowy Testament. Jeśli zbiór ksiąg mówiących
o przymierzu JAHWE z Izraelem nazywamy Starym Testamentem, to powinniśmy być tego świadomi, że jest
to chrześcijańska kwalifikacja ksiąg mówiących o tym przymierzu. Aby teologia Starego Testamentu rzeczywiście była starotestamentową teologią, musi być rozpatrywana we własnym kontekście. Jeśli ma być naprawdę teologią ksiąg Starego Przymierza, to nie wolno jej przedstawiać z późniejszej perspektywy, a mianowicie judaizmu i chrześcijaństwa16.
E. Jacob uważa, że poznaniu myśli teologicznej Starego Testamentu szkodzi zbytnie chrystianizowanie
tekstu ksiąg Starego Przymierza. Zwolennikiem zaś jedności teologii biblijnej oraz chrystologicznej interpretacji Starego Testamentu jest Th. C. Vriezen. Według niego starotestamentowe objawienie znajduje swoje
wypełnienie w Chrystusie17. Chrystus jest więc kluczem hermeneutycznym dla Starego Testamentu.
Stary Testament musi pozostać Starym Testamentem. Teolog chrześcijański może jednak domagać się dla
siebie prawa interpretacji ksiąg Starego Przymierza w świetle objawienia nowotestamentowego. Ale wtedy
powinien być świadomy, że biblijny Izrael tak nie interpretował swoich wielkich tradycji religijnych i teologicznych, jak np. apostoł Paweł. Z takiej interpretacji korzysta wiara chrześcijańska, niewiele zaś zyska sama
teologia Starego Testamentu jako dyscyplina biblijna i historyczna.
Teologia Starego Testamentu ma na uwadze cały zbiór ksiąg kanonicznych Starego Przymierza. Co prawda, można mówić o teologii poszczególnych ksiąg starotestamentowych, ale żadna z tych teologii nie może
pretendować do miana teologii reprezentującej całość świadectwa wiary Izraela.
Dla teologii Starego Testamentu ważny i miarodajny jest tekst końcowy, a więc przekazany nam przez
świadectwa rękopiśmiennicze18. Jest on świadectwem wiary w konkretnych okresach historii, głównie końcowej fazy kształtowania się kanonu Starego Testamentu, i jako taki jest on probierzem wiary dziedziców
historycznego Izraela. Jednakże w badaniach, szczególnie na poziomie egzegezy biblijnej, należy brać również pod uwagę kolejne fazy kształtowania się tekstu biblijnego. Następuje wtedy rozczłonkowanie kanonicznego tekstu. Uznane metody interpretacji tekstu biblijnego sprzyjają lepszemu zrozumieniu starotesta13

Zob. przyp. 1. na stronie 15.
J. SLAWIK, Księga Syracha 1,1-10 a pytanie o granice kanonu StaregoTestamentu, [w:] Chrystus i Jego Kościół, Bielsko-Biała
2000, s. 309–316.
15
G. STEMBERGER, Die sogenannte „Synode von Jabne” und das frühe Christentum, Kairos 19 (1977), s. 14–21; N. MENDECKI,
Działalność Jana ben Zakkaja i Gamaliela II w Jabne, RBL 1 (1984), s. 65–68.
16
2
Istnieją przeciwne tendencje – zob. np. W. VISCHER, Das Christuszeugnis des Alten Testaments, 1942. Zob. także S. GRZYBEK,
Metodologia teologii biblijnej, RBL 2(1985), s.89nn.
17
Th. C. VRIEZEN, Theologie des Alten Testament in Grundzügen, Wageningen, 1956; s. 37.
18
Rozbieżności między tymi świadectwami domagają się krytycznego opracowania tekstu Starego Testamentu.
14
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mentowego świadectwa, ale także drogi, po której kroczył Izrael przez wieki aż do ostatecznego kształtu
swej wiary, wyrażonej w uznanych księgach za kanoniczne i miarodajne jako probierz tej wiary. Ale czasem
nadmierne rozczłonkowanie tekstu, jest nie tylko wielce problematyczne, lecz wręcz utrudnia zrozumienie
treści oraz istoty wiary Izraela. Zdarza się, że w rozwarstwionym tekście, chociaż przy pomocy uznanych metod, nie można doszukać się żadnego sensu. Tylko takie fragmenty, które zawierają konkretne przesłanie,
mogą być składową częścią teologicznych treści wiary starożytnych Hebrajczyków.
Teologia Starego Testamentu nie może ograniczać się jedynie do egzegezy większych lub mniejszych
fragmentów ksiąg Starego Przymierza, chociażby jej celem było wyciągnięcie z nich teologicznych wniosków.
Ale korzystanie z egzegezy jest wymogiem metodologicznym, wszak biblijna egzegeza ma na celu zrozumienie tekstu. Każda prezentacja teologii Starego Testamentu powinna więc być dziełem analitycznosyntetycznym. Teologia Starego Testamentu pretenduje do całościowego spojrzenia i ujęcia teologicznego
świadectwa ksiąg Starego Przymierza.
Z analizy tradycji Starego Testamentu wynika, że teologie poszczególnych tradycji lub ksiąg czasem znacznie się od siebie różnią, a nawet niektóre jej elementy wzajemnie się wykluczają19. Jest to zrozumiałe jeśli
weźmiemy pod uwagę, że – jak już zostało powiedziane – Stary Testament powstawał w ciągu kilku wieków.
Czy jednak można mówić o jakimś centrum, jądrze, fundamentalnej prawdzie Starego Testamentu, jak
w przypadku Nowego Testamentu, lub czy istnieje jakaś nić łącząca początek z końcem drogi wiary starożytnego Izraela? W centrum Nowego Testamentu znajduje się Chrystus. Apostoł Paweł powiada, że „fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus” (1 Kor 3,
11). Czy jesteśmy w stanie wskazać w Starym Testamencie na taki fundament? Jaka jest myśl przewodnia
starotestamentowych tradycji?
Trudno właściwie wskazać na jakąś myśl, dzięki której można by mówić o jedności Starego Testamentu,
chociaż w przeszłości wskazywano na różne tematy spajające w całość księgi, które powstawały przez kilka
wieków20.
Sądzono, że pomostem między poszczególnymi częściami i tradycjami starotestamentowymi jest imię
Boże JAHWE. Ale krytyczne badania wykazały, że wiara starożytnych Hebrajczyków w Boga znacznie wyprzedza objawienie tego imienia Mojżeszowi. Pamiętać także należy, że po niewoli babilońskiej coraz rzadziej
używano imienia Bożego JAHWE.
Przyjmowano również istnienie innych „klamer”, łączących wszystkie warstwy Starego Testamentu21.
Mają być nimi – według jednych – idea przymierza, według innych – podstawowe starotestamentowe wyznanie: JAHWE jest Bogiem Izraela, Izrael jest ludem JAHWE. Jednakże idea Izraela jako ludu wybranego nie
jest tak stara jak wiara Izraela. Istniejące więc trudności w znalezieniu klamry łączącej wszystkie wątki teologiczne Starego Testamentu nasuwają myśl, że mówienie o teologii Starego Testamentu jest właściwie czymś
chybionym, dlatego należy mówić raczej o historii religii Starego Testamentu lub najwyżej o teologii poszczególnych starotestamentowych tradycji. Ale przekonanie, że należy raczej mówić o religii Starego Testamentu,
zostało przezwyciężone. Jak zobaczymy poniżej, wrócono do usiłowań napisania teologii Starego Testamentu.
Mając na uwadze powyższe, należy jednak postawić pytania, chociaż w nieco zmienionej formie, jak dotychczas, o klamrę łączącą teologię ksiąg Starego Przymierza. Czy konieczne jest poszukiwanie wspólnego
19

Zob. W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 277; G. KITTEL, Der Name über alle Namen, Göttingen 1989,
s. 18nn.
20
A. H. J. GUNNEWEG (Vom Verstehen des Alten Testaments, s. 79) pyta, czy Stary Testament może mieć w ogóle jakieś centrum
jak Nowy Testament, którym jest Chrystus? Według G. von RADA (Theologie des Alten Testaments, I – II [przekł. polski B. WIDŁA,
4
Teologia Starego Testamentu, Warszawa 1986], Berlin 1963); na objawienie Boga w Starym Testamencie składa się „długi szereg pojedynczych aktów objawienia o bardzo zróżnicowanej treści. Zdaje się mu brakować jakiegoś punktu centralnego, który by
decydował o wszystkim, który mógłby nadawać sens licznym aktom pojedynczym, a także określić teologicznie poprawne ich
wzajemne odniesienia” (wg przekł. polskiego s. 100; zob. także s. 649). Ostatnio na ten temat wypowiedział się H. D. PREUß,
Theologie des Alten Testaments , B. 1, Stuttgart – Berlin – Köln 1991, s. 25.
21
H. EWALD: Zbawienie; J. HÄNEL: Świętość Boga; E. JACOB: JAHWE – żywy i działający Bóg; W. EICHRODT: Przymierze; Th. C. VRIEZEN: Społeczność między świętym Bogiem a człowiekiem; G. FOHRER: Boże panowanie. Zob. H. D. PREUß, Theologie des Alten Testaments , B. 1, s. 25.
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tematu dla wszystkich ksiąg Starego Testamentu? Czy nie należy poszukiwać jedynie tematów łączących
możliwie najbardziej reprezentatywne warstwy starotestamentowych tradycji? Czy nie należy poszukiwać
tematów, które łączą też poszczególne tradycje? Jeśli takie postawimy pytania, wówczas łatwiej będzie
orientować się w bogatym materiale, zawartym w księgach Starego Testamentu.
Dotychczas nie udało się też jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, co jest przedmiotem teologii Starego Testamentu. Dlatego dzieła o różnych treściach, które powstały w ciągu ostatnich dwóch wieków, zatytułowane zostały: „Teologia Starego Testamentu”. Wystarczy porównać z sobą prace L. Köhlera, W. Eichrodta,
G. von Rada, E. Jacoba, Th. C. Vriezena, czy H. D. Preußa, aby się przekonać, jak pod jednakowo brzmiącym
tytułem omawiane są różne treści i wątki myśli Starego Testamentu. Niezależnie jednak od stosowanej metody oraz prezentacji teologii Starego Testamentu można powiedzieć, że teologia Starego Testamentu jest
metodyczną prezentacją treści wiary starożytnego Izraela, której świadectwem są księgi Starego Przymierza.

1.5. Sytuacja w teologii Starego Testamentu
Teologia biblijna, a w tym również teologia Starego Testamentu, nie zawsze była samodzielną nauką teologiczną. Do końca XVI wieku traktowano ją jako integralną część teologii zajmującej się chrześcijańskim
dogmatem i symbolem. Teologii biblijnej wyznaczono rolę dostarczycielki dowodów na prawdziwość teologicznych twierdzeń (dicta probantia)22. Podobną sytuację da się zauważyć w okresie pietyzmu.
Pod wpływem racjonalizmu, preferującego badania historyczne, 30 marca 1787 roku J. Ph. Gabler (1753–
1826), w wygłoszonym wykładzie pt. Oratio de iusto discrimine theologiae biblicae et dogmaticae regundisque recte utriusque finibus sformułował naukowe podstawy do przeprowadzenia rozdziału między teologią biblijną – głównie teologią Starego Testamentu – a teologią dogmatyczną23.
Według Gablera teologia biblijna ma charakter historyczny24. Księgi biblijne powstały w określonym czasie i dlatego Biblia, jako dzieło uwarunkowane historycznie, podlega badaniom przy pomocy kryteriów stosowanych przy analizie dokumentów historycznych. Celem teologii biblijnej jest określenie i opisanie myśli
autorów biblijnych o samym Bogu i sprawach boskich. Teologia biblijna nie powinna zajmować się kwestią
inspiracji Pisma Świętego oraz innymi tematami teologicznymi, które są wynikiem późniejszej refleksji w
Kościele chrześcijańskim nad tekstem biblijnym. Zajmować się nimi powinna teologia dogmatyczna, mająca
charakter dydaktyczny.
J. Ph. Gabler sformułował trzy zasady, które powinny mieć zastosowanie w teologii biblijnej:
− biblista interpretujący Biblię powinien stosować wyłącznie kryteria historyczne i gramatyczne;
− należycie zinterpretowane fragmenty Biblii należy porównać z sobą i wykazać podobieństwa oraz różnice
w nich występujące;
− teolog nie może jedynie zajmować się analizowaniem tekstu biblijnego. Koroną jego pracy powinno być
podjęcie próby sformułowania pojęć ogólnych i dokonanie syntezy.
Wykład inauguracyjny J. Ph. Gablera zapoczątkował nowy etap w odczytywaniu treści objawienia biblijnego. Od tamtych czasów biblistyka poczyniła duże postępy, które zmieniły nasze wyobrażenia na temat zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Dla wielu jednak sformułowane przez J. Ph. Gablera zasady nie
straciły na aktualności. Ich doniosłość nie polega na tym, że utorowały one drogę do głębszego poznania
treści objawienia Bożego i przyczyniły się do powstania nowoczesnej biblistyki, ale że nadal są one pod wieloma względami przydatne w prowadzeniu historyczno-krytycznych badań nad Biblią.
Słuszne postulaty autora Oratio de iusto discrimine theologiae biblicae et dogmaticae regundisque recte
utriusque finibus szybko doczekały się realizacji, chociaż z bardzo różnym powodzeniem. Trudne były pierwsze, samodzielne kroki teologów uprawiających teologię biblijną, głównie teologię Starego Testamentu.
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Wprawdzie już od czasów Richarda Simona25 uprawiana była krytyka tekstu biblijnego, w tym również Starego Testamentu, to przecież pierwsi autorzy teologii Starego Testamentu nie mieli żadnych wzorów do naśladowania i sami musieli torować sobie drogę. Obowiązująca od czasów Marcina Lutra w teologii ewangelickiej teza: Stary Testament także zwiastuje Chrystusa26, nie ułatwiała czysto historycznego myślenia, które
w wielu dziedzinach zdobyło już sobie na przełomie XVIII i XIX wieku prawo obywatelstwa.
Pierwsza teologia Starego Testamentu, napisana według zasad wyłożonych przez J. Ph. Gablera w słynnej
mowie o właściwym rozróżnianiu między teologią biblijną a dogmatyczną, była pracą pod charakterystycznym tytułem: Entwurf einer reinen biblischen Theologie (1792)27. Jej autor, C. F. von Ammon, w swoich
rozwiązaniach całkowicie odseparował się od kościelno-dogmatycznych poglądów na temat Starego Testamentu28.
W roku 1796 ukazała się praca G. L. Bauera pt.: Theologie des Alten Testaments. Składała się ona z dwóch
części: teologii i antropologii. Dwa apendyksy poświęcone angeologii oraz demonologii świadczą, że Bauer
miał trudności z uporządkowaniem idei religijnych Starego Testamentu. Bauer spotkał się także z licznymi
zarzutami, że dzieło jego nie jest historią religii Starego Testamentu. Powszechnie wówczas uważano, że ze
względu na to, iż biblistyka jest dziedziną historyczną, należy zaprzestać pisania teologii Starego Testamentu,
a jedynie podejmować próby przedstawienia – przy zachowaniu metod badań obowiązujących w naukach
historycznych – dziejów religii starożytnych Hebrajczyków.
W 1802 roku ukazała się inna praca G. L. Bauera pt.: Beilagen zur Theologie des Alten Testaments enthaltend die Begriffe von Gott und Vorsehnung, nach dem verschiedenen Büchern und Zeitperioden entwickelt,
w której wyraźnie rozróżnia się pomiędzy teologią Starego Testamentu a historią religii izraelskiej.
Od czasów G. L. Bauera, długo jeszcze dzieła omawiające teologię Starego Testamentu, nie były niczym
innym, jak tylko historią religii ludu wybranego. Uważano, że skoro Stary Testament jest dziełem pod każdym
względem złożonym i że nie da się odnaleźć „nici” łączącej całą teologię ksiąg Starego Przymierza29, należy
zatem zająć się historią religii starotestamentowej. W dziele bowiem poświęconym religii Izraela da się złączyć ze sobą różne wątki starotestamentowej myśli. Ale w ten sposób wątki teologii Starego Testamentu
zostały podporządkowane historii religii Izraela30. Tak było do czasu wszechwładnego panowania szkoły historyczno-krytycznej. Ale przedstawiciele tej szkoły domagali się ukazania oryginalności religii izraelskiej na
tle religii Bliskiego Wschodu31.
Przełom nastąpił po ukazaniu się w 1925 roku artykułu C. Steuernagla pt.: Alttestamentliche Theologie
und alttestamentliche Religionsgeschichte32. C. Stauernagel domagał się autonomii dla teologii Starego Testamentu, ponadto dostrzegał potrzebę opracowania starotestamentowej teologii w sposób syntetyczny
i w oderwaniu od historii religii izraelskiej.
Dziełem zwiastującym nowe podejście do teologii Starego Testamentu była praca E. Sellina, która ukazała
się w 1933 roku, pt.: Alttestamentliche Theologie auf religionsgeschichtlicher Grundlage33. W drugiej części
tego dzieła – poświęconej teologii Starego Testamentu – E. Sellin zajął się systematycznym opracowaniem
teologicznej zawartości ksiąg Starego Przymierza.
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Historie critique Vieux Testament, 1678.
Za ojca tej tezy należy uważać apostoła Pawła. Przyjęta i rozwijana przez ojców Kościoła i scholastyków, zadomowiła się
głównie w teologii reformacyjnej, co nie oznacza, że jest ona nieobecna w teologii katolickiej.
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Pewną formą przedstawienia sytuacji we współczesnej teologii ksiąg Starego Testamentu może być
krótkie omówienie przynajmniej sześciu reprezentatywnych opracowań teologii ksiąg Starego Przymierza,
a mianowicie W. Eichrodta, G. von Rada, Th. C. Vriezena, W. H. Schmidta, H. D. Preußa oraz O. Kaisera.
Autorem dzieła, w którym treść wiary Izraela została opracowana zgodnie z postulatami Steuernagla
w sposób syntetyczny, była praca W. Eichrodta pt.: Theologie des Alten Testaments34. Składa się ona z trzech
części zatytułowanych: Bóg a lud wybrany, Bóg a świat, Bóg a człowiek.
W pierwszym paragrafie zatytułowanym „Zadania i metoda teologii Starego Testamentu” W. Eichrodt
wskazuje na konieczność uzyskania pełnego obrazu wiary Izraela i starotestamentowej myśli. Odrzuca zarówno ujęcie czysto historyczne, jak i dogmatyczno-doktrynalne. I chociaż podjął się systematycznego nakreślenia obrazu wiary w Boga JAHWE, to jednak z całą stanowczością podkreśla, że wiara Izraela opiera się
wszelkiej systematyzacji, cała bowiem wiedza o Bogu, z jaką spotykamy się na kartach Starego Testamentu,
nie jest efektem abstrakcyjnego myślenia, lecz codziennego doświadczenia obecności Boga w historii Izraela.
W. Eichrodt widział także potrzebę zdefiniowania wyjątkowego charakteru starotestamentowej wiary i ukazania jej w relacji do Nowego Testamentu.
W. Eichrodt na wstępie pierwszej części omawia pojęcie przymierza (tyr!B= [B=r't]) i wzajemny związek
między Bogiem a Jego ludem. Eichrodt uważa, że nicią łączącą wszystkie tradycje i warstwy Starego Testamentu jest przymierze. Temat przymierza przewija się więc w tytułach rozdziałów pierwszej części oraz
implicite występuje w całej pracy. W dziele Eichrodta pojęcie przymierza znajduje się w centrum i wokół
niego koncentruje się cały opis starotestamentowej wiary Izraela, a więc ludu, który na mocy wolnego aktu
Boga JAHWE w określonym czasie został podniesiony do rangi narodu wybranego. Autor omawianej pracy
dostrzega występowanie tematu przymierza w księgach Starego Testamentu nawet tam, gdzie nie występuje
słowo tyr!B=. W ramach przymierza zostało dane nowe, typowo izraelskie rozumienie natury Boga, którego
kwintesencją jest imię Boże JAHWE. Oznacza ono aktywne istnienie i zaangażowaną obecność Boga, bycie
przy i dla Izraela.
Pojęcie przymierza – według W. Eichrodta – rządzi starotestamentową nadzieją zbawienia i z nim związana jest wiara w opatrzność Boga. Ona określa osobisty związek Izraelity z Bogiem, lecz w ramach wspólnoty,
która została wybrana i przeniesiona z Egiptu przez pustynię do ziemi ojców (por. 5 Mż 1,31).
Przywiązanie i miłość Izraela do JAHWE wyraża się w poszanowaniu prawa. Doświadczenie opatrzności
Bożej, której niezaprzeczalnym znakiem jest przymierze, pozwoliło ludowi wybranemu mieć odmienną od innych ludów postawę wobec życia, które ciągle okazywało się potężniejsze aniżeli zagłada i śmierć. Lud przeszedł w niewoli babilońskiej piekło zniszczenia, aby nauczyć się zaufania i dojść do poznania, jak wielkie bogactwo zostało mu ofiarowane w akcie przymierza.
Jak bardzo płodne było pojęcie przymierza, wykazuje W. Eichrodt przy opisie duchowego i osobistego
charakteru Boga. Bóg właściwie pozostawił swoją duchowość w ukryciu, ujawnił jednak swoją osobowość.
Osobowy Bóg może być jedynie Bogiem przymierza. Przede wszystkim jest On Bogiem działającym, zwracającym się ku człowiekowi, okazującym mu swoje ds#h# [h#s#d], a więc łaskę i miłość. Miłość stanowi podstawę przymierza, chociaż jest irracjonalna, wszak niewytłumaczalne jest to, że wielki i święty Bóg wpisał się
w dzieje ludu tak małego i nie odgrywającego roli w historii, jakim był Izrael. Wyrazem ds#h# jest Boża sprawiedliwość, która w Starym Testamencie pojmowana jest jako lojalność JAHWE, gotowość Jego działania na
rzecz wybranego ludu.
W. Eichrodt w drugiej części swojego dzieła omówił samoobjawienie się Boga, starotestamentową kosmologię oraz środowisko, w którym z woli Boga dane jest człowiekowi egzystować.
Najważniejszą z pośród sił kosmicznych Boga jest Jego Duch (h^Wd [rW^h]), który w Starym Testamencie
pojmowany jest jako zasada życia, narzędzie realizacji historii zbawienia, moc formująca każdą nową epokę.
Duch żywego Boga czyni człowieka we wspólnocie zdolnym do wypełnienia woli Bożej. Bóg w szczególny
sposób objawia się i ujawnia swoją moc przez słowo (rb*d* [d*b*r]). JAHWE w sposób jednoznaczny przez
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słowo wyraża swoją wolę. Na nim się opiera i przez nie wyraża ten szczególny, jedyny w swoim rodzaju związek Boga z Izraelem, opisany w idei przymierza.
W. Eichrodt trzecią część swojego dzieła poświęca opisaniu egzystencji człowieka. Człowiek to cząstka
stworzenia. Cechą charakterystyczną i wyróżniającą go od pozostałego stworzenia jest jego osobowość.
Dzięki niej może mieć kontakt z osobowym Bogiem. Jest też ona podstawą związku, jaki może mieć człowiek
z człowiekiem. Człowiek jako osoba powołany jest do rozwijania darowanej mu zdolności do uczestniczenia
zarówno w dziele, jak i radości tworzenia.
W trzeciej części Eichrodt wiele miejsca poświęca także tzw. solidarnościowemu myśleniu w Starym Testamencie. Chociaż wielcy prorocy wiele mów poświęcili pobożności indywidualnej, a Jeremiasz i Ezechiel
odpowiedzialności osobistej przed Bogiem, to jednak w Starym Testamencie nie spotyka się żadnego przykładu religijnego indywidualizmu, który nie tkwił by korzeniami w myśleniu społecznym. Indywidualne doświadczenie wiary, np. proroka Jeremiasza, zawsze ostatecznie służyło wierze całego Izraela. Jednostka żyć
może w konkretnej społeczności i musi pozostać w zbiorowości, jaką był Izrael.
Osobowy związek człowieka z Bogiem JAHWE opisują pojęcia: bojaźń Boża, wiara i miłość. Pojęcie bojaźni
Bożej dominuje na kartach Starego Testamentu i jest irracjonalnym połączeniem lęku przed świętym Bogiem
z ufnym uwielbianiem i podziwem dla Niego. Wiara zaś jest pewnego rodzaju osobistym ryzykiem, ufnym
zawierzeniem obietnicom Bożym w obliczu sytuacji, która zdaje się zaprzeczać logice danej obietnicy. Miłość
jest odpowiedzią na łaskawe przymierze Boga z człowiekiem.
Znaczącym dziełem z zakresu teologii Starego Testamentu jest praca G. von Rada pt.: Theologie des
Alten Testaments, które ukazało się w 1957 roku35.
Z przedmowy do pierwszego wydania dzieła G. von Rada wynika, że celem teologii Starego Testamentu
jest przedstawienie treści przekazów tradycji zawartych w księgach Starego Przymierza, tradycji, które są wynikiem historycznie uwarunkowanych przemyśleń kilku zbawczych postanowień. Ponieważ starożytni Hebrajczycy dawali pierwszeństwo historycznemu uporządkowaniu materiału przed uporządkowaniem tematycznym, przedstawienie świadectwa wiary Izraela powinno nastąpić przy pomocy metod właściwych dla
nauk historycznych. Właśnie z tego wynika stosunek G. von Rada do wcześniejszych teologii Starego Testamentu, głównie tych, w których spotykamy się z metodą opisową, co wyrażają następujące słowa: „Teologia,
która próbuje ująć treść Starego Testamentu, obierając za treść odniesienia inne dyscypliny naukowe (nauka
o Bogu, nauka o człowieku itd.), ani nie odda sprawiedliwości owym uwarunkowanym historycznie wyznaniowym wypowiedziom Izraela, ani nie jest w stanie w pełni uwzględnić faktu, że wiara Izraela opiera się na
kilku Bożych postanowieniach zbawczych i bezustannie podejmowanych wysiłkach ich zrozumienia”36.
Ważne są nie tylko owe podstawowe zbawcze postanowienia Boże, lecz także ich reinterpretacja. W każdej epoce Izrael musiał na nowo sformułować swój stosunek do Boga JAHWE. G. von Rad szczególnie ważne
miejsce przypisuje reinterpretacji zbawczych postanowień JAHWE w tradycji deuteronomistycznej i profetycznej. To głównie działająca przez kilka wieków „szkoła” deuteronomistyczna i prorocy – uważa G. von Rad –
przyczynili się do rozwoju starotestamentowej myśli teologicznej.
Teologia Starego Testamentu G. von Rada składa się z dwóch części: pierwsza to Teologia historycznych
tradycji Izraela, druga – Teologia prorockich tradycji Izraela. Pierwsza część poprzedzona została wprowadzeniem zatytułowanym: Wiara w JAHWE i sakralne instytucje Izraela. Drugą część również poprzedza ogólne wprowadzenie zatytułowane: Profetyzm izraelski.
W ramach pierwszej części autor omawia tradycję jahwistyczną, elohistyczną, deuteronomiczną oraz
kapłańską. Tradycje te występujące w Heksateuchu (1 Mż – 5 Mż; Joz) zostały połączone z sobą i łączy je słowo: „przyprowadził nas na to miejsce, i dał nam tę ziemię, ziemię opływającą w mleko i miód” (5 Mż 26,9).
Schemat: obietnica – wypełnienie dostrzega G. von Rad również w innych tradycjach. Po każdym zbawczym
impulsie danym Izraelowi w historii przez JAHWE następowały nowe przemyślenia Bożych obietnic oraz ich
realizacji. Dzięki temu można mówić o rozwoju starotestamentowej myśli teologicznej. Autor omawianej
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Przekład polski B. WIDŁY ukazał się w 1986 roku.
G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 12.
14

Wprowadzenie

Teologii Starego Testamentu nie tylko snuje refleksje na temat starożytnych Hebrajczyków, ale również głęboko osadza ich myśl teologiczną w historii i strukturach religijno-społecznych Izraela.
W części drugiej omówione zostały tradycje profetyczne (przed- i powygnaniowe), które w szczególny
sposób przyczyniły się do rozwoju i utrwalenia wiary w Boga w Izraelu. Dzięki tym przemyśleniom proroków
nie tylko ostała się wiara Izraela, ale także Izrael jako naród. Rozpatrywany przez profetyczne tradycje (głównie Jeremiasza, Ezechiela i Deutero-Izajasza) problem: „Jak lud twardego karku, jakim był Izrael, może być
jeszcze ludem JAHWE?” znalazł rozwiązanie w samym Bogu. Dzięki temu lud JAHWE mógł przetrwać najcięższe chwile doświadczenia. Ale tym samym temat Izraela jako ludu JAHWE jawi się w Teologii Starego Testamentu G. von Rada jako klamra spinająca z sobą wszystkie starotestamentowe tradycje.
Na uwagę zasługuje także praca holenderskiego biblisty Th. C. Vriezena pt.: Theologie des Alten Testaments in Grundzügen. Dzieło Vriezena składa się z dwóch części, z pierwszej zatytułowanej Prolegomena zur
Theologie des Alten Testaments. Geschichte und Wort Gottes oraz drugiej Die theologischen Zeugnisse des
Alten Testaments. Vriezen twierdzi, że jądrem Starego Testamentu jest temat społeczności świętego Boga
z ludem izraelskim.
W pierwszej części dzieła Vriezen omawia miejsce Starego Testamentu w chrześcijaństwie, w drugiej zaś
autor dokonał analizy starotestamentowego posłannictwa pod kątem jego wartości i przydatności dla wiary
chrześcijańskiego Kościoła. Teologia Starego Testamentu Vriezena pozostaje więc w bezpośrednim związku
z wiarą chrześcijańską, sięgającą swymi korzeniami do starotestamentowego świadectwa o Bogu. Th. Vriezen dostrzega wyraźną nić łączącą Stary i Nowy Testament37, a jest nią osobowy Bóg, który objawił się
w historii i w niej szuka wspólnoty z człowiekiem. Tego Boga nie da się ująć w dogmatyczne i racjonalne
formuły. Można Go poznać wyłącznie poprzez żywą wiarę, która jest zaufaniem i poddaniem się woli Bożej.
W drugiej części Th. Vriezen stara się opisać społeczność człowieka z Bogiem. Pojmuje ją jako dar JAHWE
dla człowieka. Podstawą łączności Boga z człowiekiem jest przymierze, które JAHWE zawarł w historii ze
swoim ludem. Teologia Starego Testamentu Vriezena jest więc z jednej strony teologią w sensie właściwym,
z drugiej zaś antropologią ksiąg Starego Przymierza. Obcowanie człowieka z Bogiem – według Vriezena –
Stary Testament opisuje w kategoriach objawienia, odkupienia i kary oraz kultu i pobożności. Th. Vriezen
podkreśla osobistą odpowiedzialność człowieka przed Bogiem, ale też zwraca uwagę na starotestamentowe
rozumienie życia doczesnego jako daru Bożego, a tym samym na wartość dóbr doczesnych i na piękno i wartość życia w gronie bliskich.
Siódme wydanie teologii Starego Testamentu W. H. Schmidta nosi tytuł Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte38, który mówi sam za siebie. Schmidtowi chodzi o przedstawienie wiary starożytnego Izraela
przy uwzględnieniu jej historycznego rozwoju. Nie bez znaczenia dla jej rozwoju jest szeroki kontekst religijny, w jakim wiara ta się rozwijała, a więc religie Egiptu i Mezopotamii, w późniejszym okresie Iranu, przede
wszystkim jednak Kanaanu. Ale ze względów oczywistych Schmidt nie analizuje dokładnie tego kontekstu.
Dla niego najważniejsze jest przedstawienie treści wiary starożytnych Hebrajczyków, wiary, której świadectwem jest Stary Testament.
W. H. Schmidt obiera jednak nieco inną drogę aniżeli G. von Rad. Jeśli G. von Rad omawia teologię starotestamentowych tradycji, to Schmidt opisuje wiarę Izraela w kolejnych fazach jego historii. Ale dzieło
Schmidta nie jest książką, w której znajdziemy opis dziejów Izraela. Jest ono w pełnym tego słowa znaczeniu
opisem treści wiary ludu wybranego. Schmidt też zastrzega się, że chociaż podjął się opisania wiary Izraela
w jej kontekście przy uwzględnieniu periodów historii Izraela, to jego dzieło nie może nosić tytułu: Historia
religii Izraela.
Najpierw W. H. Schmidt w swoim dziele opisuje wiarę ojców w czasie nomadycznym, od czasów Abrahama do czasów Mojżesza włącznie (I). Następnie kreśli jej obraz w czasach obejmowania w posiadanie Kanaanu (II) oraz w czasach królewskich (III). Ostatnia (IV) część poświęcona została kształtowaniu się wiary
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Dyskusję w teologii ewangelickiej na temat jedności Starego i Nowego Testamentu – zob. G. SAUTER, Evangelische Theologie
an der Jahrtausendschwelle, Leipzig 2002, s. 59nn.
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Pierwsze wydanie (1968) teologii Starego Testamentu W. H. Schmidta nosiło tytuł: Alttestamentlicher Glaube in seiner
Umwelt.
15

Wprowadzenie

ludu izraelskiego w końcowej fazie historii Starego Testamentu. Ale to nie oznacza, że W. H. Schmidt opisując
wiarę Izraela, ma przed oczyma jedynie historię ludu wybranego. Autor uwzględnia również poszczególne
tradycje teologiczne, które pozostawiły swój ślad w księgach Starego Przymierza. Temat i treść książki
W.H. Schmidta pt.: Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte sytuuje się między historią religii
a teologią Starego Testamentu, jednakże nie wpisuje się w przezwyciężone już schematy i metody badań
treści ksiąg Starego Przymierza39.
Nie sposób w tym krótkim przeglądzie teologii Starego Testamentu pominąć najnowszych teologii ksiąg
Starego Przymierza pióra H. D. Preußa40 oraz O. Kaisera41.
Horst Dietrich Preuß w swojej teologii Starego Testamentu, w tomie 1. w § 1. omawia metodę i najbardziej reprezentatywne dzieła omawiające teologie Starego Testamentu. W §§ 2. i 3. Preuß zajął się tradycją
dotyczącą wyboru Izraela na lud JAHWE, a w §§ 4. i 5. przedstawia treść wiary historycznego Izraela w Boga
JAHWE, jako Króla i Stworzyciela. W tych paragrafach omówione też zostają atrybuty Boże i objawienie się
Boga w historii. Tom 2. poświęcony drodze Izraela z JAHWE, zawiera omówienia instytucji króla, kapłana
i proroka. Wiele miejsca poświęca też starotestamentowej antropologii oraz eschatologii.
H. D. Preuß rozpoczynając od tradycji wyboru Izraela na lud JAHWE, jest przekonany, że temat ten jest
przewodnim na kartach Starego Testamentu i że wokół niego koncentrują się wszystkie inne tematy religijnej
myśli ludu izraelskiego42. Jemu więc podporządkowuje bogactwo teologicznej i antropologicznej myśli ksiąg
Starego Przymierza. JAHWE dokonując wyboru Izraela, wszedł z nim w społeczność i wziął odpowiedzialność
za przyszłe losy potomków Jakuba. Idea wyboru łączy więc z sobą starotestamentową teologię w sensie
węższym z wszystkimi tematami wiary starożytnego Izraela.
Oparta na wnikliwej analizie wielu tekstów biblijnych teologia Starego Testamentu H. D. Preußa w sposób
systematyczny i uporządkowany omawia główne tematy wiary w JAHWE starożytnego Izraela. H. D. Preuß,
porządkując starotestamentowe świadectwo wiary, nie zapomina, że wielkie tradycje teologiczne Starego
Testamentu są z sobą powiązane, a przez to pod wieloma względami do siebie podobne, ale też zawierają
elementy, które nie we wszystkich tradycjach się spotyka. Przedstawiając zatem podstawowe tematy, autor
bierze pod uwagę poszczególne tradycje. Wydobywa z nich najistotniejsze prawdy wiary i buduje obraz wiary Izraela. Struktura książki nie jest jednak podporządkowana występującym w Starym Testamencie tradycjom teologicznym, lecz tematom, które uważa za istotne i wiodące.
Teologia Starego Testamentu Otto Kaisera składa się z dwóch części. Całość zatytułowana została: Der
Gott des Alten Testaments (Bóg Starego Testamentu). Można więc bez dokładnego zapoznania się z książką
Kaisera odnieść wrażenie, że autor zajmuje się w niej starotestamentową teologią w sensie węższym. Tak
jednak nie jest. Nie ulega jednak wątpliwości, że O. Kaiser przede wszystkim zajmuje się Bogiem Starego
Testamentu. W swojej książce, podporządkując obrazowi starotestamentowej wiary w Boga JAHWE podstawowe tematy myśli religijnej Izraela, daje wnikliwe kompendium teologicznej i antropologicznej myśli ludu
Starego Przymierza.
W 1. części między innymi pisze o zadaniach teologii Starego Testamentu. Postawiony przez siebie problem, autor stara się rozwiązać w świetle kryzysów wiary i teologii ostatnich trzech stuleci. Charakterystyczny dla pracy Kaisera jest § 2, poświęcony dobru Starego Testamentu przejętemu od judaizmu przez Kościół
chrześcijański. W paragrafie tym zajmuje się między innymi rozumieniem Starego Testamentu, szczególnie
39

Inne starsze dzieła omawiające teologię ksiąg Starego Testamentu – zob. H. LANGKAMMER, Ogólne wprowadzenie do współczesnych introdukcji do Starego Testamentu, [w:] Wstęp do Starego Testamentu, Poznań 1990, s. 8nn, szczególnie s. 22n;
W. HARRINGTON, The Path of biblical Theology (przekł. polski J. MARZĘCKI, Teologia Biblijna, Warszawa 1977).
40
H. D. PREUß, Theologie des Alten Testaments , B. 1 (JHWs erwählendes und verpflichtendes Handeln), B. 2 (Israels Weg mit
JHWH), Stuttgart – Berlin – Köln 1991,
41
Der Gott des Alten Testaments: Wesen und Wirken. Theologie des Alten Testaments, T. 1 (Grundlegung) Göttingen 1993, T. 2
(JAHWE, der Gott Israels, Schöpfer der Welt und des Menschen), Göttingen 1998.
42
H. D. PREUß, Theologie des Alten Testaments , B. 1 (JHWs erwählendes und verpflichtendes Handeln), s. 31. Podobny pogląd
spotykamy wcześniej u H. WILDBERGERA (Auf dem Wege zu einer biblischen Theologie EvTh -19(1959), s. 70–90). Autor ten jest
autorem książki pt.: JAHWE Eigentumsvolk, (Zürich 1960), poświęconej wyborowi Izraela przez JAHWE na lud Boży. Zob. O. KAISER, Der Gott des Alten Testaments: Wesen und Wirken. Theologie des Alten Testaments, T. 2 (JAHWE, der Gott Israels, Schöpfer
der Welt und des Menschen), Göttingen 1998, s. 26.
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prawa, przez niektóre tradycje nowotestamentowe. W § 6. O. Kaiser stawia pytanie o zadania chrześcijańskiego odczytania teologii Starego Testamentu.
Wiarę Izraela w Boga JAHWE O. Kaiser ukazuje na tle starożytnego politeizmu. Kreśli obraz izraelskiej
myśli na temat Boga, podporządkowując strukturę swojej książki występującym w Starym Testamencie tradycjom teologicznym. Pozwala mu to uwydatnić istotne elementy wiary i religii starożytnego Izraela. Wierze
w Boga JAHWE podporządkowuje wielkie tematy ksiąg Starego Przymierza: zbawienie, stworzenie, kult itp.
Dla O. Kaisera centrum Starego Testamentu jest prawo, które analizuje w § 17.
Podsumowując powyższy krótki przegląd niektórych opracowań teologii Starego Testamentu, należy
stwierdzić, że ostatnio dostrzega się potrzebę systematycznego opracowania tematów i pojęć występujących
w Starym Testamencie, nie zapominając przy tym, że na myśl starotestamentową składają się religijne przemyślenia wielu pokoleń izraelskich, tworzących nieraz przez wieki trwające tradycje, zazębiające się i poszukujące możliwie głębokiego ujęcia istoty wiary w JAHWE, który jest Bogiem Izraela i całego stworzenia.

1.6. Stosowane metody
1.6.1. Metoda opisowa (teologiczna)
Metodę opisową w swoich pracach na temat teologii Starego Testamentu zastosowali głównie L. Köhler,
W. Eichrodt, Th. C. Vriezen, E. Jacob, P. van Imschoodt i J. Schreiner.
Metoda opisowa, zwana także teologiczną, zakłada istnienie w Biblii podstawowych tematów, w oparciu
o które można budować teologię Starego Testamentu. L. Köhler w swojej Theologie des Alten Testaments
(1936)43 cały materiał uporządkował według schematu stosowanego w teologii systematycznej (teodycea,
antropologia, soteriologia), w ogóle nie biorąc pod uwagę historycznego rozwoju starotestamentowych idei.
Teologia L. Köhlera jest więc przykładem dzieła, w którym zastosowano w czystej formie metodę teologiczną. W dziele W. Eichrodta również zastosowano metodę teologiczną, opisową, jednakże w obrębie poszczególnych tematów wzięto pod uwagę historyczny rozwój wiary Izraela. Podobną sytuację zauważamy
w pracach H. D. Preußa i O. Kaisera.
Obecnie uważa się dość powszechnie, że tylko wówczas jesteśmy w stanie dobrze ująć teologię Starego
Testamentu, jeśli przeanalizujemy znaczenie tekstów biblijnych w ich historycznym kontekście. Przy zastosowaniu tej metody nie wolno jednak wychodzić z przesłanek filozoficznych. Ponadto wiemy, że schemat
i układ tematów spotykany w teologii dogmatycznej jest bezużyteczny podczas podejmowania prób przedstawienia teologii Starego Testamentu. Należy ze Starego Testamentu wysnuć taki schemat, który najlepiej
będzie odzwierciedlać myśl teologiczną starożytnych Hebrajczyków.

1.6.2. Metoda diachroniczna (religijno-historyczna)
Inne metodologiczne podejście do teologii Starego Testamentu reprezentuje G. von Rad. Chociaż przyznaje on, że Stary Testament nie jest w pełnym tego słowa znaczeniu historią, to jednak swoją metodę opiera całkowicie o historię. Stosując znane i uznane metody badań tekstu biblijnego, a mianowicie metodę historii form, historii tradycji i historii redakcji, usiłuje zrozumieć treść historycznych i prorockich tradycji, według niego bowiem tylko poprzez poznanie tych tradycji można dojść do zrozumienia teologii Starego Testamentu. Dla G. von Rada nie tylko są ważne wydarzenia, ale także ich interpretacja przedstawiona przez autorów biblijnych, a więc np. deuteronomistyczna interpretacja dziejów Izraela, czy też profetyczne rozumienie
historii ludu wybranego. Chociaż G. von Rad bada starotestamentowe tradycje teologiczne, to jednak jego
dzieła nie można zaliczyć do historii religii izraelskiej.
Przedmiotem teologii Starego Testamentu – według G. von Rada – są wypowiedzi ludu izraelskiego
o Bogu. Teologowie zajmujący się teologią Starego Testamentu powinni więc badać treść wiary Izraela, która
w ciągu wieków ulegała ewolucji.
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L. KÖHLER, Theologie des Alten Testaments, Tübingen 1966.
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1.7. Zakres tematyczny i metoda
Chodzi nam o zakres tematyczny niniejszej książki. Z jej tytułu niedwuznacznie wynika, że jej przedmiotem jest Bóg, który objawił się w dziejach narodu izraelskiego. Książka więc prezentuje starotestamentową
teologię Boga, który objawił się potomkom Jakuba pod imieniem JAHWE. Znajdują się w niej również pewne
wątki antropologiczne, nie tylko dlatego, że teologia Starego Testamentu jest teologiczną antropologią, ale
głównie z tej przyczyny, że wiara w Boga jest zawsze wiarą człowieka. Także zawiera niniejsza praca pewne
elementy starotestamentowej kosmologii, starożytny Hebrajczyk bowiem miał pewne wyrobione wyobrażenie o otaczającym go świecie.
Stary Testament jest świadectwem objawienia się Boga w historii. JAHWE działa w historii i jest jej suwerennym panem. Historia Starego Testamentu nie ma więc nic wspólnego z mitologicznym widzeniem Boga
i świata. Historia nie jest odzwierciedleniem życia bogów. Zgodnie z wiarą w Boga JAHWE, Izrael konstruował widzenie swojego miejsca w świecie. Miejsce ludu wybranego w historii jest jego miejscem przed Bogiem.
Objawienie się Boga w historii wymyka się wszelkiego rodzaju schematom myślowym. Stary Testament
musi więc sam przemawiać i pomagać w formułowaniu rozumienia istoty wiary w Boga starożytnego Izraela.
Ale nie jest to „mowa” jednoznaczna. Suwerenny Bóg na różne sposoby przemawiał w historii do swojego
ludu (por. Hbr 1,1). Nie możemy jednak mówić o Bogu bez jakiegokolwiek planu próby prezentacji starotestamentowej myśli, komentując jedynie kolejne wypowiedzi starotestamentowe na temat JAHWE. Taka metoda nie pozwoliłaby na wyrobienie sobie jasnego poglądu na temat Boga. Występujące w niniejszej teologii
Boga w Starym Testamencie tematy nasuwają się w trakcie lektury ksiąg Starego Przymierza, ksiąg głęboko
zróżnicowanych pod względem struktury, ale także myśli teologicznej. Księgi te nie są odzwierciedleniem
etapów objawienia się Boga Izraelowi, ale uwzględniają dynamiczny rozwój Bożego objawienia w historii,
dawno bowiem został już przezwyciężony pogląd O. Eissfelda, że do istoty starotestamentowej religii nie
dochodzimy na drodze historycznej44. W samym opisie jednak te etapy zostały uwzględnione, wszak bez ich
uwzględnienia nie można uzyskać możliwie pełnego i historycznie uzasadnionego obrazu wiary Izraela w Boga JAHWE.
Chociaż Stary Testament jest świadectwem wiary w Boga, który objawił się w historii Izraela, to jednak
trudno utrzymywać jednostronnie, że teologia Starego Testamentu w istocie swojej powinna być opisem
wiary Izraela. Jeśli starożytni Hebrajczycy uważali, że ich wiara jest wynikiem objawienia, a więc czymś danym, to nie należy się wystrzegać i unikać terminu teologia Starego Testamentu lub teologia Boga według
Starego Testamentu. Dlatego na karcie tytułowej niniejszej książki umieszczony został podtytuł: Zarys starotestamentowej teologii Boga.
Temat: JAHWE Bogiem Izraela – jawi się nam jako klamra łącząca najbardziej reprezentatywne starotestamentowe tradycje. Nie znajdziemy tego tematu jedynie w peryferyjnych tradycjach. Jak Chrystus jest
centrum Nowego Testamentu, tak JAHWE jest centrum ksiąg Starego Przymierza. Bez wyznania i wiary: JAHWE jest Bogiem Izraela, nie byłoby Starego Testamentu. Wiara ta spajała Izrael przez wieki i dzięki niej przetrwał on różnego rodzaju dziejowe zawieruchy.
A jaką zastosowano metodę w niniejszej książce, traktującej o teologii Boga w Starym Testamencie? Nie
zajmujemy się w niej – jak już zostało powiedziane – całokształtem treści wiary starożytnych Hebrajczyków,
a więc nie będziemy dążyli do całościowego ujęcia teologii Starego Testamentu. Przedmiotem pracy jest
obraz Boga w wierze Izraela. Tropić będziemy tę wiarę występującą w różnych postaciach w możliwie szerokim zakresie bogactwa starotestamentowych tradycji.
Dzięki badaniom ksiąg Starego Testamentu w ostatnich dwóch stuleciach, dowiedzieliśmy się, że w dziejach wiary Izraela bardzo ważną rolę odgrywały tradycje religijne, które były z sobą powiązane i w różnych
okresach dziejów ludu wybranego rozwijały się z większym lub mniejszym natężeniem. Stary Testament jest
owocem nakładania się na siebie i ścierania poszczególnych tradycji. Wyśledzenie ich nie należy do łatwych
zadań, wszak granice między nimi nie biegną pomiędzy poszczególnymi starotestamentowymi pismami.
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Zarysowują się one często wewnątrz ksiąg, niejednokrotnie widoczne są między słowami konkretnych wierszy. Wielkie historyczne religijne tradycje Izraela należą do fenomenu wiary ludu wybranego45.
Dzięki badaniom religijnych tradycji Izraela dowiadujemy się, że geneza jahwizmu jest złożona, a rozwój
wiary w JAHWE to proces historyczny, długotrwały, nie pozbawiony bolesnych rozczarowań. Nieodzowne
jest więc branie pod uwagę tych tradycji przy każdej próbie przedstawienia wiary w Boga starożytnych Hebrajczyków.
Konieczne jest zastosowanie różnych metod i form przekazu treści wiary Hebrajczyków. Kurczowe trzymanie się jednej metody może nie doprowadzić do pożądanego celu. Należy zatem wystrzegać się napisania
starotestamentowej dogmatyki, a także historii religii izraelskiej.
W niniejszej pracy użyte zostaną takie metody i formy opisu, które będą gwarantować nie tylko dotarcie
do istoty wiary Izraela w JAHWE, ale także zapewnią naszkicowanie jej obrazu najbardziej zgodnego z historyczną prawdą i zachodzącymi przemianami w sferze religii Hebrajczyków. Wynika z tego, że sięgnięcie do
metody diachronicznej jest nieodzowne i posługiwać się nią będziemy w obrębie określonych tematów.
Chociaż więc w niniejszej książce stosowana jest metoda historyczna, to i tak plasuje się ona w tradycji
przedstawiania treści wiary Izraela przy pomocy metody opisowej, teologicznej. Metoda ta bowiem zdaje się
być bardziej przydatna do prezentacji starotestamentowej teologii Boga, ale jedynie pod tym warunkiem, że
wspomagana będzie metodą diachroniczną. Książka powinna pozwolić spojrzeć całościowo na poszczególne
tematy dotyczące teologii Boga.
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Zob. O. H. STECK, Wahrnehmungen Gottes im Alten Testaments, München 1982, s. 298nn.
19

Część I
JAHWE Bogiem Izraela

20

1. Istota wiary w Boga w Starym Testamencie

1. Istota wiary w Boga w Starym Testamencie
1.1. Problem istnienia Boga
Według Starego Testamentu Bóg istnieje i nie podlega to dyskusji. Spekulacja na temat Jego istnienia lub
nieistnienia jest czymś nieznanym dla autorów ksiąg Starego Przymierza. Autor psalmu 14., co prawda, powiedział: „Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga!” (Ps 14,1; por. Ps 53,2), ale te słowa nie są dowodem na
istnienie w czasach Starego Testamentu ateizmu teoretycznego1. Autor psalmu ma raczej na myśli ludzi kwestionujących działanie Boga w świecie i w życiu człowieka2. Potwierdzenie takiej interpretacji znajdujemy
w słowach proroka Jeremiasza:
Zaparli się JAHWE, mówiąc: Jest daleko; nie spotka nas żadne nieszczęście, nie zobaczymy miecza
i głodu. Prorocy przeminą z wiatrem, gdyż nigdy nie głosili Słowa Jego (Jr 5,12.13)3,
także w Księdze Sofoniasza:
Wówczas w świetle pochodni będę przeszukiwał Jeruzalem i będę karał mężów, którzy siedzą zobojętniali nad zaczynem i mówią w swoim sercu: Nie ześle JAHWE ani dobra, ani zła (So 1,12).
Chodzi więc raczej nie tyle o praktyczny ateizm4, ile o przekonanie, że Bóg nie ukarze człowieka za jego
winy, że Boga nie obchodzi droga, po której kroczy człowiek. Człowiek może przeto czynić, co zechce, gdyż
Boga „nie ma” w sferze ludzkiego życia, a prorocy nie znają słowa JAHWE. Bóg jest daleko, zatem zbędne jest
respektowanie Jego przykazań.
Prorocy walczyli z takim poglądem. W ich zwiastowaniu ciągle spotykamy się z twierdzeniem, że Bóg
dostrzega każdy krok człowieka i zna wszystkie jego tajemnice (np. Na 1,7; por. Ps 44,22; 94,11). Dlatego Jeremiasz pisze, że usłyszał zapewnienie od Boga, iż słowa, które otrzyma od Niego, będą jak ogień, który pochłonie błądzących mieszkańców Jerozolimy (Jr 5,14).
Podsumowaniem wiary, że Bóg dostrzega drogę człowieka, są słowa psalmisty:
JAHWE, przenikasz i znasz mnie.
Wiesz, kiedy siadam i kiedy wstaję,
Rozumiesz z daleka myśl moją.
Wyznaczasz mi drogę i spoczynek,
Wszystkie moje ścieżki są Ci znane.
Zanim wypowiem słowo,
Ty, JAHWE, już znasz je.
Otaczasz mnie
I kładziesz na mnie swą rękę (Ps 139,1b-5).
Wierzy się więc nie tyle w istnienie Boga, ile w Jego nieustanną obecność i zbawcze działanie5.
W Starym Testamencie nie znajdziemy też żadnej spekulacji na temat Istoty Boga, chociażby nawet
w części podobnej do tej, z jaką spotykamy się w filozoficznej literaturze greckiej lub wczesnego chrześcijaństwa. Bóg jest i to nie ulegało wątpliwości, objawił się On bowiem Abrahamowi (1 Mż 12,1nn; 18,1nn), Mojżeszowi (2 Mż 3,14), okazał swoją moc nad Egiptem (2 Mż 15,10-18) oraz innymi narodami (np. Jr 48,15;
49,38; 51,57). JAHWE nie jest Bogiem natury, lecz Panem historii. Pobożny Izraelita doświadczał w życiu Jego
obecności i zbawczego działania. Bóg wpisał się w dzieje Izraela (4 Mż 6,24-26). Wiara starożytnych Hebrajczyków nie miała więc charakteru spekulatywnego, lecz egzystencjalny.

1

W Starym Testamencie brak jakichkolwiek racjonalnych dowodów na temat istnienia lub nieistnienia Boga. Dla wierzącego
Izraelity dostatecznym dowodem na istnienie Boga były Jego zbawcze czyny.
2
2
Zob. S. ŁACH, Księga Psalmów, PŚST VII-2, Poznań 1990, s. 140; J.-H. KRAUS, Psalmen, BKAT XV, 1, Neukirchen 1961, s. 106; M. BUBER, Zwei Glaubensweisen (przekł. polski D. FLUSSER, Dwa typy wiary, Kraków 1995, s. 43n); Th. C. VRIEZEN, Theologie des Alten
Testaments in Grundzügen, s. 151n; E. JACOB, Theologie de l’Ancien Testament, s. 28.
3
L. STACHOWIAK (Księga Jeremiasza, PŚST X-1, Poznań 1967, s. 142) tekst hebrajski tłumaczy: „Zaparli się JAHWE i powiedzieli:
On nic nie znaczy. Nie spotka nas żadne nieszczęście, nie zaznamy miecza ani głodu. Prorocy są tylko wiatrem i brak w nich słowa
JAHWE”.
4
2
Zob. W. RUDOLPH, Jeremia, HAT 12, Tübingen 1958, s. 35.
5
Zob. G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 663.
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1.2. Analiza terminu ‘wiara’
Mówiąc o wierze w Boga w Starym Testamencie, należy najpierw zastanowić się, czym w istocie była
wiara pobożnego Izraelity i jakie jest powiązanie pojęcia wiary w księgach Starego Przymierza z poznaniem,
które w naszej świadomości zostało urobione pod wpływem późniejszej refleksji teologiczno-filozoficznej
w chrześcijaństwie.
Ekwiwalentem słowa ‘wiara’ w klasycznej grece jest słowo pi,stij1. Początkowo nie należało ono do
słownictwa religijnego. Nabrało charakteru religijnego dopiero w języku greckim okresu hellenistycznego.
Słowa pi,stij, pisteu,w w greckim przekładzie Starego Testamentu, w Septuagincie, są ekwiwalentami hebrajskich słów wywodzących się od rdzenia ima (amn) – być mocnym, być godnym zaufania2. W formie kal
oznacza opiekującego się dzieckiem, tego, kto je nosi, pilnuje i żywi (np. Rt 4,16)3. W nifalu czasownik utworzony od rdzenia ima (im*a$n# [n#a$m*n]) oznacza cechę lub wartość danej osoby lub rzeczy, głównie bycie
silnym, wiernym. W Iz 22,23.25 wyraża trwałość i stabilność gruntu nadającego się pod budowę. W 1 Mż
42,20 wskazuje na prawdziwość słowa, na którym można polegać. Także wyraża trwałość królestwa (2 Sm
7,16; 1 Krl 11,38). Użyty w stosunku do osób, wskazuje na ich spolegliwość, wierność i trwałość w działaniu
(np. 4 Mż 12,7; 1 Sm 22,14)4. W nifalu utworzony czasownik od ima wyraża więc przymiot lub cechę, dzięki
której np. osoba posiada zdolność pełnienia pewnych funkcji i jest godna zaufania.
W przyczynowoczynnej koniugacji hifil utworzony od rdzenia ima czasownik iym!a$h# (h#A$m'n) może być
oddany przez zwrot: czuć się bezpiecznie, ufać, zawierzyć, wierzyć5. W sferze profanum może on oznaczać
przekonanie o prawdziwości jakiejś wieści, a użyty z zaprzeczeniem może znaczyć wątpliwość w prawdziwość tej wieści (por. Sdz 11,20; 1 Sm 27, 12; Jr 12,6). W sferze sacrum najczęściej wyraża postawę człowieka
wobec Boga. Przedmiotem wiary jest JAHWE. Wierzyć znaczy „umocnić się w JAHWE”, polegać na Nim6.
Znane są jeszcze inne terminy, które oddają stosunek człowieka do Boga. Jednakże słowo iym!a$h# jest najczęściej używanym terminem w Starym Testamencie, przy którego pomocy wyrażone zostało egzystencjalne
przylgnięcie człowieka do Boga7.
W kontekście obietnicy danej Abrahamowi pojawia się problem wiary, chociaż odnośne słowo (iym!a$h#)
występuje tylko jeden raz w historii ojca narodu izraelskiego (1 Mż 15,6). Przedmiotem wiary Abrahama –
jak na to wskazuje analiza tekstów biblijnych – jest przyszła rzeczywistość. Abraham uznał ją za coś realnego,
ale tylko dlatego że uprzednio zaufał Bogu, który objawił mu się w Haranie (1 Mż 12,1nn). Wiara jest więc
zaufaniem Bogu, a mając na uwadze opowiadanie o ofiarowaniu Izaaka (1 Mż 22,1nn), należy także stwierdzić, że jest bezgranicznym posłuszeństwem.
W związku z wiarą ojca narodu izraelskiego, Abrahama, warto powiedzieć, że od samego początku
w Starym Testamencie wiara ma wymiar personalny. W opowiadaniach o patriarchach mówi się zawsze
o Bogu jako Bogu ojców, Bogu konkretnych osób. Ten personalny wymiar wiary szczególnie starali się ugruntować i umocnić starotestamentowi prorocy8.
W obliczu grożącego niebezpieczeństwa ze strony koalicji zawiązanej przeciw Judzie9, Bóg polecił prorokowi Izajaszowi stanąć przed królem judzkim Achazem i powiedzieć mu:
Strzeż się i bądź spokojny! Nie bój się, a twoje serce niech się nie lęka tych dwóch niedopałków głowni
dymiących, a więc gniewu Resyna i Aramu oraz syna Remaliasza (Iz 7,4).
1

Zob. O. MICHEL, Glaube, TBNT I, s. 565; A. WEISER, Pisteu,w, TWNT VI, s. 182nn.
W Nowym Testamencie znacznie częściej mówi się o wierze aniżeli w Starym Testamencie. Wiara, wierzyć są kluczowymi pojęciami dla zrozumienia myśli nowotestamentowej.
3
Zob. A. WEISER, Pisteu,w, TWNT VI, s. 183.
4
Zob. W. WIELGAT, Wiara w Starym Testamencie w świetle filologii i teologii, RBL 1 (1969), s. 13n.
5
Zob. H. WILDBEGER, ima, THAT I, k. 177n; H. D. PREUß, Theologie des Alten Testaments, 2, s. 171 (zob. przypis. 429).
6
Zob. G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 141.
7
Zob. E. PFEIFFER, Glauben im Alten Testament, ZAW 1959, s. 151n.
8
Zob. G. FOHRER, Theologische Grundstrukturen des Alten Testaments, Berlin – New York 1952, s. 137.
9
Zob. A. ALT, Das System der Assyrischen Provinzen auf dem Boden des Reiches Israel, [w:] Kleine Schrieften zur Geschichte des
2
Volkes Israel, II, München 1959; s. 188nn; A. TSCHIRSCHNITZ, Dzieje ludów biblijnych, s. 253. Koalicja przeciwko Judzie zawiązana
została w okresie hegemonii Asyrii – zob. A. H. J GUNNEWEG, Geschichte Israels bis Bar Kochba, s. 117.
2
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Ponadto polecił prorokowi zapowiedzieć, że nikogo nie spotka nieszczęście, ale pod pewnym warunkiem,
wyrażonym w słowach:
Jeśli nie uwierzycie, nie ostaniecie się (Iz 7,9).
Wynika z tego, że wiara jest pewnością tego, co Bóg zapowiada przez swoje słowo głoszone przez proroka.
Usuwa lęk, budzi spokój w sercu. Resyn i syn Remaliasza są tylko ludźmi. Po stronie Izraela stoi Bóg. Achaz
nie musi prosić o protekcję Asyrii1. Panem Asyrii jest również JAHWE. Ale jeśli Achaz z ludem swoim nie
uwierzy Bogu, a więc „nie wzmocni się w Nim”, wówczas nie przyjdzie ocalenie. „Tylko wtedy, mówi prorok
w tłumaczeniu na język pojęciowy, gdy będziecie trwać w swojej zasadniczej postawie życiowej, rzeczywiście
się ostoicie. Prawdziwa trwałość podstaw ludzkiej egzystencji jest wynikiem prawdziwej trwałości podstawowego stosunku człowieka do mocy, której zawdzięcza on swoje bycie”2. Oznacza to, że nie sama wiara
jest ratunkiem, lecz Ten, na którym wiara spoczywa. Ale to też znaczy, że wierze niepotrzebne jest poleganie
na doczesnych środkach mocy. Wierzyć znaczy oczekiwać JAHWE3.
Prorok Jeremiasz idzie jeszcze dalej. Według niego nie tylko poleganie na jakiejkolwiek potędze ziemskiej
nie prowadzi do ocalenia, ale nawet złudna jest ufność pokładana na znakach obecności Bożej, np. na świątyni (Jr 7,3nn). Zanika więc u niego żądanie wiary, wszak wiara nie jest w stanie dotrzymać kroku coraz głębiej ukrywającemu się Bogu JAHWE w zbawczych wydarzeniach. Ocaleje jedynie ten, „kto potrafi bezpiecznie ukryć się w wydarzeniach zbawczych”4. Właśnie dlatego że JAHWE ukrywa się w zbawczych wydarzeniach, należy w ich cieniu oczekiwać wyzwolenia. Ta daleko idąca historyzacja wiary karze oczekiwać prorokowi niewoli jawnego wtargnięcia Boga w historię (Iz 64,1nn), które w niczym nie będzie przypominało
dawnych zbawczych wydarzeń. Zaznaczyć jednak tu należy, że w dziejach religii Starego Testamentu nigdy
nie doszło do wiary w historię, która sama biegnie do celu. JAHWE jest Panem historii, a dzieje Izraela nie
okazały się historią wiodącą w ślepy zaułek, przeto ostatecznie wszystko w Bogu ma swój początek, także
wiara, która z Boga się wywodzi i ku Bogu się zwraca5.
Człowiek może wierzyć Bogu, „umocnić się w JAHWE”, ponieważ daje mu On poznać, że Jego działanie
jest pełne mocy. Dlatego Stary Testament nigdy terminu iym!a$h# nie stosuje do pogańskich bożków. Deuteronomista wyznaje:
On jest skałą! Doskonałe jest dzieło Jego, gdyż wszystkie drogi Jego są prawe; jest Bogiem wiernym,
a nie zwodniczym, sprawiedliwym i prawym. (5 Mż 32,4).
Widać z powyższego dość wyraźnie, że wiara Hebrajczyków nie miała nic wspólnego z jakąkolwiek spekulacją intelektualną. Wierzyć – w rozumieniu Starego Testamentu – nie znaczy coś myśleć o Bogu, lecz wierzyć w Boga, oczekiwać czegoś od JAHWE i być pewnym tego, że On działa. Wiara jest oddaniem się pod
opiekę JAHWE, Jego zbawczego ramienia, niesieniem przez samego Boga:
Widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem do siebie.
(2 Mż 19,4).
Izraelita wierzył w Boga i Bogu JAHWE, a nie w jakiś stan rzeczy, na który składa się cała rzeczywistość6.
Wiara według ksiąg Starego Testamentu to wiara wbrew biologii (1 Mż 18,1-14) oraz – według ludzkiego
mniemania – wbrew obiektywnym sytuacjom (np. Iz 7,1nn; Ez 37,1nn). Ponadto, dlatego że wiara wiąże
człowieka z JAHWE, jest sposobem bycia przed Bogiem. W terminie iym!a$h# w sposób syntetyczny został
określony całokształt stosunków między człowiekiem a Bogiem7.

1.3. Wiara a poznanie
Młodsza starotestamentowa literatura domaga się od Izraela poznania Boga (np. 5 Mż 7,9; 8,3; Ps 76,2;
Iz 1,3; 43,8-13; Oz 2,22; Jr 7,28).

1

Zob. J. BRIGHT, Historia Izraela, s. 282.
M. BUBER, Dwa typy wiary, s. 35.
3
Zob. G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 663.
4
Tamże.
5
Takie pojmowanie wiary i historii znajdzie swoje pogłębienie w Nowym Testamencie (np. J 1,14; Hbr 13,8).
6
3
Zob. G. EBELING, Wort und Glaube, Tübingen 1967, s. 214.
7
Zob. W. EICHRODT, Theologie des Alten Testaments, 2-3, s.195.
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Poznanie na kartach Starego Testamentu nie ma charakteru intelektualnego, rozumowego1. W języku
hebrajskim zostało ono wyrażone przez słowo tu^D^ (D^u^t), które pochodzi od czasownika ud^y* (y*d^)2.
W sferze profanum należy ono do słownika rodzinno-seksualnego. Poznanie jest wynikiem bezpośredniego,
personalnego doświadczenia w życiu Bożego działania i ma – podobnie jak wiara – charakter egzystencjalny.
Aby uwierzyć, należy Boga poznać, doświadczyć w swoim życiu Jego mocy i miłosierdzia. Prorok Ozeasz powiada, że brak poznania Boga prowadzi do odstępstwa od JAHWE i jest przyczyną wszelkiej niesprawiedliwości (Oz 4, 1n). Poznać nie oznacza zrozumieć. Poznać znaczy doświadczyć, znaleźć się w zasięgu zbawczego działania Boga i poddać się Jego mocy i potędze. Poznanie – to oddanie się Bogu w miłości, całkowite
zawierzenie Jego mocy. Miłość (ds#h# – h#s#d) nie jest jednak synonimem tu^D^. Wskazuje na to słowo proroka Ozeasza: „Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga” (Oz 4,1)3.
Poznanie w Starym Testamencie jest w pewnym sensie ekwiwalentem właściwego stosunku do Boga. Kto
zna Boga, ten stoi przed Jego obliczem i właściwie postępuje. Brak poznania JAHWE prowadzi do buntu i nieposłuszeństwa (por. Jr 2,8).
Jak bardzo w Starym Testamencie poznanie było pojmowane egzystencjalnie, świadczą między innymi słowa z Deuteronomium:
Zachowaj w pamięci całą drogę, którą JAHWE, Bóg twój, prowadził cię przez czterdzieści lat przez pustynię, aby cię upokorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co ukryte jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie. Upokarzał cię i morzył głodem, ale też karmił cię manną, której nie znałeś
ani ty, ani twoi ojcowie, aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust JAHWE (5 Mż 8,2.3.).
Doświadczenia na pustyni miały więc Izraelowi uprzytomnić, że jego los zależy wyłącznie od JAHWE. Niedostatek z jednej strony, z drugiej zaś karmiąca ręka Pana uzmysłowić miały krnąbrnemu ludowi wybranemu,
że człowiek nie tylko chlebem żyje, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych.
U Deutero-Izajasza wiara została powiązana z poznaniem. Droga do poznania i wiary prowadzi przez wybór i powołanie. Na mocy powołania Izrael jest świadkiem dzieł JAHWE, które czyni przed oczyma narodów.
Dzięki tym dziełom lud wybrany może poznać, że Bóg jest jeden, że nie było przed JAHWE i nie będzie nigdy
żadnego innego Boga. Deutero-Izajasz w swojej programowej mowie wołał:
Jesteście moimi świadkami i sługami, których wybrałem, abyście poznali mnie i wierzyli mi, i zrozumieli,
że to Ja jestem. Przede mną Boga nie stworzono i po mnie innego nie będzie (Iz 43,10)4.
Chociaż poznanie Boga JAHWE ma charakter egzystencjalny, to jednak nie da się całkowicie wykluczyć
elementu gnozeologicznego, a więc jakiejś wiedzy o Bogu, przynajmniej o zbawczych czynach JAHWE5.
U Ozeasza bowiem paralelne do poznania JAHWE jest prawo Boga (Oz 4,6), które się zna lub nie. Albo więc
wie się cokolwiek o zbawczych czynach Boga, albo nic się o nich nie wie. Jeśli się nic o nich nie wie, to wtedy
nie można mówić o poznaniu JAHWE. Ponadto należy pamiętać, że w Izraelu istniała „instytucja” ojca, przypominającego dzieciom i domownikom zbawcze dzieła Boga (2 Mż 13,14; 5 Mż 6,20).
Poznanie nie jest identyczne z wiarą. Jest ono tylko jednym z czynników warunkujących wiarę, a więc
„umocnienie się w JAHWE”. Wskazują na to teksty, w których występuje nagana za niewiarę. Bóg, co prawda, daje się poznać swojemu ludowi w licznych cudach (4 Mż 14,22; Ps 25,9) i poprzez dary, których Izrael
jest odbiorcą (5 Mż 32,10-14; Iz 5,1-7; Oz 11,3), ale mimo to nie wierzy i nie ufa swojemu Panu i Bogu. Ale
Izrael nie poznał dobroci JAHWE, bo Mu nie zaufał. Związek ten wyraźnie uwidacznia się w charakterystycznej skardze proroka Izajasza:
Słuchajcie niebiosa i przysłuchuj się ziemio! Oto JAHWE mówi: Synów odchowałem i wywyższyłem, lecz
oni odstąpili ode mnie. Wół zna swego gospodarza, a osioł żłób swego pana, lecz Izrael błądzi, mój lud

1

Zob. lit. J. BERGMAN, udy, TWAT III, k. 479–482.
Zob. R. BULTMANN, Ginw,skw, TWNT I, s. 699n.
3
Zob. J. JEREMIAS, Der Prophet Hosea, ATD 24/1, Berlin 1986, s. 60n.
4
Kontekstem Iz 43,10 jest spór, który toczy JAHWE z narodami. W sporze tym Izrael, jako sługa JAHWE, ma zaświadczyć o swojej wierze, że JAHWE, który jest Bogiem żywym, nie zawodzi – zob. H. D. PREUß, Theologie des Alten Testaments, 2, s. 176n.
5
Zob. G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 471.
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niczego nie rozumie. Biada narodowi grzesznemu, ludowi obciążonemu winą, potomstwu złośników, synom wyrodnym! Opuścili JAHWE, wzgardzili Świętym Izraelskim, odwrócili się wstecz. (Iz 1,2-4)
Brak poznania jest przyczyną niewiary (Oz 4,1). W przepowiadaniu Izajasza mowa jest o braku poznania
Boga i Jego dzieł, które spowoduje karę w postaci niewoli (Iz 5,12.13). Poznanie zaś Boga prowadzi do wiary
i ufności Bogu. Szczególnie poznanie imienia Bożego, a więc samej istoty Boga, Jego miłości i zbawczego
działania wiedzie człowieka do zaufania swojemu Bogu, sędziemu świata. Psalmista, świadomy znaczenia
zbawczych dzieł Boga, śpiewał:
Tobie ufać będą ci, którzy znają imię Twoje,
Bo Ty, JAHWE, nie opuszczasz tych, którzy cię szukają. (Ps 9,11)
Poznanie polega nie na tym, że Bóg JAHWE istnieje, ponieważ – jak już zostało powiedziane – Stary Testament nie zna ateizmu teoretycznego, ale na poznaniu, że Bóg jest obecny w historii Izraela, na uznaniu
wszystkich Jego dzieł za zbawcze i na posłuszeństwie woli JAHWE (5 Mż 11,2-9; Oz 11,1-4). Izrael ma się więc
dowiedzieć, czy określone wydarzenie jest dziełem JAHWE i czy jedynie JAHWE jest Bogiem Izraela (1 Krl 8,
60). Myśl ta szczególnie dobitnie wyrażona została w historii powołania Mojżesza i jego misji w Egipcie. Izrael poznaje w wyjściu z niewoli egipskiej, że Bóg istnieje i że jest On jego Zbawcą. Ale faraon – chociaż jest
świadkiem dziwnych znaków – tego nie poznaje. Utrzymuje, że nie zna żadnego Boga Izraela. JAHWE dla
niego nie istnieje. Objawienie zostało dane obu stronom. Izraelici i faraon widzieli te same znaki. Dla faraona
„ręka JAHWE” była bardziej dotkliwa, a jednak król Egiptu trwał długo w uporze. Izrael zaś uwierzył słowom
świadka JAHWE, Mojżesza, i rozpoznał w historii zbawczą wolę swojego Boga, który niegdyś objawił się praojcom, a teraz okazuje swą moc wobec potężnego Egiptu i realizuje swoje zbawcze obietnice.

Również sąd nad Izraelem ma dać poznanie, że Bóg JAHWE przemówił w swojej zapalczywości i dał upust
swojemu gniewowi (Ez 5,13-15)1.
Starsza literatura biblijna koncentrowała się głównie na poznaniu Boga, Jego łaski, miłości, zbawczych
czynów, młodsza natomiast, głównie sapiencjalna, swoje zainteresowanie skierowała ku wzorcom życia
i funkcjonowaniu kosmosu stworzonego przez Boga2.
Jeśli podmiotem poznania jest Bóg, a przedmiotem Izrael, wówczas czasownik ud^y* nabiera jeszcze głębszej treści3. Kontekstem dla ud^y* jest wtedy łaskawe przymierze JAHWE z ludem. W tekstach z tym kontekstem poznać znaczy: wybrać, umiłować, ochraniać itp4.

1.4. Istotne elementy wiary
Istotnym elementem wiary jest zaufanie. Psalmista, autor psalmu 78., jak się zdaje, odróżnia wiarę od
ufności. Wspominając drogę Izraela przez pustynię, przypomina Jego niewierność i szemranie przeciw woli
Boga, powiada, że Bóg JAHWE rozgniewał się na swój lud. Jednakże u podłoża niewierności Izraela znajduje
się niewiara i brak ufności (Ps 78,22).
Wiara jest odpowiedzią na zbawcze działanie JAHWE. Starotestamentowi autorzy wiązali wiarę z posłuszeństwem słowom JAHWE. Posłuszeństwo słowu rozumiano jako posłuszeństwo samemu JAHWE (5 Mż 9,
23; Ps 78,8; Oz 3,21; Jr 28). Słowo wychodziło bowiem z ust Boga. JAHWE posyłał je, aby wykonało to, co On
zamierzał uczynić (Iz 55,8nn). Wierzący w Starym Testamencie nieustannie jest wsłuchany w głos Boga
(5 Mż 9,23). Od samego początku objawienia człowiek posłuszny cieszy się szczególną przychylnością Boga
(Ps 1,1nn). W historii narodu wybranego, począwszy od Abrahama, z posłuszeństwem i wiernością związana
jest obietnica błogosławieństwa. Bóg przyobiecał błogosławić wszystkim ludom ziemi dzięki Abrahamowi,
który usłuchał głosu swojego Boga (1 Mż 22,18).
Jeśli wiara jest posłuszeństwem, to rzecz oczywista, że z wiarą łączy się refleksja na temat etycznego postępowania. Dostrzegamy to już w historii patriarchów. Jednakże refleksja ta nie dorównuje etycznej myśli
1

Zob. F. MUSSNER, Traktat über die Juden (przekł. polski J. KRYCZYŃSKA, Traktat o Żydach, Warszawa 1993, s. 115), München –
Kasel 1988.
2
Zob. W. EICHRODT, Theologie des Alten Testaments, 2-3, s. 106n.
3
Np. Am 3,2: „Jedynie was znałem (yT!u=d^y* [y*d^u=T']) ze wszystkich narodów na ziemi, dlatego was nawiedzę karą za wszystkie wasze winy”.
4
Zob. J. BARGMAN, ud^y*, TWAT, k. 498.
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wielkich proroków izraelskich, gdyż osadzona jest w prawie zwyczajowym ówczesnej epoki. Etyczny program
proroków został ugruntowany na słowie JAHWE. Wiara wyraża się w działaniu1. W szczególny sposób uwidacznia się to w danym Izraelowi przykazaniu miłości i etyce socjalnej starotestamentowych proroków2.
Bóg JAHWE posyła swoje słowo, aby Izrael poznał Jego zbawczą wolę oraz uwierzył w moc JAHWE, w Jego zbawcze ramię (2 Mż 19,4-9; Ps 106, 12).
W kręgach profetycznych posłuszeństwo uznawano za większą wartość aniżeli ofiary (1 Sm 15,22; por. Oz 6,
6).
Także istotnym elementem prawdziwej wiary jest bojaźń JAHWE (ha*r=y! hwhy [y!r=a*h JAHWE])3. Ten
charakterystyczny dla Starego Testamentu termin to kwintesencja starotestamentowej religijności4. Przyjaciel Hioba, Elifas, na słowa Hioba, w których mówił on o swojej niewinności i stawiał pytania o sens istnienia
i przyszłość człowieka po śmierci, powiedział: „Przecież ty podważasz bojaźń Bożą” (Hi 15,4).
Zazwyczaj w Starym Testamencie mowa jest o bojaźni Bożej w powiązaniu z posłuszeństwem, jakie Izraelita powinien okazywać swojemu Bogu. Prorok okresu niewoli wołał:
Kto z was boi się JAHWE, niech słucha głosu sługi Jego. Kto chodzi w ciemności i nie opromienia go światło, ten niech zaufa imieniu JAHWE i niech polega na swoim Bogu! (Iz 50,10)
Najpełniej związek wierzącego z JAHWE opisał Deuteronomista:
Czego żąda od ciebie Izraelu, JAHWE, twój Bóg? Abyś okazywał cześć JAHWE, swemu Bogu, abyś chodził
tylko jego drogami, abyś go miłował i służył JAHWE, swemu Bogu, z całego serca i z całej duszy, abyś
przestrzegał przykazań JAHWE i jego praw, które Ja ci dziś nadaję dla twego dobra. (5 Mż 10,12.13)
W świetle powyższego można wysnuć definicję bojaźni Pańskiej. Na bojaźń Bożą składa się więc posłuszeństwo5 i cześć należna Bogu. Ich wyrazem jest przestrzeganie prawa Bożego oraz miłość Boga i szeroko pojęta
służba Bogu. W tradycji deuteronomicznej bojaźń jest więc czymś wewnętrznym, dotyczącym sfery przeżyć
i woli.
Bojaźń Boża nie rodzi się jednak w sercu na skutek starań człowieka. Pierwszą jej przyczyną jest Bóg. Bojaźń w sercu budzą dzieła Boże, objawienia JAHWE, a także samo imię Najwyższego6. Prorok Jeremiasz pisze,
że JAHWE napełnia serce człowieka bojaźnią Pańską (Jr 32,39).
W literaturze sapiencjalnej niemalże synonimem bojaźni Bożej jest mądrość. W Księdze Hioba czytamy:
Oto bojaźń JAHWE, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem. (Hi 28, 28)
Z kontekstu tych słów wynika, że nie chodzi o mądrość w postępowaniu przed JAHWE, ale mądrość mającą
na celu poznanie porządku w świecie i zawartych w nim tajemnic, a więc o mądrość zakrytą przed człowiekiem, znaną tylko Stworzycielowi. Ale ostatecznie w Księdze Hioba chodzi o bojaźń, która budzi się w sercu
człowieka, kiedy staje on przed Bogiem niepojętej mądrości, mocy i działania.
Nieco inaczej związek mądrości i bojaźni Pańskiej ujmuje autor Księgi Przysłów:
Bojaźń JAHWE jest początkiem poznania; głupcy gardzą mądrością i karnością. (Prz 1,7)
Bojaźń prowadzi więc do poznania. Znajduje się niejako na początku drogi do mądrości. Głupcy gardzą mądrością i karnością – należy wnioskować – ponieważ nie mają bojaźni Bożej w sercu. Bojaźń i mądrość należą
do siebie. Nie ma bojaźni bez mądrości, a mądrości bez bojaźni:
Synu mój! Jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz w sobie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce ku roztropności, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeśli
szukać jej będziesz jak srebra i jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń JAHWE i dojdziesz do poznanie Boga; gdyż Bóg daje mądrość, z jego ust pochodzi poznanie i rozum. (Prz 2,1-6)
1

Zob. G. FOHRER, Theologische Grundstrukturen des Alten Testaments, s. 164.
Szerzej na temat etyki w Starym Testamencie: E. OTTO, Theologische Ethik des Alten Testaments, Stuttgart – Berlin – Köln,
1994. Zob także: G. WITASZEK, Myśl społeczna proroków, Lublin 1998; K. KOCH, Die Entstehung der sozialen Kritik bei den Profeten,
[w:] Probleme biblischer Theologie, München 1971, s. 236–257.
3
Nie chodzi tu o bojaźń przed zjawiskami przyrody lub wrogiem, lecz o święte drżenie przed Świętym Izraelskim
4
Zob. H.-P. STÄHLI, ary, HWAT I, k. 765nn.
5
L. KÖHLER (Theologie des Alten Testaments, s. 38) uważa, że bojaźń Boża przede wszystkim wyraża się w posłuszeństwie.
6
Zob. H.-P. STÄHLI, ary, HWAT I, k. 771.
2
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Jeśli bojaźń Boża jest synonimem pobożności i wiary, to należy bać się Boga i wierzyć Najwyższemu, mimo że życiowe doświadczenia nakazują zaniechania zaufania Bogu JAHWE. Jeśli bezbożnym dzieje się dobrze, a bojących się Boga spotyka nieszczęście, to czy nie należy porzucić ufności? Stary Testament mimo to
nakazuje zachowanie bojaźni Bożej (zob. Ml 3, 1nn).
Egzystencjalny wymiar wiary nie wyklucza jej aspektu poznawczego. Prorocy nie tylko wzywali do zaufania i posłuszeństwa Bogu, ale wiele trudu włożyli, aby lud poznał, że JAHWE jest jedynym Bogiem, że nienawidzi grzechu, karze za nieposłuszeństwo, a w niedoli przychodzi z pomocą. Nie pominięto również poznania
praktycznego aspektu pobożności. Deutero-Izajasz pouczał, na czym polega prawdziwy post (Iz 58,4nn), Ozeasz oznajmił, że lepsze jest miłosierdzie niż ofiara (Oz 6,6). Prorocy Starego Testamentu wiązali wiarę w JAHWE z czynieniem sprawiedliwości1.
Związek wymiaru egzystencjalnego z poznawczym w obrębie wiary dostrzegamy już w bardzo wczesnym
stadium rozwoju izraelskiego jahwizmu. 1. Księga Mojżeszowa opowiada o teofanii Boga, która następowała
po spotkaniu Abrahama z Melchisedekiem (1 Mż 14,17-24). Bóg obiecał Abrahamowi ziemię, w której dotychczas jest przychodniem, oraz liczne potomstwo. Narrator umieścił pomiędzy słowami obietnicy a odpowiedzią Abrahama, teologicznie nośne stwierdzenie dotyczące praojca narodu izraelskiego, co prawda, rozrywające narrację: „Wtedy uwierzył JAHWE, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu” (1 Mż 15,6). Niewątpliwie na pierwsze miejsce wysuwa się tu aspekt egzystencjalny. Wiara jako zaufanie Bogu (fiducia, fides qua
creditur) zostało zaliczone Abrahamowi jako sprawiedliwość2. Ale nie można pominąć aspektu treściowego
usprawiedliwiającej wiary, a więc tego, co od czasów Augustyna nazywamy fides quae creditur. Abraham
przecież nie tylko zaufał Bogu, który go powołał i dał mu obietnice, ale uwierzył w te obietnice3.

1.5. Dynamiczny charakter poznania i wiary
Wiara to związanie się z Bogiem. Jej fundamentem jest przekonanie, że JAHWE zbawia, oraz poznanie
imienia Pańskiego. Z wiarą łączy się więc również pewien obraz Boga, jaki ma wierzący. Można zatem o wierze w rozumieniu starotestamentowym mówić nie tylko jako o egzystencjalnym doświadczeniu w sferze
życia religijnego, ale spojrzeć na nią jako na pewnego rodzaju zjawisko socjologiczne uwarunkowane historycznie.
Wiara w Boga w Starym Testamencie ulegała przeobrażeniu. Zgoła inny miała kształt w czasach patriarchów, a inny bezpośrednio po wielkim exodusie pod wodzą Mojżesza, przede wszystkim w okresie działalności wielkich proroków izraelskich: Izajasza, Jeremiasza, Deutero-Izajasza, Trito-Izajasza, Ezechiela. W Starym
Testamencie spotykamy się z jednym obrazem Boga, ale w różnych epokach przybierał on różne barwy. Obraz Boga Starego Testamentu nosi na sobie piętno czasów, w których się kształtował. Nie jest więc identyczny pod każdym względem w różnych epokach dziejów Izraela, ale obserwując jego stopniowy rozwój, dostrzegamy, że poznanie Istoty Boga było coraz głębsze i pełniejsze. Nie miało na to wpływu poznanie intelektualne, lecz nieustanne objawianie się samego Boga w dziejach Izraela. To właśnie dzieje potomków Jakuba, rozumiane we wszystkich tradycjach Starego Testamentu jako historia zbawienia4, były płaszczyzną, na
której objawiał się Bóg.
Bóg czynił stale nowe rzeczy, czasem wywołujące ból i smutek, ale zawsze były to zbawienne czyny, które
świadczyły o Jego mocy i zbawczej woli wobec wybranego ludu (por. Ps 77,11nn)5. Prorok przekonywał, że
niezbadane są myśli Boże. Drogi, po których Bóg prowadzi człowieka, przede wszystkim lud swój, przewyższają drogi, po których człowiek jest skłonny chodzić (Iz 55,8.9).
Nie można precyzyjnie odtworzyć poszczególnych etapów rozwoju wiary w Boga, jaką przez wieki podzielał naród izraelski. Księgi Starego Testamentu, źródło poznania wiary w jedynego Boga i zarazem świadectwo
1

Zob. G. WITASZEK, Myśl społeczna proroków, Lublin 1998.
Zob. M. OEMING, Der Glaube Abrahams. Zur Rezeptionsgeschichte von Gen 15,6 in der Zeit des zweiten Tempels, ZAW
110(1998), H. 1, s. 15nn.
3
Tamże, s. 17n.
4
Stary Testament jako historia zbawienia – zob. L. R. MORAN, El misterio de Cristo en la historia de la salvacion (przekł. pol.
Z. ZIOLKOWSKI, Chrystus w historii zbawienia, Warszawa 1985), 1967.
5
Zob. W. ZIMMERLI, Grundriß der alttestamentliche Theologie, Stuttgart – Berlin – Köln – Mainz 1972, s. 11n.
2
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objawienia się Boga w historii, powstawały przez wiele wieków. Na początku Starego Testamentu znajduje
się ustna i wielokształtna tradycja. Wiara adaptowana do nowych sytuacji przez redaktorów niektórych
ksiąg, głównie Pentateuchu, była poddawana weryfikacji i na nowo kształtowana w świetle wiary późniejszej. W świadomości Izraela Bóg Abrahama nie jest Bogiem przodków izraelskiego patriarchy, którzy mieszkali w Haranie, ani też wiara w tego Boga nie jest nową formą wiary w jakiegoś boga czczonego przez tych
przodków, ale czymś jakościowo nowym. Aby przedstawić treść wiary w Boga Izraela, należy w historycznej
kolejności badać tradycje Izraela, a także pojęcia, jakimi posługiwali się starożytni Hebrajczycy, a to głównie
dlatego że wszystko, co istnieje ma imię, a imię mówi o istocie rzeczy. Jednakże nie wolno przy tym zapomnieć, że różne tradycje nakładały się na siebie, niekiedy szły w zapomnienie, aby po jakimś czasie znowu
gwałtownie odżyć.

1.6. Wiara a objawienie
Wiara w Boga Starego Testamentu ma swój początek. Jest odpowiedzią na Boże objawienie1. Geneza jej
związana jest z objawieniem się Boga Abrahamowi2. Powołanie Abrahama zdaje się być punktem granicznym, za którym rozpoczyna się coś nowego, co dąży do pełni i doskonałości. Przodkowie patriarchy Abrahama służyli bogom obcym. Autor Księgi Jozuego pisze:
I powiedział Jozue do całego ludu: Tak mówi JAHWE, Bóg Izraela: Za Rzeką w dawnych czasach mieszkali
ojcowie wasi – Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nachora, i służyli obcym bogom. (Joz 24,2)3
W rodzinie Abrahama zakorzenił się kult Boga, który – być może – był pod wieloma względami podobny
do kultu bogów przodków pierwszego patriarchy izraelskiego, jednakże wyraźnie już sterujący ku nowemu
pojmowaniu istoty Boga. Kult nie nadążał za wiarą. Jednego Boga, Boga Abrahama, czczono w różnych miejscach, gdzie już wcześniej oddawano cześć różnym lokalnym bóstwom, lub Elowi4. Był to kult Boga, który
objawił się Abrahamowi w Haranie i polecił mu opuścić rodzinne strony i udać się do ziemi, którą dopiero
Bóg miał pokazać Abrahamowi. Nie ulega wątpliwości, że rodzina Abrahama w Haranie pozostała przy dawnych bogach (por. 1 Mż 31,30-34), ale potomkowie Abrahama byli świadomi, że ich Bóg nie jest identyczny
z żadnym z bogów przodków z Ur. Wskazuje na to formuła przysięgi złożonej przez Jakuba i Labana: „Bóg
Abrahama i Bóg Nahora niech będą sędziami między nami”5. Od czasów Abrahama można więc mówić
o jakościowo innej wierze, wierze, której świadectwem jest Stary Testament. W rozumieniu ksiąg Starego
Przymierza Boża interwencja w życie patriarchy Abrahama jest początkiem Bożego objawienia.
Kolejnym etapem gwałtownego rozwoju wiary w Boga były doświadczenia synajskie, a więc objawienie
się Boga Mojżeszowi oraz wyjście plemion izraelskich z niewoli egipskiej. Wówczas – jak zobaczymy nieco
później – doszła do głosu refleksja, dzięki której Bóg JAHWE jest Bogiem i Panem historii. Wszystko, co się
dzieje, nie dzieje się bez woli Bożej. Bóg ojców jest Bogiem wyjścia i Bogiem całego Izraela. Z całą pewnością
myśl ta musiała dość długo torować sobie drogę w świadomości przynajmniej niektórych rodów, dla których
– być może – Bóg ojców był identyczny z bogami plemion, wśród których mieszkali starożytni Izraelici (zob.
Joz 24,1nn)6.
Nowy okres w historii objawienia dostrzegamy przy lekturze literatury profetycznej Starego Testamentu.
Szczególnie w okresie niewoli babilońskiej prorocy wnoszą wiele nowych elementów wiary w Boga. Ostro
1

Zob. H. D. PREUß, Theologie des Alten Testaments, 2, s. 172. Szerzej na temat objawienia w Starym Testamencie: R. Knierim,
Offenbarung im Alten Testament, [w:] Probleme biblischer Theologie, München 1971, s. 206–235.
2
Pojęcie objawienia w Starym Testamencie związane jest z terminami wyprowadzonymi od słowa har. Związek między objawieniem a poznaniem – zob. R. KNIERIM, Offenbarung im Alten Testament, [w:] Probleme biblischer Theologie, München 1971,
s. 218nn.
3
Słowa te poprzedzają tzw. małe credo historyczne, którego początek – według G. von RADA (Das formgeschichtliche Problem
des Hexateuch, Stuttgart 1938, s. 30nn) sięga okresu sędziów (1200–1030 przed Chr.). Posłużyło ono Jahwiście w uporządkowaniu
zebranego materiału, z którego powstało tzw. Dzieło jahwistyczne. Małe credo zmawiane było w czasie Święta Żniw. Uzmysławiało więc drogę, jaką w wierze przeszli starożytni Hebrajczycy, od politeizmu do wiary w jednego Boga, dawcy wszystkich darów.
4
Zob. 2.2.3.
5
Współczesne przekłady Starego Testamentu usuwają za LXX ślady pierwotnego politeizmu. Zob. W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, Bielsko-Biała 1997 s. 287; S. ŁACH, Księga Rodzaju, PŚST I-1, Poznań 1962, s. 441.
6
Zob. G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 137nn.
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krytykując liczne apostazje, stają się głosicielami Boga, który jest jedynym Bogiem na niebie i na ziemi.
Oprócz Niego nie ma innego boga1. Klęska narodowa, jaką była niewola i nowe doświadczenia zbawcze,
podziałały dodatnio na teologiczną refleksję duchowych wodzów Izraela. Można mówić o powstaniu surowego monoteizmu izraelskiego, który często określa się jako monoteizm etyczny, jako że zwiastowanie proroków zdecydowanie podkreślało związek wiary z postępowaniem.
Wiara w Boga JAHWE starożytnych Hebrajczyków – jak już powyżej zostało powiedziane – ulegała ciągłemu rozwojowi, który nie miał charakteru jednostajnego, ale – jak wskazuje na to analiza Starego Testamentu – skokowy, to znaczy, że w niektórych okresach historii starożytnego Izraela dochodziło do jej gwałtownego rozwoju. Czasem miał on charakter gruntownej przebudowy i pozostawał w ścisłym związku
z pewnymi wydarzeniami, które interpretowane są w Starym Testamencie jako zbawcze interwencje Boga,
innymi słowy – nowe objawienie. Chodzi głównie o czasy niewoli egipskiej, a więc czasy Mojżesza, oraz niewoli babilońskiej, a mianowicie czasy bliżej nieznanego nam proroka, którego słowa znajdują się w Księdze
Izajasza (Iz 40,1 – 55,13). Zaznaczyć też należy, że po każdym nowym objawieniu, nowej interwencji Boga,
następowała refleksja nad dziejami i stanem wiary minionych pokoleń, co często prowadziło do nałożenia się
na stare tradycje nowych doświadczeń i dlatego dzisiaj trudno odczytać „między wierszami” pierwotną tradycję. Wszelka więc próba statycznego odczytania świadectwa starotestamentowego musi okazać się przedsięwzięciem chybionym. Należy każdy temat teologii Starego Testamentu widzieć w kontekście historycznym
i podejmować próbę jego odczytania i przedstawienia w ramach nie raz danego objawienia, lecz objawienia
dziejącego się, ciągle dawanego i podążającego ku pełni, której właściwie Stary Testament dokładnie nie
określa.
Obraz Boga w wierze ludu izraelskiego zmieniał się pod wpływem kolejnych objawień i doświadczeń
zbawczych czynów JAHWE. Obraz ten, naszkicowany w Starym Testamencie, nosi więc na sobie piętno czasów, w których żył lud Boży, narażony na niebezpieczeństwa fizyczne i duchowe. Przede wszystkim wpływ
nań miał poziom intelektualny i duchowy Izraela2. To historyczne doświadczenie Izraela oraz zmieniający się
stan wiary i poznania potomków Abrahama, a więc rozwój objawienia Bożego, należy zawsze brać pod uwagę przy próbie naszkicowania obrazu Boga Starego Testamentu. Izrael przeszedł w swojej wierze drogę od
pełnego antropomorfizmów obrazu Boga3 do Boga wzniosłego, transcendentnego, Boga, który jest duchem,
całkowicie różnego od stworzonego świata, Boga, którego nie można sobie wyobrazić, a więc tym bardziej
przedstawić w formie jakiegokolwiek obrazu4.
Spoglądając z perspektywy czasu na Stary Testament, nie sposób nie dostrzec na tle religii Bliskiego
Wschodu takich wartości religijnych, których nigdzie indziej nie spotykamy albo które znacznie je przewyższają. W przeciwieństwie do istniejącego na Bliskim Wschodzie politeizmu w Izraelu od wystąpienia wielkich
proroków spotykamy się z monoteizmem; w przeciwieństwie do teogonii politeistycznych – zaistniała wiara
w Boga wiecznego i niematerialnego; w przeciwieństwie do magii – wierzono w Boga wszechmocnego i suwerennego; w przeciwieństwie do kultu bóstw chtonicznych – utrwalił się kult Boga ponad stworzeniem,
Boga świętego i domagającego się świętości. Tak głębokie przeciwieństwa nie mogą być wynikiem geniuszu
religijnego Izraela, jego duchowych przywódców, wszak z takim zjawiskiem spotykamy się również gdzie indziej na Bliskim Wschodzie, lecz doświadczenia religijnego, spotkania z Bogiem, który objawił się jako Jestem, a więc Ten, który nieustannie jest obecny w historii narodu izraelskiego. Żadna inna religia bliskowschodnia nie przekształciła się w surowy monoteizm etyczny, lecz tylko religia starożytnych Hebrajczyków.
Profetyzm izraelski, chociaż w początkowej fazie pod wieloma względami przypominał zjawisko religijne
występujące także w innych religiach bliskowschodnich, stał się fenomenem nigdzie nie występującym5.
Dzięki słowu JAHWE, które otrzymywali izraelscy prorocy, jahwizm czasów Mojżesza przekształcił się w religię monoteistyczną. Wiara, jakiej domagali się prorocy, nie była powiązana z kultem, lecz z wydarzeniami,
1

Zob. 4.3.
Zob. S. GRZYBEK, Obraz Boga w Starym Testamencie, RBL XXX(1977), nr 1, s. 2.
3
2
Zob. E. JACOB, Theologie de l’Ancien Testament, Neuchâtel 1968, s. 30
4
Zob. W. H. SCHMIDT, Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte, s. 92.
5
Zob. E. GALBIATI, A. PIAZZA, Pagine difficili della Biblia Antico Testamento (przekł. polski M. PONIŃSKA, Biblia księgą zamkniętą?,
Warszawa 1971, s. 245)
2
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których świadkami byli Izraelici. Nasuwa się nieodparty wniosek, że wiara Izraela w Boga wiecznego, żywego, jedynego, suwerennego jest wynikiem interwencji tego Boga w dziejach potomków Abrahama, Izaaka
i Jakuba, a więc jest wynikiem objawienia Bożego.
Na przeszkodzie przyjęcia takiego przekonania nie stoją występujące w Starym Testamencie liczne antropomorfizmy ani prymitywne pojmowanie świata. Stary Testament jest świadectwem objawienia się Boga
w historii Izraela. Autorowie ksiąg starotestamentowych wyrażali się o Bogu i otaczającym ich świecie tak,
jak byli to w stanie uczynić. Pisali o JAHWE, którego obecność doświadczali, ale na sposób ludzki. Stary Testament nie został dany w szacie jakiegoś języka Boskiego, takiego bowiem nie ma (Bóg nie potrzebuje specjalnego języka, przy którego pomocy mógłby się komunikować z ludźmi), lecz w języku ludzi, którzy doświadczali obecności Boga. Starotestamentowe objawienie jest kategorią historyczną.
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Wszystko – według starożytnych Hebrajczyków – co istnieje, musi być nazwane i mieć imię. Imię Boga
Izraela brzmi JAHWE.
Lud Starego Testamentu nie dostrzegał różnicy pomiędzy imieniem, terminem i pojęciem. Wszystko, co
jest nazwane, zaistniało w świadomości Izraelity i ma imię. Terminem bóg określamy – w naszym mówieniu
teologicznym – Byt transcendentny, ponadczasowy, niematerialny, różny od człowieka, wszystkiego, co jest
stworzone1. Posługując się instrumentarium zaczerpniętym z filozofii, mówimy, że termin bóg odnosi się do
pewnego pojęcia, termin JAHWE zaś jest imieniem Boga Starego Testamentu w pełnym tego słowa znaczeniu. Termin bóg w naszym rozumieniu nie jest imieniem. Ale inaczej było w myśleniu ludu Starego Testamentu. Dlatego – aby oddać ducha myśli hebrajskiej – niniejszy rozdział zatytułowany został: „Imiona” Boże,
chociaż w naszym rozumieniu jest tylko jedno imię Boga izraelskiego – JAHWE.
Stary Testament posługuje się różnymi „imionami” Boga.

2.1. El, Elohim, Eloah (la@ [a@l], <yh!l)a$ [a#l)h'm], H^ola## [a#lo^H])
2.1.1. Etymologia słowa la@
Ekwiwalentem słowa bóg w języku hebrajskim jest termin la@. Na kartach Starego Testamentu znajdujemy także inne słowa określające Boga: <yh!l)a$, H^ola#. Słowo la@ występuje prawie we wszystkich językach
semickich, a więc na całym obszarze zamieszkiwanym przez ludy semickie. Wskazuje ono na kogoś, kto należy do sfery sacrum. Forma <yh!l)a$ w odniesieniu do jednego Boga nie ma odpowiednika w innych językach
pokrewnych hebrajszczyźnie2. W Starym Testamencie używana jest na oznaczenie zarówno Boga prawdziwego, czczonego przez Izraelitów, jak również obcych bogów, np. bogów Kananejczyków. Z punktu widzenia
gramatycznego jest rzeczownikiem liczby mnogiej. Dawniej była ona uważana za liczbę mnogą od rzeczownika la@. Pochodzenie jej jest niejasne. Forma <yh!l)a$ przez wielu współczesnych biblistów nazywana jest
liczbą mnogą abstrakcyjną lub intensywną3. Od niej prawdopodobnie dopiero później utworzona została
liczba pojedyncza: H^ola#.# Używanie abstrakcyjnej lub intensywnej liczby mnogiej w stosunku do Boga, ale
także osoby i zwierzęcia oznaczało, że Bóg lub dana osoba posiada wszystkie specyficzne cechy danego „gatunku”. Abstrakcyjna liczba mnoga wyraża pojęcie bóstwa, które wskazywało na istnienie niezrównanej mocy Bożej w jedności4. Dlatego też Stary Testament używa bardzo często formy <yh!l)a$ na oznaczenie jednego,
prawdziwego Boga Izraela.
Używana była także – lecz bardzo rzadko – inna forma liczby mnogiej, a mianowicie <yl!a@ [a@l'm]. Autorzy Starego Testamentu sięgali czasem po nią przy opisywaniu bogów pogańskich (np. 2 Mż 15,11). <yl!a@ la@
– to Bóg nad bogami, a więc Bóg, któremu nic nie dorównuje, ale także – jak chcą niektórzy bibliści – Bóg
bogów, Bóg Izraela panujący nad bogami pogańskimi. Autor Księgi Daniela pisze:
Król postąpi według swojej woli. Będzie się pysznił i wywyższał ponad wszystkie bóstwa, i przeciwko Bogu bogów dziwne rzeczy będzie mówił. Będzie mu się powodziło do czasu wypełnienia się miary gniewu,
to bowiem, co jest postanowione, wypełni się”. (Dn 11,36)
Nie jest to wszakże jedyna możliwa interpretacja. Bardziej prawdopodobna jest inna, według której Bóg jest
Bogiem tych, co to – jak władcy państw powstałych po rozpadzie imperium Aleksandra Macedońskiego –
uważali się za bogów5, gdyż w czasach powstania Księgi Daniela, religia potomków Abrahama była zdecydowanie monoteistyczna. Nie dopuszczano nawet myśli, że oprócz Boga Izraela mogą istnieć inni bogowie.
Używana w Starym Testamencie forma liczby mnogiej <yl!a@ od słowa la@, budziła kiedyś uzasadnione
emocje. Sądzono, że jest ona wyrazem pierwotnego politeizmu izraelskiego. Cokolwiek byśmy na ten temat
1

Współczesna teologia systematyczna unika określania Boga terminem byt. Bóg nie jest jednym z bytów. Jest całkowicie odmienny, niczym nie przypominający jakiekolwiek bytu.
2
Zob. G. WITASZEK, Teofania w Psalmach, Kraków 1985, s. 102.
3
Zob. W. EICHRODT, Theologie des Alten Testaments, 1, s. 115.
4
Zob. J. KUDASIEWICZ, Biblia – Historia – Nauka, Kraków 1978, s. 95.
5
Zob. O. PLÖGER, Das Buch Daniel, Berlin 1965, s. 165.
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sądzili, to pewne jest, że w Starym Testamencie, jaki obecnie znamy, słowo <yl!a@, a przede wszystkim
<yh!l)a$, jeśli określa Boga Izraela, zawsze oznacza jednego Boga, który nie ma żadnych replik, ani też żeńskiego odpowiednika, któremu nikt i nic nie dorówna i z którym nic nie może konkurować. Autorzy Starego Testamentu, chcąc podkreślić, że jedynie Bóg Izraela, którego imię brzmi JAHWE, jest Bogiem w pełnym tego
słowa znaczeniu i posiada wszystkie cechy istoty boskiej w najwyższym stopniu, używali formy liczby mnogiej intensywnej – <yh!l)a$.
Chociaż <yh!l)a$ nie jest imieniem par excellence, to jednak za takie może być uważane. Jako imię własne
Boga często występuje bez rodzajnika, lub też paralelnie do imienia JAHWE (zob. 1 Mż 1,1; Ps 91,1). Jako
takie, najczęściej używane jest w Pentateuchu przez tradycję elohistyczną i kapłańską.
<yh!l)a$ jako imię wyraża w pewnej mierze Istotę Boga, Jego inność, wzniosłość, moc, potęgę i boskość.
Z nim także związana jest idea stworzenia. <yh!l)a$ okazuje swoją potęgę w stworzeniu i zjawiskach przyrody.
On stworzył niebo i ziemię i powołał do istnienia wszystko, co istnieje (por. 1 Mż 1,1nn), budzi grozę, gdy na
skrzydłach wichru przemierza nieboskłon1.
Ludy, wśród których mieszkali Izraelici, przypisywały różne przymioty wielu bogom. <yh!l)a$ jest tym, który
posiada te wszystkie przymioty w stopniu najwyższym. W Nim się one skupiają i dlatego swojego Boga Izraelici nie określali tylko terminem la@, ale głównie <yh!l)a$. Chcąc podkreślić potęgę i wspaniałość Boga, Jego
niewyobrażalną wyższość nad wszystkimi bogami, nazywali Go <yh!l)a$.2
Forma H^ola# spotykana jest głównie w psalmach, a więc utworach poetyckich. Jest formą uroczystą,
używaną w kulcie.
Etymologia słowa la@ nie jest jeszcze w pełni wyjaśniona3. Słowo la@ może pochodzić od lwa – być mocnym, albo być przed, przewodzić, albo pochodzi od rdzenia hla, co znaczy także – być mocnym, albo też od
rdzenia la – wiązać4. Bóg jest więc tym, który jest mocny, albo tym, który przewodzi, albo też tym, który
wiąże5. Niezależnie od tego, za jaką opowiemy się etymologią, to ogólnie mówiąc, w słowie la@ wyrażona
jest idea potęgi i władzy. Wyraża myśl o inności Boga, który jest przeciwieństwem tego, czym jest i co reprezentuje człowiek, niezależnie kim jest i jaka jest jego kondycja (Iz 31,3; Ez 28,2; Oz 11,9). Jednakże idea potęgi, siły, przewodnictwa nie wyraża w pełni Istoty Boga Starego Testamentu. Jak zobaczymy później, zgoła
inne pojęcie opisuje Istotę Boga Izraela.
Z wykopalisk w Ugarit dowiadujemy się, że na czele panteonu ugaryckiego znajdowało się bóstwo o imieniu El. Ugarycki El był królem i ojcem bogów6. W tekstach z Ugarit El jest także nazwany stworzycielem7. Być
może, pierwotnie słowa El nie używano na oznaczenie jakiejkolwiek boskiej postaci, lecz było ono imieniem
konkretnego bóstwa. Dopiero później stało się ogólnosemickim terminem technicznym na oznaczenie bóstwa. Ale mogło też być odwrotnie. Pierwotnie termin El mógł oznaczać postać boską, nie należącą do widzialnego świata, lecz dopiero później w miarę rozwoju panteonów, termin ten stał się imieniem własnym
pierwotnego bóstwa. Uzasadnieniem takiego poglądu może być fakt, że rdzeń el, il itp. występuje we
wszystkich językach semickich oraz że teksty z Ugarit przedstawiają Ela jako boga mądrości, mieszkającego

1

Zob. 4.4.1.5.
Zob. W. EICHRODT, Theologie des Alten Testaments, 1, s. 112
3
Zob. bibliografia w CROSS, la@, TWAT I, k. 259.
4
Tamże, s. 110.
5
3
O. PROCKSCH (Die Genesis, 1924, s. 439) wywodził słowo la@ od la – wiązać. E. SELLIN (Theologie des Alten Testaments, 1933,
s. 4) był zdecydowanym przeciwnikiem takiego rozwiązania. Opowiedział się za pochodzeniem słowa la@ od lwa.
6
Zob. R. RENDRORFF, El, Ba’al und JAHWE, ZAW 78 (1966), s. 277–292; A. NAUMCZYK, Ważniejsze bóstwa panteonu kanaańskiego
w świetle tekstów z Ugarit, RT ChAT 1960, s. 133nn; M. ELIADE, Histoire des croyances et des idéesreligieuses (przekł. polski S. TOKARSKI, Historia wierzeń i idei religijnych, Warszawa 1988, I, s. 106nn), I, Paris 1976; R. RENDRORFF, vEl als israelitische Gottesbezeichung, ZAW 106(1994). H. 1. s. 4–21.
7
Zob. CROSS, la@, TWAT I, k. 262.
2
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daleko, „u źródeł dwu rzek”1. Właściwie teksty ugaryckie niewiele mówią o tym bogu. W okresie, z którego
pochodzą, wiodącą rolę odgrywa Baal, bóg płodności i urodzaju2.
W Starym Testamencie znajdujemy również ślad tej starej, przedizraelskiej tradycji. Patriarcha Jakub po
powrocie z Haranu kupił pole od Chamora i na nim postawił ołtarz, który nazwał: la@rC
* =y! yh@l)a$ la@ [A@l
3
A$l{h? !C=r*A@l] (El, Bóg Izraela) . Ale słowa te, noszące na sobie ślady późniejszej redakcji, świadczą
również o usiłowaniu połączenia tradycji patriarchów z wiarą Izraela osiadłego, po niewoli egipskiej, wszak
słowo la@rC
* =y! na oznaczenie narodu zaczęło funkcjonować dopiero po osiedleniu się plemion, upatrujących
swojego praojca w Jakubie, chociaż 2. Księga Mojżeszowa usiłuje przedstawić historię powstania narodu
izraelskiego zgoła inaczej (por. 2 Mż 1,6n).
Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba jest Bogiem Izraela. Bóg El związany jest z imieniem swojego ludu, słowo
Izrael znaczy bowiem: Bóg walczy (por. 1 Mż 32,29; Oz 12,4.5) lub Bóg panuje4. Tytuł Bóg Izraela prowadzi
na północ, na tereny plemion związanych z patriarchą Józefem. Odsyła do Sychem (por. 1 Mż 33,20; Joz
24,2,23; 8,30), które po secesji plemion północnych Jeroboam I (926 – 907 przed Ch.) uczynił stolicą swojego
królestwa. Termin Izrael zdaje się w szczególny sposób być związany z tym miejscem5.

2.2.2. El Elion, El Szaddai, El Olam
(/oyl=u# la@ [a@l u#l=yon], yD^v^ la@ [a@l v^dD^y]), la@ <l*ou [a@l uol*m])
W Starym Testamencie słowo la@ występuje często z przymiotnikami /oyl=u# oraz yD^v^, rzadziej z <l*ou.
/oyl=u# jest tytułem Boga, którego kapłanem był Melchisedek w Salemie (por. 1 Mż 14,18)6. Abraham po
powrocie z wyprawy wojennej złożył Melchisedekowi dziesięcinę, co zdaje się wskazywać na to, że protoplasta narodu izraelskiego identyfikował Boga Salemu z Bogiem, który objawił mu się w Haranie. Jednakże niezależnie od tego, czy go identyfikował z Bogiem, który go powołał, czy też nie, co było raczej mało prawdopodobne, /oyl=u# był bogiem pozaizraelskim7. Stara tradycja określa go jako pana nieba i ziemi. Był królem
bogów i panem świata8. Do Jego pełnej identyfikacji z Bogiem Izraela doszło dopiero po zdobyciu Jerozolimy
przez króla Dawida. Ułatwiło to – wyżej wspomniane – stare opowiadanie o Abrahamie i Melchisedeku.
W późniejszej literaturze expressis verbis /oyl=u# la@ był uważany za Boga ojców (Dn 4,24; Ps 97,9). /oyl=u#
la@ to Bóg Najwyższy. Przymiotnik /oyl=u# potęguje więc treść zawartą w samym słowie la@, oznaczającym
Tego, który jest mocny i przewodzi. W psalmach (Ps 7,18; 21,8; 47,3; 83,19; 97,9) dość często występuje sam
przymiotnik /oyl=u#. Spełnia on wtedy funkcję rzeczownika – Najwyższy.
1

Zob. S. MOSCATI, Le antiche civilità semitiche (przekł. polski M. CZERWIŃSKI, Kultura starożytnych ludów semickich, Warszawa
1966, s. 147).
2
Zob. A. NAUMCZYK, dz. cyt, s. 137nn. Na temat walki jahwizmu z baalizmem – zob. A. S. JASIŃSKI, Służcie JAHWE z weselem, Opole 1998, s. 112nn
3
Może też to oznaczać, że praojcowie Izraela, którzy przybyli z Haranu, byli czcicielami starego boga Ela (czczony był on na terenie Mezopotamii i Syrii, chociaż różnie brzmiało jego imię), który w ich czasach powoli odchodził w zapomnienie (Jego miejsce
zajmowali bogowie „młodszej generacji”). Zdaje się też na to wskazywać saga opowiadająca o śnie Jakuba w Betel, czy też epitet
Boga czczonego przez Jakuba – bq)u&y^ ryb!a& [a&b'r y^u&q)b] (por. 1 Mż 49,24), przypisywany „szlachetnie urodzonym” i ugaryckiemu Elowi. Być może, że opuszczenie Haranu przez rodzinę Abrahama było reakcją na tworzenie się nowego kształtu dawnej
religijności, czego ilustracją są w pewnym stopniu teksty z Ugarit, pochodzące z około XV wieku przed Chr., w tekstach tych
bowiem El jest już bogiem „zapomnianym” (jego miejsce zajął Baal), chociaż stale formalnie stojącym na czele panteonu. W okresie
patriarchów w Kanaanie brak śladów baalizmu, gwałtownie się rozprzestrzeniającego w czasach późniejszych. Czy Kanaan nie
był terenem, na którym oddawano cześć Elowi znacznie dłużej niż gdzie indziej? Czy nie dlatego Abraham udał się do Kanaanu?
Ale starohebrajski El nie ma cech Ela z tekstów z Ugarit. El Hebrajczyków nie posiada żony, nie uwodzi ziemianek, jest Bogiem
transcendentnym. Trudno więc udowodnić „pokrewieństwo” między Bogiem, który objawił się Abrahamowi a Elem, bogiem
czczonym na Bliskim Wschodzie. Ale np. JAHWE ma rogi, jak „rogi bawołu” (Lb 24,8). Ten atrybut JAHWE jest zrozumiały tylko na
tle religii kananejskiej.
4
Zob. H.-J. ZOBEL, la@r*C=y!, TWAT III, k. 988n.
5
Zob. J. SCHREINER, Teologia Starego Testamentu, s. 48.
6
Melchisedek (król jest sprawiedliwością). Zob. W. B. NELSON, Melchisedek, SWB, s. 511.
7
Pierwotne politeistyczne tło ioyl=u#, boga Salemu, widoczne jest w Ps 97 – zob. H. WITCZYK, „Pokorny wołał, i Pan go wysłuchał” (Ps 34,7a). Model komunikacji diafonicznej w psalmach, Lublin 1997, s. 258.
8
6
Zob. A. WEISER, Die Psalmen, ATD 14/15, Göttingen 1963, s. 91.
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Tytuł Boga Izraelskiego /oyl=u# – jak powiedzieliśmy – najczęściej występuje w psalmach, a więc związany
jest z kultem1. Oznacza to, że po zdobyciu Jerozolimy przez Dawida stare tradycje dotyczące Boga Salemu
zostały zaadaptowane przez Izraelitów. W psalmach jest On identyczny z JAHWE2. W pięknym i pełnym ekspresji psalmie 91. tytuł /oyl=u# występuje w paralelizmie z yD^v^. Psalmista śpiewa:
Kto mieszka pod opieką Najwyższego,
I przebywa w cieniu Wszechmocnego,
Może powiedzieć do JAHWE: Ucieczko moja i twierdzo moja,
Boże mój, któremu zaufałem. (Ps 91,1)
/oyl=u# jest więc także przydomkiem JAHWE (Ps 7,18; 47,3; 97,9), przy pomocy którego pobożny Izraelita
wyrażał swą wiarę w JAHWE, najpierw jako Boga stojącego ponad wszystkimi innymi bogami, a następnie
jako Boga jedynego, panującego nad całym stworzeniem.
yD^v^ la@ występuje również w historii patriarchów (1 Mż 17,1)3. Biblia podaje, że Bóg, który objawił się
Mojżeszowi w gorejącym krzaku pod imieniem JAHWE, czczony był przez ojców pod imieniem yD^v^ la@ (2 Mż 6,
2.3)4. Etymologia słowa yD^v^ nie jest pewna. Prawdopodobnie yD^v^ ma związek z babilońskim słowem šadu –
góra. W starożytności góra często była symbolem wielkości, potęgi, mocy, panowania, majestatu. yD^v^ la@ –
to Bóg wszechmogący5. Według W. F. Albrighta yD^v^ la@ znaczy – Bóg góry6. Wtedy oznaczałoby to, że siedzibą JAHWE są góry, które zawsze budziły podziw i respekt u starożytnych7. Stara tradycja mówi o Bogu
JAHWE przychodzącym z Synaju (Sdz 5,4n; 5 Mż 33,2)8. W późniejszej tradycji teologicznej starożytnego
Izraela JAHWE nie jest związany z żadnym miejscem.
Imię Boże yD^v^ la@ związane jest w starych tradycjach z obietnicą rozradzania się potomków Abrahama
oraz objęcia w posiadanie ziemi, która miała stać się dopiero własnością rodu protoplasty izraelskiego (1 Mż 28,
3; 35,11; 2 Mż 6,3).
W opowiadaniu opisującym pobyt Abrahama w Beer-Szebie, gdzie patriarcha zasadził tamaryszek, czytamy, że Abraham wzywał imienia Boga Wiecznego (<l*ou la@ – 1 Mż 23,33). Wobec tego Bóg nie tylko nie
jest związany z konkretnym miejscem, przestrzenią, ale także z czasem. Jest więc Bogiem przeszłości i przyszłości. Abraham mógł zatem z nadzieją spoglądać w przyszłość i oczekiwać na spełnienie obietnicy Tego,
który jest yD^v^ oraz <l*ou9. Łatwo więc z tym Bogiem było związać Jego nowe imię objawione Mojżeszowi.

2.2.3. El (la@) patriarchów izraelskich
Z tytułów przypisywanych Bogu przez patriarchów można wnioskować o przymiotach Boga, a właściwie
o poznaniu Boga w czasach Abrahama, Izaaka, Jakuba i jego synów. Patriarchowie nazywają Boga Wszechmogącym (1 Mż 17,1; 28,3; 35,11; 48,3), Bogiem Najwyższym (1 Mż 14,18; 20,22), Bogiem Widzącym

1

31 razy występuje w Starym Testamencie, z tego 21 w Psałterzu.
Najstarsze świadectwo identyfikujące Boga o imieniu /oyl=u# z JAHWE występuje w 5 Mż 33,12.
3
Nie jest pewne, czy zawsze yD^v^ było predykatem la@. yD^v^ la@ zdaje się być skonstruowane z dwóch pierwotnie odrębnych
elementów (Lb 24,4.16; por. 1 Mż 43,14; 49,25), „by posumować w nim różne przekazy czasów patriarchów i podkreślić jednocześnie ich specyfikę względem poprzedzających je pradziejów i następujących po nich czasów Mojżesza” – W. H. SCHMIDT,
Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 93.
4
Tytuł El Szaddaj związany jest z tradycją kapłańską (P). Zob. M. GOŁĘBIEWSKI, Objawienie Boga w Starym Testamencie, STV
23(1985) nr 2, s. 22.
5
Warto zaznaczyć, że w językach semickich słowo dv^ [v^d] oznacza pierś zarówno męską jak i kobiecą. W mitologii
kanaańskiej boginii o imieniu Szad była przedstawiana z dużymi piersiami. Wtedy yD^v^ la@ może znaczyć – Bóg, który żywi. Ta
etymologia jednak nie przyjęła się (Ale zob. słownik: P. BRIKS, Podręczny słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego
2
Testamentu, Warszawa 1999, s. 351).
6
Zob. W. F. ALBRIGHT, From the Stone Age to Christianity (przekł. polski E. ZWOLSKI, Od epoki kamiennej do chrześcijaństwa,
s. 202), 1957.
7
Zob. C. SCHEDL (Geschichte des Alten Tetaments, przekł. pol. Historia Starego Testamentu, II, Tuchów 1996, s. 57) pisze, że w słowie
yD^v^ d jest pisane z dageszem, co może oznaczać, że należy yD^v^ wyprowadzić od czasownika ddv – być potężnym.
8
Zob. O. KAISER, Der Gott des Alten Testaments: Wesen und Wirken. Theologie des Alten Testaments, 2 (JAHWE, der Gott Israels, Schöpfer der Welt und Manschen), s. 82.
9
Zob. 3.2.2.
2
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(1 Mż 16,13), Mocarzem Jakuba (1 Mż 49,24). Bóg ten budzi lęk i drżenie (1 Mż 31,42), jest Stwórcą nieba
i ziemi (1 Mż 14,22)1. Nie jest On właściwie związany z żadnym miejscem. Objawił się Abrahamowi
w Haranie (1 Mż 11,31 – 12,1) i dąbrowie Mamre (1 Mż 18,1), Jakubowi uciekającemu przed Ezawem
w Betel (1 Mż 28,10-22). Ale nie jest pewne, czy takie określenia, jak wszechmocny, wieczny, widzący, budzący bojaźń miały za zadanie różnicowanie przymiotów jednego Boga, czy też mogły być pomocnymi
w odróżnianiu od siebie bogów czczonych na różnych miejscach i w różnych sanktuariach. Możliwe, że <l*ou
la@, /oyl=u# la@, ya!r) la@, la@-tyb@ la@ początkowo były lokalnymi bóstwami, które jednak już w pojmowaniu
patriarchów stały się postaciami, formami objawieniowymi jednego Boga, Boga, który objawił się Abrahamowi. Kim był ów la@? W ciągu wieków na pierwotną tradycję nałożyły się późniejsze doświadczenia plemion izraelskich, przede wszystkim wiara w Boga JAHWE, dlatego na powyższe pytanie trudno jednoznacznie odpowiedzieć. A. Alt był przekonany, że określenia boskie z pierwiastkiem la@ pochodzą z epoki przedizraelskiej, wymieniane są bowiem z prastarymi sanktuariami na ziemi kananejskiej2 i dlatego pierwotnie
chodziło o różne bóstwa. Stary Testament mógł jednakże zachować te wielorakie formy: <l*ou la@, /oyl=u#
la@, ya!r) la@, la@-tyb@ la@, jak bowiem zostało już powiedziane, termin El jest nie tylko imieniem najwyższego bóstwa, znanym z odkrytych dokumentów, ale jest również imieniem pospolitym (appelativum). Także
należy wziąć pod uwagę fakt, że w czasach patriarchów nawet wśród ludności mieszkającej na Bliskim
Wschodzie z łatwością cechy jednego bóstwa przenoszono na drugie oraz często poszczególnym bóstwom
przypisywano uniwersalną władzę3.
Na pewno religia patriarchów nie była religią monoteistyczną w sensie późniejszym, np. proroków izraelskich, szczególnie Jeremiasza i Ezechiela. Zaznaczyć jednakże należy, że Bóg patriarchów nie był Bogiem różnych sanktuariów, lecz rodziny, klanu. Religia ojców kładła nacisk na związek między Bogiem a człowiekiem,
zawsze konkretnym człowiekiem, a także między Bogiem a społecznością tworzącą rodzinę. Wiarę patriarchów cechował personalny związek z Bogiem, który objawił się w Haranie Abrahamowi4. Bóg praojców nie
był związany ani z czasem, ani z przestrzenią. Są to rysy, które w późniejszym jahwizmie zostały rozwinięte.
W obrazie Boga patriarchów izraelskich dostrzegamy wyraźny krok w kierunku uniwersalizmu i transcendencji Boga. Dlatego religia patriarchów stała się fundamentem późniejszego monoteizmu izraelskiego,
przede wszystkim religii zbawienia, jaką jest religia Starego Testamentu. Teologia kapłańska upatrywała też
w przymierzu Boga z Abrahamem fundament przyszłego związku JAHWE z Izraelem.
W 1. Księdze Mojżeszowej znajdujemy także tradycję, według której Bóg jest nazwany Bogiem mojego
ojca (1 Mż 31,5, Bogiem twojego ojca (1 Mż 46,3; 50,17), Bogiem twojego ojca Abrahama (1 Mż 26,24;
28,13; 32,10), Bogiem jego ojca Izaaka (1 Mż 46,1). W tych nazwach kryje się świadomość patriarchów izraelskich, że Bóg, który objawił się Abrahamowi, nie jest Bogiem, którego czcili przodkowie Abrahama. Bóg nazwany jest bowiem Bogiem Abrahama bądź Bogiem ojca Izaaka dopiero w przekazie o Izaaku5. Ale ta tradycja w ciągu wieków zlała się z tradycją dotyczącą kultu Boga w poszczególnych sanktuariach. Obie te tradycje
przetrwały dzięki temu, że poszczególne plemiona izraelskie jeszcze na długo po osiedleniu się i przekształceniu się z koczowników w rolników pielęgnowały dawne formy kultu. Dopiero w Królestwie Południowym
dzięki reformie religijnej króla Jozjasza (622 r. przed Ch.) zakazano ludowi składania ofiar w dotychczasowych
sanktuariach6.
Z najstarszych źródeł Starego Testamentu wynika, że Bóg patriarchów nosi pewne cechy ogólnosemickiego, starożytnego kultu boga o imieniu El. Dostrzegamy to także w niektórych partiach poetyckich ksiąg Starego Przymierza, a mianowicie w psalmach. Autor psalmu 82. rozpoczyna swój hymn słowami: „Bóg wstaje

1

Zob. O. KAISER, Der Gott des Alten Testaments: Wesen und Wirken. Theologie des Alten Testaments, 2 (JAHWE, der Gott Israels, Schöpfer der Welt und des Menschen), s. 30n.
2
Zob. A. ALT, Gott der Väter, [w:] Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel, I, München 1953, s. 49nn.
3
Zob. W. F. ALBRIGHT, Od epoki kamiennej do chrześcijaństwa, s. 179n.
4
Zob. G. FOHRER, Theologische Grundstrukturen des Alten Testaments, s. 137.
5
Zob. J. S. SYNOWIEC, Na początku, Warszawa 1987, s. 86.
6
Na temat reformy Jozjasza zob. J. JELITO, Historia Starego Testamentu, s. 247nn; J. BRIGHT, Historia Izraela s. 327nn; C. SCHEDL,
Historia Starego Testamentu, IV, s. 271nn; A. TSCHIRSCHNITZ, Dzieje ludów biblijnych, s. 258; E. WÜRTHWEIN, Die josianische Reform
und das Deuteronomium, ZThK 73(1976), s. 395–423.
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w zgromadzeniu bożym, pośród bogów sprawuje sąd”. Oczywisty jest tu wpływ mitologii, jednakże ogranicza
się on jedynie do sfery literackiej. Nie do pomyślenia jest, aby w okresie rozwiniętej religii izraelskiej dopuszczano myśl, że oprócz Boga Izraela istnieją inni bogowie1. Możliwe, że psalmista posłużył się znanym z mitologii obrazem, aby nie tyle zdyskredytować obcych bogów, ile wyśmiać ich czcicieli, wszak obcy bogowie
podobni są do przekupnych sędziów (por. Ps 82,2). Apologetyczny charakter psalmu usprawiedliwia więc
korzystanie ze starych literackich wzorów. Teologia zatem musi być oddzielona od środków wyrazu (por. Ps 19,
2nn).

2.3. Imię Boże – JAHWE (hw*hy=)
2.3.1. JAHWE Bogiem od Synaju
Bóg Izraela posiada imię własne – JAHWE (hw*hy=). Znamy je z kart Starego Testamentu, ale występuje także na steli moabskiego króla Meszy z IX/VIII wieku przed Chr2. oraz z korespondencji z Lachisz z około 589 roku przed Chr. Istnieją dowody, że niektóre ludy w starożytności znały bogów o imionach podobnie brzmiących jak imię Boga Izraela – JAHWE. W Mari znany był bóg o imieniu Jawi, w Ugarit Jaw, w Byblos Jao3. Nie
można jednak dowieść „pokrewieństwa” tych bogów pogańskich z Bogiem Izraela.
Aby zrozumieć, jak bardzo ważne dla Hebrajczyków było imię Boże JAHWE, należy najpierw powiedzieć,
jak rozumiano w Izraelu w ogóle jakiekolwiek imię i czym ono było dla Izraelity. Według wyobrażeń starohebrajskich, istnieje tylko to, co posiada imię lub zostało nazwane. Zgodnie z jahwistycznym opisem stworzenia świata, Bóg przedstawiał kolejne dzieła swych rąk (wszak według Jahwisty Bóg najpierw ulepił człowieka, a następnie zwierzęta) pierwszemu człowiekowi, a ten nazywał je, i tym samym jakby realnie zaczęły
one istnieć w świecie człowieka (1 Mż 2,18-20). Imię nie było tylko dźwiękiem, lecz między imieniem a tym,
kto je nosił, istniał istotowy związek. Wyobrażeniach hebrajskich imię wyraża istotę rzeczy, osobowość, charakter biblijnej postaci lub okoliczność narodzenia (zob. np. 1 Mż 2,23; 3,20; 2 Mż 2,10). Uwidacznia się to
najdobitniej w historiach opowiadających o zmianie imion, np.: Abrama na Abrahama (1 Mż 17,5), Jakuba
na Izrael (1 Mż 32,28). Zamiana imienia jest zarazem zmianą istoty. Bóg, zmieniając imię Abrama na Abraham, na nowo określił jego status jako praojca wielkiego narodu. Nadać imię znaczy też tyle, co stworzyć.
Np. Nebukadnesar zmienił imię Mataniasza na Sedekiasz (2 Krl 24,17), co znaczy, że za jego sprawą on „staje
się” i zostaje królem w Jerozolimie.
Kto nadaje imię, ten ma też władzę nad tym, który imię otrzymał.
Imię Boże JAHWE wyraża więc pewną myśl i treść dotyczącą samej Istoty Boga.
Według 2. Księgi Mojżeszowej Bóg objawił swoje imię Mojżeszowi na jego wyraźną prośbę. Mojżesz, pasąc trzody swojego teścia, Reguela, zapędził się aż pod górę Horeb, zwaną górą Bożą (2 Mż 3,1), gdzie Bóg
przemówił do niego z gorejącego krzewu. Bóg, objawiając się Mojżeszowi, polecił mu udać się do Egiptu
i stamtąd wyprowadzić potomków Jakuba. Mojżesz wzbraniał się i nie chciał podjąć się wypełnienia tego
trudnego i niebezpiecznego zadania. Stosując różne wymówki, pragnął zrzucić z siebie odpowiedzialność za
przyszłe losy Izraela. Zanim jednak Mojżesz wyjawił swój lęk i począł się wymawiać, powiedział do Boga:
Gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im: Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, to co im mam powiedzieć? (2 Mż 3,13)
Pytanie Mojżesza pod górą Horeb o imię Boga nie jest unikiem przed podjęciem wypełnienia powierzonego zadania. Należy je rozumieć w świetle semickich poglądów na temat imienia, w szczególności na temat
imienia bóstwa. Na Bliskim Wschodzie wierzono, że życie człowieka jest zależne od wielu czynników, których
nie mógł on sobie wyjaśnić. Człowiek jest zdeterminowany wolą bóstwa. Nie znając imienia bóstwa, nie miał
możliwości komunikowania się z nim, a więc również wyrażenia prośby o pomoc, a przede wszystkim poznania istoty bóstwa i jego woli. Mojżesz, pytając o imię Boga, który mu się objawił, pytał o Jego wolę
1

S. ŁACH, (Księga Psalmów, PŚST VII-2, s. 369) uważa, że mówi się tu o możnych.
Zob. W. H. SCHMIDT, Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte, s. 68. Imię Boga Izraela JAHWE znajduje się w 18. wierszu. Na temat znalezienia steli moabskiego króla Meszy i komentarza do napisu – zob. N. MENDECKI, Stela króla Meszy, CT 57
(1987), f. II, s. 39–48. Zob. także M. ROSE, JAHWE. Zum Streit um den alttestamentlichen Gottesnamen, Zürich 1978, s. 22nn.
3
Zob. D. N. FREEDMAN, P. O’CONOR, hwhy, TWAT III, k. 541nn.
2
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i zamiary. Innymi słowy, Mojżesz szukał w imieniu Bożym potwierdzenia tego, co w formie deklaracji zostało
mu przez Boga przedstawione:
Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba […]. Widziałem niedolę
ludu mojego w Egipcie i słyszałem jego jęki z powodu dozorców jego; znam jego cierpienia. Zstąpiłem
przeto, by go wybawić z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi dobrej i rozległej, do ziemi
opływającej w mleko i miód, do kraju Kananejczyków, Chetejczyków i Amorejczyków, i Chiwwijczyków,
i Jebuzejczyków. (2 Mż 3,6-8)
W odpowiedzi na swoją prośbę, Mojżesz usłyszał słowa:
Jestem, który jestem. Tak powiesz do synów izraelskich: JAHWE posłał mnie do was. (2 Mż 3,14)
Duże trudności egzegetyczne sprawia zwrot: „Jestem, który jestem” (hy#h=a# rv#a^ hy#h=a# [a#h=y#h a^v#r
a#h=y#h]) oraz etymologia imienia Bożego JAHWE (hw*hy=).
O miejscu i ważności imienia Bożego w Starym Testamencie świadczy częstość jego występowania na
kartach ksiąg Starego Przymierza.
Imię Boże JAHWE występuje w Starym Testamencie 6828 razy1. W zdecydowanej większości tetragram
występuje z wokalizacją wyrazu yn*d)a& [a^d)n*y] (od /oda* [a^don]). Gdy święty tetragram sąsiaduje ze
słowem yn*d)a&, wówczas 305 razy posiada wokalizację słowa <yh!l)a$. Spotykamy się także 25 razy w księgach
Starego Przymierza z późniejszego pochodzenia formą skróconą – hy* [y*h] bądź Hy* [y*H]. Jednakże nie
wszyscy bibliści zgadzają się z takim poglądem2. Imię Boże JAHWE wchodzi również w skład licznych imion
występujących na kartach Starego Testamentu.
Wokalizacja zaproponowana przez masoretów spowodowała błędną wymowę imienia Bożego w czasach
chrześcijańskich, głównie w średniowieczu. Po raz pierwszy z wymową Jehowa spotykamy się u Porchetusa
a Salvaticis w 1303 roku3. Wymowa ta przyjęła się w dobie Reformacji.
Kwestia wymowy imienia JAHWE została właściwie już rozstrzygnięta. Przede wszystkim najpierw należy
powiedzieć, że między mity trzeba włożyć przekonanie, iż w czasach Jezusa nie wiedziano, jak wymawia się
imię Boże. Wymawiał je arcykapłan w Dniu Pojednania w miejscu najświętszym świątyni jerozolimskiej,
a więc znał jego wymowę i znać ją musieli przynajmniej jego potencjalni następcy. Na pewno znał jego wymowę jeszcze szerszy krąg ludzi. Imienia Bożego jednak nie wymawiano na co dzień ze względu na przykazanie:
Nie nadużywaj imienia JAHWE, Boga twojego, gdyż JAHWE nie zostawi bez kary tego, który nadużywa
imienia jego. (2 Mż 20,7; 5 Mż 5,11)4
Dawniej, z powodu masoreckiej wokalizacji świętego tetragramu, wymawiano imię Boże – Jehowa.
Obecnie panuje przekonanie, oparte na solidnych podstawach, że należy je wymawiać – jahweh5. Klemens
Aleksandryjski († po. 215 r.) oraz Epifaniusz z Salaminy († 403 r.) przekazali nam wymowę świętego tetragramu Żydów palestyńskich, Teodoret z Cyru († 466 r.) zaś wymowę Samarytan. Greccy pisarze przepisywali
tetragram greckimi literami swojego alfabetu, opuszczając jedynie hebrajską literę „he” (h), literę zaś „waw”
(w) oddawali przez podobnie brzmiącą literę „b” (b) lub dyftong ou. Niemalże we wszystkich formach transkrypcji występują samogłoski a, e ( vIabe, vIaue). Za wymową imienia Bożego JAHWE przemawiają także inne
względy6.

1

Zob. E. JENI, hwhy, THAT I, k. 704.
Zob. M. ROSE, JAHWE. Zum Streit um den alttestamentlichen Gottesnamen, s. 22nn; S. ŁACH, Księga Wyjścia, PŚST I-2, Poznań
1964, s. 302n.
3
Zob. J. PAŚCIAK, Boże imię JAHWE, [w:] Studium Scripturae anima theologiae, Kraków 1990, s. 226.
4
Żydzi w czasach Jezusa, czytając Stary Testament, w miejscu występowania imienia Bożego czytali: Adonaj, Imię, Moc, Niebo
itp. Zob. E. DĄBROWSKI, Nowy Testament na tle epoki, Poznań 1958, PŚNT II, s. 103n.
5
Zob. E. JENI, hwhy, THAT I, k. 701nn.
6
Zob. M. ROSE, JAHWE. Zum Streit um den alttestamentlichen Gottesnamen, s. 6nn; S. ŁACH, Księga Wyjścia, PŚST I-2, s. 303; J.
PAŚCIAK, Boże imię JAHWE, [w:] Studium Scripturae anima theologiae, s. 225nn.
2
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2.3.2. Co znaczy imię Boże JAHWE?
Pytanie, co znaczy imię Boże JAHWE, jest w pierwszym rzędzie pytaniem o pierwotne znaczenie świętego
tetragramu – hwhy.
Rozstrzygnąć należy, czy tetragram jest formą rzeczownikową, czy też czasownikową. Za formą rzeczownikową opowiedział się L. Köhler1. Jednakże W. Gesenius oraz E. Kautzsch2 wykazali, że imiona z przedrostkiem „y” (y) nie są formą nominalną, lecz są czasownikami w imperfektum. Jeśli imię Boże JAHWE jest
formą rzeczownikową, wtedy oznaczałoby ono – przyjmując, że pochodzi od rdzenia hyh, pierwotnie hwh
(być) – istnienie, istota3. Obecnie powszechnie przyjmuje się, że imię izraelskiego Boga jest formą werbalną,
a mianowicie imperfektum od rdzenia hyh4.
Przyjmując, że JAHWE jest imperfektum od hyh, wówczas istnieją dwie możliwości. Rozstrzygnąć należy,
czy jest to imperfektum kal czy imperfektum hifil.
Najbardziej znanym zwolennikiem hipotezy, że święty tetragram to imperfektum koniugacji przyczynowej
(hifil), jest W. F. Albright5. Jeśli imię Boże JAHWE jest imperfektum hifil, wtedy znaczy ono – Ten, który sprawia, że jest, czyli: Ten, który powołuje do bytu. Podobny pogląd podziela uczeń W. F. Albrigtha, J. Bright, który pisze: „Jest prawdopodobne, że JAHWE jest kauzatywną formą czasownika «być», jak to jest w pewnych
amoryckich imionach osobowych z Mari i gdzie indziej”6. Rozwiązanie to, podobnie jak poprzednie, niewątpliwie jest interesujące i bliskie wierze współczesnego człowieka, ale zbliża teologię Starego Testamentu do
filozofii starożytnej Grecji. I właśnie dlatego nie jest możliwe do przyjęcia. W. F. Albright, broniąc się przed
tego typu argumentami, pisze: „Niektórzy uczeni sądzą, iż znaczenie «sprawia, że jest» zakłada zbyt wysoki
stopień abstrakcji jak na swój okres. Zarzut jest błędny, gdyż poczynając od tekstów z piramid egipskich
i akkadyjskie źródła sprzed epoki Mojżesza na każdym kroku przynoszą ilustracje analogicznej koncepcji”7.
W Starym Testamencie jednak nigdzie nie spotykamy teoretycznych rozważań na temat Boga i – jak już powiedzieliśmy – poznanie Boga w Starym Testamencie ma wybitnie charakter egzystencjalny. Jeśli JAHWE
znaczy: sprawia, że jest, to niezrozumiałe staje się, dlaczego brak w starożytnych warstwach Starego Testamentu refleksji na temat sprawczej mocy Boga. Spotykamy się z nią dopiero w źródle kapłańskim (por. 1 Mż 1,
1nn) i u Deutero-Izajasza. Jahwistyczny opis stworzenia świata nie może być brany pod uwagę, gdyż odpowiada on nie na pytanie, jak powstał człowiek, ale jaka jest jego natura i miejsce w świecie. Historyczny kontekst objawienia imienia Bożego JAHWE nie sprzyjał abstrakcyjnemu myśleniu. Wszelkie hipotezy zakładające istnienie w Starym Testamencie abstrakcyjnego myślenia, filozoficznej refleksji, zawsze będą budzić uzasadnione wątpliwości.
Najbardziej prawdopodobna jest teoria, według której imię Boże JAHWE jest imperfektum kal.
Istnieje próba wyprowadzenia znaczenia świętego tetragramu z arabskiego rdzenia h2 Mż – być namiętnym. Jeśli imię Boże JAHWE rozumiemy jako imperfektum kal wtedy znaczy ono – Ten, który jest namiętny,
a więc: Ten, który namiętnie miłuje. Chociaż Bóg Starego Testamentu rzeczywiście namiętnie miłuje swój lud
izraelski, to jednak imię Boże mocno związane jest z ideą zbawienia i najpewniejsza jest hipoteza, że JAHWE
pochodzi od czasownika hyh (być) i jest imperfektum kal tego czasownika, przeto znaczy Jestem. Przemawia
za tym kontekst dziejowy. Łatwo zauważyć, że JAHWE – podobnie jak Bóg Abrahama – jest Bogiem obietnicy.
Bóg JAHWE, objawiając się słudze swojemu Mojżeszowi, obiecuje wyprowadzić potomków Jakuba z Egiptu.
Objawia się więc jako Bóg zbawienia.

1

Zob. L. KÖHLER, Theologie des Alten Testaments, 1933, s. 23.
28
Zob. W. GESENIUS, E. KAUTZSCH, Hebräeische Gramatik, 1909, § 85 d.
3
Zob. L. KÖHLER, Theologie des Alten Testaments, s. 23.
4
W tekstach z Mari i El-Amarna występuje imperfektum od rdzenia hwj i zbliżone jest ono do brzmienia imienia Bożego JAH6
WE. Znane są też inne rozwiązania dotyczące źródłosłowu imienia Bożego. R. KITTEL (Geschichte des Volkes Israel, 1923, 1,
s. 587) wywodził od słowa hwh – wiać.
5
Zob. W. F. ALBRIGHT, Od epoki kamiennej do chrześcijaństwa, s. 212.
6
J. BRIGHT, Historia Izraela, s. 159.
7
W. F. ALBRIGHT, Od epoki kamiennej do chrześcijaństwa, s. 212.
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Imię Boże JAHWE mówi o stałej obecności, pomocy i wierności Boga wobec swojego ludu. Objawia
zbawcze, czynne trwanie przy boku ludu Boga ojców, Abrahama, Izaaka i Jakuba. Imię Boże JAHWE uzasadniało posłannictwo Mojżesza, miało przekonać o pomocy Bożej, o skutecznym działaniu Boga, który pragnie
wyprowadzić Izraela z Egiptu i przyprowadzić go do Ziemi Ojców. Jestem – to nie byt sam w sobie, lecz Bóg
obecny, działający zbawczo i skutecznie. Imię JAHWE objawia więc istotę Boga, lecz nie jako bytu samego
w sobie, lecz jako osobową Moc zbawczą. Liczne są wypowiedzi Starego Testamentu, w których powiązane
zostało imię Boże JAHWE z ideą wybawienia. Prorok Ozeasz powiada:
Nie ulegnę mojemu gniewowi, nie chcę ponownie zniszczyć Efraima, bo Ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem, jestem pośród ciebie Święty i nie przychodzę, aby niszczyć. (Oz 11,9)
Najbardziej charakterystyczne są wypowiedzi nieznanego z imienia proroka z okresu niewoli babilońskiej.
Na szczególną uwagę zasługują słowa:
Otrząśnij z siebie proch i powstań, branko jeruzalemska, zerwij z szyi pęta, wzięta do niewoli córko syjońska! Bo tak mówi JAHWE: Za darmo zostaliście sprzedani, dlatego będziecie wykupieni bez pieniędzy.
Tak mówi Wszechmogący JAHWE: Niegdyś lud mój zstąpił do Egiptu, aby tam przebywać jako przybysz.
Potem Asyryjczycy gnębili go bez powodu. Lecz teraz, co mam robić? – mówi JAHWE. Lud mój został bez
powodu zabrany, a jego ciemięzcy chełpią się – mówi JAHWE – a moje imię każdego dnia, ustawicznie
jest znieważane? Dlatego mój lud pozna moje imię, zrozumie w owym dniu, że to Ja jestem, który mówi:
Oto jestem”. (Iz 52,2-6; por. Ez 36,20-23)
W związku ze znaczeniem imienia Bożego JAHWE M. Buber pisze: „Ilekroć Bóg w opowieści biblijnej mówi: «I poznają Egipcjanie, że ja jestem JHWH» albo «Poznacie, że jestem JHWH», nie chodzi oczywiście
o imię jako twór dźwiękowy, lecz o wydobyty zeń, a nadany mu wcześniej sens: Niech Egipcjanie poznają, że
(w odróżnieniu od ich bogów) jestem naprawdę obecny, stojący i działający pośród królestwa ludzkiego, poznacie, że jestem obecny przy was, z wami idącym i prowadzącym waszą sprawę”1. JAHWE więc działał ze
względu na swoje imię (Ez 20,9.14.22.44; 36,22.23), w nim bowiem zawarta jest myśl o stałej obecności
JAHWE, o Jego nieustannym trwaniu przy narodzie wybranym.
W pewnym okresie wśród biblistów utrwaliło się przekonanie, że tajemniczo brzmiące zdanie z Księgi
Wyjścia: „Jestem, który jestem” (hy#h=a# rv#a^ hy#h=a# – 2 Mż 3, 14) jest aksjomatyczną formułą, dającą ostateczną odpowiedź na pytanie o istotę Boga JAHWE, który objawił się Mojżeszowi. Przekonanie to zdaje się
sięgać III wieku przed Chr., hebrajski bowiem zwrot hy#h=a# rv#a^ hy#h=a# został w LXX przełożony: evgw eivmi
o` w;n = Jestem Bytem2. Odczytany więc został jako deklaracja Boga, świadcząca o Jego absolutności i samoistności. G. von Rad, opowiadając się zdecydowanie przeciw możliwości jakiegokolwiek abstrakcyjnego myślenia w okresie formułowania się Izraela i jego wiary, pisze: „Słusznie zwraca się uwagę, że hy*h* – w każdym
bądź razie w naszym miejscu, należy rozumieć w sensie «być, znajdować się», a więc właśnie nie
w znaczeniu jakiegoś bytu absolutnego, lecz bytu w odniesieniu do kogoś, bytu działającego: będę (dla was).
Paronomastyczne zdanie podrzędne (hy#h=a# rv#a^) nadaje zdaniu głównemu niewątpliwie odcień nieokreśloności, a nawet tajemniczości, toteż obietnica skutecznej obecności JAHWE pozostaje jednocześnie w pewnej
próżni, jest nieuchwytna; ale ta wolność, jaką cieszy się JAHWE, pozwala Mu nie wiązać się ze szczegółami.
Niewątpliwie każdy czytelnik musi odebrać ową wypowiedź z 2 Mż 3,14 jako bardzo ważną i jako bardzo
zwartą, nie trzeba jednak przeceniać jej teologicznej wagi. Jest ona pomyślana jedynie jako słowo pociechy
skierowane do człowieka w rozpaczliwej sytuacji, a to słowo pociechy operuje środkiem retorycznym, czysto
etymologiczną grą wokół imienia, którą starożytni narratorzy posługiwali się, jak wiadomo, bardzo chętnie”3.
Wielce wątpliwa jest dawniej spotykana interpretacja zwrotu: hy#h=a# rv#a^ hy#h=a# w sensie wymijającej
odpowiedzi: Cóż ci do tego, jestem tym, kim jestem. Zapewne ma ono na celu – zgodnie z tym, o czym był
przekonany G. von Rad – wyjaśnienie sensu imienia Bożego, ale należy je odczytać w kontekście Starego

1

M. BUBER, Moses (przekł. polski R. WOJNAKOWSKI, Mojżesz, Warszawa 1988, s. 44).
Tłumacze Septuaginty nie wzięli pod uwagę ducha języka hebrajskiego. Oddając hebrajskie imperfektum przez participium,
błędnie zinterpretowali drugie hy#h=a#. Wielce wątpliwy jest również przekład pierwszego członu zdania: rv#a^ hy#h=a#. Tłumaczom,
zdaje się, bardziej chodziło o przybliżenie tekstu mentalności Greków aniżeli o wierny przekład.
3
G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 148. Zob. także O. KAISER, Der Gott des Alten Testaments: Wesen und Wirken.
Theologie des Alten Testaments, 2 (JAHWE, der Gott Israels, Schöpfer der Welt und des Menschen), s. 98nn.
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Testamentu i jako jedno z pośród innych wyjaśnień. Nieco bowiem dalej, bo w 34. rozdziale Księgi Wyjścia,
czytamy, że Mojżesz zawołał do Boga:
JAHWE, JAHWE, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność (2 Mż 34,6),
a w 14. wierszu:
JAHWE, którego imię jest «Zazdrosny», jest Bogiem zazdrosnym. (2 Mż 34, 14)
Wynika z tego, że w pewnym okresie wyjaśniano sens imienia Bożego JAHWE dość swobodnie i różnorodnie.
W rzeczywistości chodzi o to, że JAHWE jest prawdziwym, suwerennym Bogiem. Nie jest On narzędziem
w ręku ludzi z urzędu sprawujących kult, jak było to w przypadku kapłanów kananejskiego Baala.
Według M. Bubera, gdy Bóg mówi: „Jestem, który jestem” oznacza to, że On nie wiąże się z określonymi
formami, w których się objawia1.
Wiele do powiedzenia ma historia mówiąca o prośbie Mojżesza, skierowanej do JAHWE: „Spraw, abym
ujrzał chwałę Twoją” (2 Mż 33,18). Odpowiedź JAHWE jest natychmiastowa:
Sprawię, że ujrzysz mój majestat i ogłoszę przed tobą imię JAHWE, gdyż Ja wyświadczam łaskę, komu
chcę, i miłosierdzie, komu mi się podoba. (Wy 33,19).
Ale – jak widać – JAHWE rezerwuje sobie prawo do wyboru sposobu objawienia swojej Istoty. Mojżesz nie
może zobaczyć chwały JAHWE, gdyż oglądanie chwały jest oglądaniem samego oblicza Bożego, ale pozna
Jego majestat, całe piękno Boga (yb!Wf-lK*) oraz imię. To znaczy, że w wydarzeniach dziejących się przed
oczyma Mojżesza i całego ludu JAHWE uwielbi swoje imię i wszyscy poznają wielkość tego imienia. Zbawcze
dzieła objawią zbawczą wolę Tego, którego imię brzmi: Jestem. Suwerenność JAHWE uwydatniają także słowa: „wyświadczam łaskę, komu chcę, i miłosierdzie, komu mi się podoba”. Doszukując się sensu zwrotu: „Jestem, który jestem” należy właśnie wziąć pod uwagę powyższe słowa JAHWE. Chodzi w nich o suwerenność
w działaniu, okazywaniu litości. Imię Boże znaczy więc: Jestem, lecz Bóg rezerwuje sobie prawo do „bycia
przy” wtedy, kiedy zechce. Lud, znając imię Boże, nie może manipulować Bogiem. Nie może też narzucać
Bogu terminów ani wyznaczać Mu czasu, w którym powinien przyjść z pomocą i wybawieniem.
Izrael wierzył, że JAHWE jest zbawczo obecny w historii narodu wybranego. Jako ten, który Jest, jest
z ludem swoim mimo jego niewierności. Świadomość Izraela, że Bóg ojców jest z nim, pozwalała doświadczenia, cierpienia, a nawet taką tragedię narodową, jaką była niewola babilońska, rozumieć jako dotknięcie
zbawczej ręki Boga, mające na celu wezwanie do nawrócenia, pokuty, odrodzenia i oczyszczenia. Wiara
w Boga Jestem od teofanii na górze Horeb (2 Mż 3,1 i nn.) nie ograniczała się już tylko do akceptacji tego
Boga, posłuszeństwa Jego woli, przestrzegania Jego prawa, które niemalże wraz z Bożym imieniem zostało
dane, lecz była również wizją, nowym sposobem widzenia historii, ludzkiej rzeczywistości, wydarzeń. Wiara
Izraela nabrała więc od chwili objawienia się Mojżeszowi JAHWE głębszego wyrazu, wzbogacona została
o wymiar profetyczny. Wyrosła ze wspominania przeszłości, nakierowana została ku przyszłości. Zbawcza
Boża obecność, objawiona i proroczo zawarta w imieniu JAHWE, podążała ku pełni. Ponad wiekami wzrok
ludu Bożego wsparty o późniejsze obietnice Boże szybował ku przyszłości, w której Bóg łaskawie miał zrealizować swoje obietnice. Towarzyszyły one ludowi, budziły ufność, ilekroć słyszał on lub wypowiadał Boże
imię JAHWE. Ono było najdroższe, najbliższe sercu pobożnego Izraelity. Budziło zaufanie Bogu i nadzieję.
Izraelita, wypowiadając je, składał wyznanie swej wiary, że Bóg JAHWE jest zbawicielem (por. Ps. 18,47;
68,20). Imię Boże JAHWE w połączeniu ze słowem <yh!l)a$ (<yh!l)a$ aWh hw*hy= – np. 1 Krl 18,29; Ps 95,3.7)
nosiło znamiona wyznania, że jedynym prawdziwym Bogiem jest JAHWE2.

2.3.3. Żywy JAHWE (ho*hy=-yj^ [j^y JAHWE])
Bóg JAHWE posiada takie cechy, jakich nigdy nie miał żaden inny bóg, który w mniemaniu pierwszych
proroków mógłby konkurować o wpływy w Izraelu z JAHWE, i który – według późniejszych proroków – był
wymysłem ludzkiej wyobraźni. Bóg Hebrajczyków, JAHWE, jest Bogiem żywym. Starożytni Hebrajczycy dawa-

1

Zob. M. BUBER, Mojżesz, s. 64.
Zob. H. WITCZYK, „Pokorny wołał, i Pan go wysłuchał” (Ps 34,7a). Model komunikacji diafonicznej w psalmach, Lublin 1997,
s. 252n.
2
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li temu wyraz w stosowanej w Izraelu formule przysięgi: „Jako żywy Bóg”1. Formuła ho*hy=-yj^ [j^y JAHWE] –
jak uważa H.-J. Kraus2 mogła powstać pod wpływem kultu Ozyrysa w Egipcie oraz Tammuza w Babilonie.
Jednakże wydaje się prawdopodobne, że jest ona kalką formuły występującej w kulcie kannnanejskiego Baala, bardziej przecież znanego Hebrajczykom aniżeli jakiekolwiek inne bóstwo (por. Jr 12,16)3.
W. Baudissin4 był przekonany, że koncepcja Boga żywego jest stosunkowo późna, najczęściej bowiem
o Bogu żywym mówi Ezechiel, prorok niewoli babilońskiej.
Chociaż prorok Ezechiel mówi bardzo często o Bogu, który jest żywy, to jednak nie wydaje się, ażeby dopiero na skutek działalności Ezechiela wiara w Boga zawsze żywego zrodziła się w Izraelu (Ez 5,11 itd.). Prorocy żyjący przed Ezechielem także często mówili o JAHWE jako żywym Bogu (np. Iz 49,18; Jr 4,2; 10,10;
16,14). Myśl o Bogu żywym w Starym Testamencie znajdujemy już w tradycji przedprofetycznej, czego ślady
znajdujemy między innymi właśnie w formułach przysięgi (np. Sdz 8,19; por. 1 Sm 17,26.36; 1 Krl 17,1; 2 Krl 19,
16). Pamiętać należy, że wszelkiego rodzaju formuły przysiąg, a także formuły o charakterze liturgicznym,
stabilne w swojej treści i brzmieniu, są zazwyczaj starożytnego pochodzenia.
Wielce charakterystyczna jest rozmowa proroka Eliasza z królem Achabem, w której występuje wspomniana formuła:
Jako żyje JAHWE, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu,
dopóki nie powiem. (1 Krl 17,1)
Formuła ho*hy=-yj^ w rozmowie Eliasza z Achabem podkreśla wszechobecność Boga JAHWE i pewne spełnienie się tego, co prorok oznajmia królowi. Prorok żyje w społeczności z Bogiem, król zaś powinien drżeć
przed JAHWE.
Żywy Bóg jest ostoją i pociechą dla ufającego Bogu. Psalmista mówił:
Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego.
Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? (Ps 42,3; por. 84,3)
JAHWE, żywy Bóg, w przeciwieństwie do bogów w pogańskim kulcie płodności, nie umierał (Ha
1,12), zawsze czuwał nad swoim ludem (por. Ps 123,3nn). Jeremiasz naśmiewając się z czcicieli bogów obcych, mówił:
Wszyscy bez wyjątku są głupcami i nierozumni; niedorzeczne są ich nauki. Bałwany to drewno powleczone cienką blachą srebrną, sprowadzoną z Tarszyszu, i złotą z Ofiru; to dzieło rzemieślnika i rąk złotnika.
Szaty ich są z purpury i szkarłatu. Wszystko to jest robota zręcznych rąk. Ale JAHWE jest prawdziwym
Bogiem. On jest Bogiem żywym i Królem wiecznym; od jego gniewu drży ziemia, narody nie ostoją się
przed Jego groźbą. (Jr 10,8-10)
Żywy Bóg też daje życie. Król Sedekiasz powiedział bowiem do Jeremiasza:
Jako żyje JAHWE, który dał nam to życie, nie każę cię zabić i nie wydam cię w ręce tych ludzi, którzy czyhają na twoje życie. (Jr 38,16)
Powiedziano tu, że Bóg daje życie, ale też nie pozwala na odbieranie życia. Król, jako wykonawca woli JAHWE i jako Jego ramię, nie pozwoli, aby prorok utracił życie, gdyż jest ono darem Boga zarówno dla króla, jak
i jego sługi, proroka Jeremiasza.
Wezwanie żywego JAHWE gwarantuje, że wspominający JAHWE nie wyciągnie ręki i nie ukaże winnego.
Może ono być także użyte w sytuacji, gdy silniejszy prosi Boga, aby dopomógł w powściągnięciu gniewu. Dawid, używając przysięgi „żywy JAHWE”, oznajmił Abigail, że JAHWE powstrzymał go przed ukaraniem jej męża, Nabala (1 Sm 25,34). Ale formuła może też być użyta w sytuacji, w której sam JAHWE przysięga na siebie,
że winowajca zostanie ukarany. Sama formuła ma uwydatnić i zapewnić o niemożności uniknięcia kary, Bóg
bowiem jest Bogiem żywym, a więc skutecznie działającym.

1

Formuła ta występuje w Starym Testamencie 44 razy. Występuje w kontekście baalistycznym, czyli jej podłożem jest polemika z baalizmem, rozwijającym się w okresie królów oraz w życiu prywatnym – zob. J. WOŹNIAK, Teologia przysięgi „haj JAHWE”,
CT 53(1983), f. I, s. 19.
2
Zob. H.-J. KRAUS, Der lebendige Gott, EvTh 27(1967), s. 180n.
3
Szerzej – zob. J. WOŹNIAK, Prehistoria przysięgi Haj JAHWE, [w:] Studium Scripturae anima theologiae, Kraków 1990, s. 368nn.
4
Zob. W. BAUDISSIN, Adonis und Esmun, Leipzig 1911, s. 450n.
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Przysięganie w Izraelu na żywego Boga było w dobie proroków wyrazem wiary w JAHWE, jako jedynie
prawdziwego Boga, który jest w każdej sytuacji z ludem swoim, ratuje go i błogosławi mu. Wzywanie żywego
Boga zakłada ufność w Niego. W żywym Bogu także mogą mieć nadzieję ludy sąsiadujące z Izraelem, jeśli
zaprzestaną przysięgać na Baala i zaufają żywemu JAHWE. Jeremiasz przepowiadał:
Tak mówi JAHWE przeciw wszystkim moim złym sąsiadom, naruszającym dziedzictwo, jakie dałem ludowi mojemu, Izraelowi: Oto ich wyrwę z ziemi ich, także dom judzki wyrwę spośród nich. Ale kiedy ich
wyrwę, ulituję się nad nimi i przyprowadzę każdego z nich do jego dziedzictwa i każdego z nich do jego
kraju. A jeżeli przyswoją sobie drogi mego ludu, tak że będą przysięgać na imię moje: «jako żyje JAHWE!», podobnie jak nauczyli lud mój przysięgać na Baala, wtedy mogą być włączeni do mojego ludu. Jeśli zaś nie posłuchają, wyrwę taki naród, wyrwę i wytracę – mówi JAHWE. (Jr 12, 14-17)

2.3.4. JAHWE Zastępów (toab*x= hw*hy= [JAHWE x=b*ot])
Tytuł JAHWE Zastępów (toab*x= hw*hy=)1 nie występuje w Starym Testamencie, począwszy od Księgi Rodzaju aż do Księgi Sędziów. Pojawia się dopiero w Księgach Samuela, a to w związku z sanktuarium w Sylo2.
Występuje głównie w tekstach mówiących o świętych wojnach prowadzonych przez Izrael3. W Sylo za czasów Heliego i Samuela przechowywana była w przybytku Pańskim skrzynia przymierza, w której znajdowały
się tablice kamienne z przykazaniami (1 Sm 3,3)4. Skrzynię Bożą, uwieńczoną dwoma cherubami, wynosili
kapłani z przybytku Pańskiego na pole bitwy (por. 1 Sm 4,4)5. Była ona symbolem obecności JAHWE i dlatego
Filistyni zobaczywszy ją na polu bitwy, na swój sposób interpretując jej znaczenie, wołali:
Bóg ich przybył do obozu. Biada nam, nigdy bowiem czegoś takiego nie było. Biada nam! Kto nas wyrwie
z ręki tych potężnych bogów. To są ci bogowie, którzy pokonali Egipcjan plagami na pustyni.
(1 Sm 4,7.8)6
Skrzynia przymierza była tronem JAHWE Zastępów. W związku z tym istnieje przekonanie, iż tytuł toab*x=
hw*hy= należy rozumieć w ten sposób, że JAHWE jest wodzem i stoi na czele zastępów wojsk izraelskich. Wyraźnie wskazują na to słowa Dawida skierowane do Goliata:
Wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu JAHWE Zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. (1 Sm 17,45)
Tytułu JAHWE Zastępów często używali prorocy7. W literaturze profetycznej jest kojarzony z militarną siłą
JAHWE (por. Iz 1,24; 10,26; 13,4; 17,3; Jr 46,10). Wielokrotnie też rozumiany jest jako imię Boga izraelskiego
(por. Iz 47,4; 48,2; 51,15; 54,5; Jr 10,16; 32,18; 48,15; 51,19.51). Występuje on również w połączeniu
z tytułem żywy Bóg (por. Jr 23,36).
JAHWE Zastępów jest Panem całej ziemi (Iz 19,25; 37,25; 54,45 i inne). W zwiastowaniu proroków, jako
władca i sędzia wszystkich ludów, wyciąga swoją karzącą dłoń i smaga zarówno lud Boży (Iz 3,1; 9,12; Jr 2,19;
6,6; 9,6.14; 11,17.22; 19,3.15 i inne), jak też i inne narody (Iz 19,16; Jr 28, 2; 29,17nn i inne). Ale JAHWE
Zastępów przychodzi również z pomocą swojemu ludowi (Iz 1,9; 10,24; 37,32; 54,5; Jr 7,3; 29,10.11; 30,8
i inne), jest bowiem jego stworzycielem i wybawicielem (Iz 54,5).
1

toab*x= jest liczbą mnogą abstrakcyjną. JAHWE Zastępów występuje w Starym Testamencie 267 razy. Znana jest też forma
dłuższa – JAHWE Elohe Sewaot, występująca jedynie 18 razy. Zob. A. S. van der WOUDE, abx, THAT II, k. 505.
2
Tytuł JAHWE Zastępów związany jest z tradycją kapłańską (Sylo, Syjon). W piśmiennictwie z okresu niewoli tytuł ten niemalże
zanika, ale powraca w literaturze poniewolnej.
3
W Pentateuchu spotykamy się jednak z tekstami, które sławią JAHWE jako wojownika. Zapewne mają one pewien związek
z późniejszą tradycją, stawiającą JAHWE na czele izraelskich zastępów. Na temat pieśni wojennych w Pięcioksięgu – zob.
J. NAWROT, Pieśni wojny w Pięcioksięgu Biblii Hebrajskiej, [w:] Verbo Domini Servire, Poznań 2000, s. 23-36. Zob. tam także:
M. CZAJKOWSKI, Czy Bóg jest złakniony ludzkiej krwi?, s. 37–41.
4
O związku pomiędzy JAHWE Zastępów a skrzynią przymierza – zob. T. BRZEGOWY, Miasto Boże w psalmach, Kraków 1989,
s. 110n.
5
Być może stara tradycja o JAHWE jako wojowniku została w Sylo zaadaptowana i wzbogacona. Stało się to zapewne na skutek rywalizacji między uznanymi w Izraelu sanktuariami.
6
W starożytności na Bliskim Wschodzie ludzie przeżywali wojnę jako działalność ich bogów. Zob. O. KEEL, Die Welt der altorientalischen Bildsymbolik und das Alte Testaments, s. 198nn. Tekst mówi o bogach izraelskich. Filistyni sądzili, że wieńczące skrzynię przymierza cherubiny są bogami czczonymi przez Izraelitów.
7
W księgach prorockich tytuł ten występuje najczęściej, łączy on bowiem dawne tradycje z sytuacją permanentnego zagrożenia ze strony wielkich mocarstw w dobie profetyzmu klasycznego oraz podkreśla transcendencję Boga.
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Tytuł JAHWE Zastępów występuje również dość często w psalmach. Tu zdaje się mieć podobne znaczenie
jak w innych miejscach w Starym Testamencie. Jako Król chwały, silny i potężny w boju (Ps 24,8), którego
ramię silniejsze jest niż zbrojny lud (Ps 44,4) upodobał sobie za stolicę Syjon, a arka (skrzynia przymierza)
jest podnóżkiem u stóp Jego (Ps 132,7.8). Wynika z tego, że tradycja kapłańska z Sylo przeniesiona została po
zdobyciu przez Dawida Jerozolimy do sanktuarium na Syjonie.
Psalm 103. przedstawia JAHWE Zastępów nieco inaczej, a mianowicie jako Króla, który na niebiosach
utwierdził swój tron (Ps 103,19). Na Jego słowo zastępy potężnych posłańców (aniołów) wypełniają dane im
polecenia. Podobne znaczenie ma on w niektórych perykopach literatury profetycznej, np. w opisie powołania proroka Izajasza JAHWE stoi na czele istot niebieskich (por. Iz 6,3) i od nich odbiera uwielbienie. Ale tytuł
JAHWE Zastępów może też oznaczać, że JAHWE jest Panem gwiazd, które w kapłańskim opisie stworzenia
świata zostały nazwane właśnie zastępami (1 Mż 2,1).

2.3.5. Początki jahwizmu
Wiele przemawia za tym, że cześć dla izraelskiego Boga JAHWE dotarła dopiero do Kanaanu wraz
z ostatnimi plemionami Racheli, z tzw. domem Józefa i wszystko wskazuje na to, że nakłoniły one pozostałe
plemiona do przyjęcia kultu JAHWE. Stało się to podczas zgromadzenia w Sychem (Joz 24,1nn), gdzie Jozue,
rzecznik domu Józefa, wymógł na pozostałych plemionach przyjęcie kultu Boga pod imieniem JAHWE. Dramatyczny w swojej wymowie był apel Jozuego:
Oddajcie JAHWE zbożną cześć i służcie mu szczerze i wiernie: usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie
za Rzeką i w Egipcie, a służcie JAHWE. A jeśliby się wam wydawało, że źle jest służyć JAHWE, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć: czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za Rzeką, czy
też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy JAHWE.
(Joz 24,14.15)
Wynika z tego, że dotąd większość plemion służyła nie tylko Bogu Wszechmocnemu (la@ yD^v^), który objawił
się Mojżeszowi pod górą Bożą, ale także innym bogom i bożkom (por. 1 Mż 31,30-35). W Sychem też powstał
związek plemion izraelskich, który ze względu na brak lepszego określenia nazywamy amfiktionią. Nie miał
on charakteru związku politycznego. Plemiona nadal żyły obok siebie i powoli przyjmowały sposób życia
osiadłej ludności kananejskiej. Jednoczyły się w chwilach zagrożenia pod wodzą charyzmatycznych wodzów
(por. Sdz), ale przetrwać mogły, nie asymilując się z Kananejczykami, dzięki religii, której Bóg, JAHWE, był
Bogiem przymierza, przede wszystkim Bogiem zbawienia. Pod wodzą tego Boga prowadzono tzw. święte
wojny, w czasie których cementowały się więzi plemienne. Wpływ na umocnienie tych więzi, głównie kultu
Boga JAHWE, miały wspólne pielgrzymki do sanktuarium, w którym przechowywana była skrzynia przymierza i – jak się wydaje – przed nią odnawiano ślubowanie wierności JAHWE.
Z tego charyzmatycznego okresu, w czasie którego z luźnego związku plemion powoli kształtował się
naród izraelski, pochodzi występujące w księgach biblijnych określenie Boga jako JAHWE Zastępów.
Wraz z przyjęciem przez plemiona izraelskie kultu JAHWE zachodziła paląca potrzeba pogodzenia starej
tradycji, kultu Boga przez patriarchów w różnych miejscach i w różnych sanktuariach pod różnymi nazwami
z nowym kultem. Próbą powiązania i wyjaśnienia ciągłości kultu Boga ojców i kultu JAHWE spotykamy już
w opisie objawienia się JAHWE Mojżeszowi, a mianowicie w poleceniu, jakie otrzymał Mojżesz:
Tak powiesz synom izraelskim: JAHWE, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia.
(2 Mż 3,15)
W wierze Izraela nie ma więc żadnej przerwy ani pęknięć. W rodzie Abrahama od początku aż do końca
działał jeden i ten sam Bóg, Bóg ojców, a od czasów Mojżesza jako JAHWE. Taki pogląd reprezentował Elohista. Według tradycji elohistycznej JAHWE był więc Bogiem od Egiptu (2 Mż 3,6.13.15; por Oz 10,12)1. Źródło
kapłańskie przekonuje, że Bóg, który objawił się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi nazywa się yD^v^ la@ (2 Mż
6,2.3)2. Źródło jahwistyczne prezentuje jednak inny pogląd. Nie zna ono historii objawienia imienia JAHWE
1

Zob. W. ZIMMERLI, Grundriß der alttestamentlichen Theologie, s. 13; 16n; G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 148.
G. von RAD (Teologia Starego Testamentu, s. 147, przyp. 8) zauważa, że autor źródła P jest mało zorientowany, yD^v^ la@ należy bowiem do grupy kananejskich elnumina. Należy jednak wziąć pod uwagę, że to sam Bóg przedstawia się i określa: „Objawi2
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Mojżeszowi. Według Jahwisty imię Boże JAHWE było znane ludziom od zamierzchłych czasów (por. 1 Mż 4,
26; por. 1 Mż 15, 1nn).
Podobnie jak Bóg patriarchów nie był związany z żadnym miejscem na ziemi, tak też JAHWE czasów Mojżesza – jako Bóg suwerenny – nie związał się z żadnym sanktuarium ani krajem. Jest to Bóg w drodze. Przewodził On plemionom izraelskim w czasie ich wędrówki z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Nie mieszka On na
górze Synaj, ale zstępuje na nią, aby objawić się ludowi izraelskiemu, obozującemu u jej podnóża (2 Mż 19,
20; 34,5). Stary tekst z 2. Księgi Mojżeszowej (24,10) zakłada, że JAHWE mieszka w niebie. Mojżesz nie tylko
rozmawia z Nim na Synaju, ale spotyka się z JAHWE w namiocie Pańskim (2 Mż 33,7-11). Ale Bóg JAHWE nie
jest już tylko Bogiem jednej rodziny, lecz wielkiego ludu. Można – mając na uwadze czasy patriarchów i Mojżesza – mówić o teologicznej kontynuacji, ale z drugiej strony wiara w JAHWE w dobie podboju Kanaanu
otwiera się na nowe perspektywy, które niebawem roztoczą przed oczyma Izraela prorocy.

2.3.6. Pochodzenie jahwizmu
Biblia nie wypowiada się jednoznacznie na temat pochodzenia jahwizmu1. Źródło jahwistyczne – jak już
zostało to powiedziane – utrzymuje, że ludzie czcili Boga JAHWE, zanim objawił się on Mojżeszowi. Bóg pod
imieniem JAHWE przemówił do Noego (1 Mż 9,8nn), Abrahama (1 Mż 12, 1nn)2, Izaaka (1 Mż 26,24) itd.
O. Procksch utrzymuje, że bóstwo o imieniu JAHWE było znane na centralnym terytorium Semitów3. Za tym
poglądem zdaje się przemawiać istnienie imion w Babilonii i Amurru, jak: Japiuilu, Jaumilu, które mogą znaczyć: JAHWE jest Bogiem. W. F. Albright zdecydowanie jest przeciwny temu poglądowi. Uważa, że imię Jaumilu znaczy: Mój jest Bóg4.
Autor źródła elohistycznego utrzymuje, że Bóg patriarchów objawił się Mojżeszowi pod imieniem JAHWE.
Tradycji tej nie da się pogodzić z przekazem jahwistycznym. Nie da się też – przynajmniej tak się wydaje –
w pełni utrzymać poglądu Elohisty, matka Mojżesza bowiem nazywała się Jokebed (2 Mż 6,20), co znaczy:
JAHWE jest chwałą. A więc należy przyjąć, że imię Boże JAHWE znane było jednak wcześniej, lecz nie używano go powszechnie. W pokoleniu Lewiego, do którego należał Mojżesz, mogło odgrywać dość ważną rolę.
Ale nie jest też wykluczone, że imię matki Mojżesza zostało z bliżej nam nieznanych powodów – jak zdarzało
się to często w dziejach Izraela – później zmienione.
Istnieje hipoteza, według której imię Boże JAHWE znane było Kenitom. Według niej Mojżesz miał przyjąć
Boga Kenitów i kult tego Boga zaszczepić ludowi izraelskiemu, przebywającemu w Egipcie. Za hipotezą tą
przemawia wiele danych. Mojżesz po ucieczce z Egiptu udał się na terytorium midianickie, na którym koczowali również Kenici, jedno z plemion midianickich (Sdz 1,16; 4,11; 4 Mż 10,29n), i zamieszkał u Reguela.
Mojżesz pojął jego córkę Sipporę za żonę (2 Mż 2,18) i pasł jego stada. Reguel był osobą znaczącą, dostojnikiem i kapłanem midianickim (Jetro). Ponadto w starej tradycji izraelskiej, związanej z tzw. wojnami JAHWE,
spotykamy się z poglądem, że JAHWE jest Bogiem gór i przybywa z Synaju (por. Sdz 5,4nn).
Kenici byli zaprzyjaźnieni z Izraelitami. Szwagier Mojżesza, Hobab, zwany Keni, był przewodnikiem Izraelitów na pustyni i wraz z nimi wkroczył do Ziemi Obiecanej. Potomkowie Hobaba otrzymali ziemię na południu Judy. Niewątpliwie jeden z najstarszych poematów hebrajskich, pieśń Debory, sławi Jael, żonę Chebera
Kenity, która wsławiła się zabiciem Sysery, hetmana Jabina, króla kananejskiego (Sdz 5,1nn). Izraelici zaprzyjaźnieni byli również z Kenitami w czasach Saula (1 Sm 15,6) i Dawida (1 Sm 30,29). W późniejszym okresie
Kenici stali się gorliwymi czcicielami Boga JAHWE (2 Krl 10,15nn)5.
łem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny, lecz imienia mojego JAHWE im nie objawiłem”. Potwierdza to
nasze wcześniejsze przypuszczenie, że predykaty: yD^v^, ioyl=u# itp. były pojmowane jako bliższe określenia Boga, który objawił się
Abrahamowi.
1
Na temat genezy jahwizmu – zob. J. B. NIEMCZYK, Pochodzenie jahwizmu, RT ChAT 1966, s. 154-174.
2
Przy ocenie tych świadectw należy wziąć pod uwagę fakt, że tradycja patriarchów została opracowana w świetle późniejszej
teologii ludu Bożego.
3
Zob. O. PROKSCH, Theologie des Alten Testaments, Gütersloh 1949, s. 76n. Zob. 2.3.1.
4
Zob. W. F. ALBRIGHT, Od epoki kamiennej do chrześcijaństwa, s. 211.
5
Brak jakichkolwiek danych biblijnych i pozabiblijnych, z których by wynikało, że Kenici byli czcicielami JAHWE przed Mojżeszem. Pogląd, że Kenici nosili na czole znak JAHWE (J. WELLHAUSEN) nie tylko nie wynika z 1 Mż 4,15, lecz także jest daleko idącym
wnioskiem, pozostającym jedynie w sferze domniemań. Zob. M. KLINGER, Tajemnica Kaina, Warszawa 1981.
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Z 18. rozdziału 2. Księgi Mojżeszowej niektórzy egzegeci wysnuwają wniosek, że Reguel był kapłanem
Boga JAHWE. Owszem, w pierwszym wierszu 18. rozdziału Jetro jest nazwany kapłanem, ale nie wynika
z tego wiersza, że był kapłanem JAHWE. Przede wszystkim wiersz ten ma charakter redakcyjny. Nie można
też na dowód tezy kenickiego pochodzenia kultu JAHWE powołać się na wiersz 9. i 10. rozdziału 18, w którym teść Mojżesza sławi Boga JAHWE:
Błogosławiony JAHWE, który wyratował was z ręki Egipcjan i z ręki faraona, teraz wiem, że JAHWE jest
większy niż wszyscy bogowie, bo dlatego wyratował lud z niewoli Egipcjan, że ci zuchwale z nim postępowali.
Reguel wiedział o objawieniu się JAHWE Mojżeszowi i że JAHWE rozkazał mu wyprowadzić lud izraelski
z niewoli egipskiej. Być może, nie dawał wiary relacji swojego zięcia o objawieniu się Boga, który na pytanie
Mojżesza o Jego imię, odpowiedział: jestem JAHWE. Jednakże widząc zbliżający się lud, jako politeista wyznaje, że JAHWE jest większy niż inni bogowie. Gdyby Jetro był kapłanem JAHWE, to niezrozumiałe byłoby
jego wyznanie. Czyżby dotąd nie wiedział, że bóg, któremu służy, jest najwyższy i najpotężniejszy?1
Także nie można powołać się na wiersz 12. rozdziału 18., który brzmi:
Potem Jetro, teść Mojżesza, złożył Bogu całopalenia i ofiary rzeźne. Przyszedł też Aaron i wszyscy starsi
Izraela, aby wraz z teściem Mojżesza spożyć chleb przed Bogiem. (2 Mż 18,12)
M. Buber dowodzi, że Reguel nie złożył ofiary Bogu, lecz przyniósł dary ofiarne i potem razem z Aaronem
i starszymi Izraela spożył chleb przed obliczem Elohim. Ofiarnikiem zapewne był pośrednio wspomniany
w tym wierszu Mojżesz. Ale jeśli nawet byśmy tego argumentu nie przyjęli, a więc uznali, że Reguel złożył
ofiarę dziękczynną, to przecież jest w nim mowa o złożeniu ofiary nie JAHWE, ale Elohim, a więc Bogu. Zauważmy również, że właściwe imię teścia Mojżesza brzmi: Reguel, co znaczy: Przyjaciel Boga. Imię teścia
Mojżesza nie ma związku z imieniem Bożym JAHWE.
Pogląd, że jahwizm izraelski jest pochodzenia kenickiego, nie ma dostatecznych podstaw i raczej zgodnie
z tradycją elohistyczną należy przyjmować, że jego źródłem jest objawienie. Pogląd Jahwisty, że imię Boże
JAHWE znane było zawsze, należy rozumieć jako jahwistyczną reinterpretację starej tradycji ustnej o początkach rodzaju ludzkiego i o patriarchach. Nie przeczy temu fakt, że matka Mojżesza nazywała się Jokebet.
M. Noth uważa, że nie ma ono związku z imieniem Bożym JAHWE2. Mogło też pierwotne brzmienie imienia
matki Mojżesza zostać zmodyfikowane pod wpływem późniejszej historii, triumfu jahwizmu.
Elohistyczna tradycja, którą możemy też – jeśli chodzi o początek jahwizmu – nazwać synajską, znajduje
potwierdzenie nie tylko u proroka Ozeasza, który JAHWE nazywa Bogiem od Egiptu, ale w całej historiografii
hebrajskiej, po objawieniu bowiem Boga Mojżeszowi następuje gwałtowny rozwój religii izraelskiej. Religia
izraelska, odtąd ma wyraźny rys soteriologiczny, co oczywiście może się łączyć ze znaczeniem imienia Bożego
JAHWE. Rozwija się kult, prawodawstwo, niebawem rozwinie się fenomen religii izraelskiej, jakim jest profetyzm. Tak gwałtowny rozwój nie byłby możliwy, gdyby potomkowie Jakuba nadal tkwili w granicach religijności przodków. Religia ojców, otrzymawszy nowy impuls, przeobraziła się w wiarę, która odtąd będzie
wyraźnie sterowała ku pojmowaniu Boga, który jest ponad wszystkim, kieruje historią i nie jest ograniczony
ani w przestrzeni, ani też w działaniu.
W związku z pochodzeniem jahwizmu należy postawić pytanie: Czy Mojżesz jest monoteistą, czy też jeszcze – jak przodkowie Izraela – henoteistą?
Odpowiedź nie jest prosta, wszak zależy od tego, co rozumiemy przez monoteizm. Jeśli przez wyznawcę
religii monoteistycznej rozumiemy czciciela jednego Boga, to niewątpliwie Mojżesz był monoteistą. Jednakże
należy zapytać, czy taki czciciel jednego Boga, jakim był Mojżesz, uznaje istnienie obok swojego Boga jeszcze
innych bogów, czy też wyraźnie neguje ich istnienie. Jeśli ich istnienia nie neguje, to nie jest to w pełnym
tego słowa znaczeniu monoteista, lecz henoteista3.
1

Zob. M. BUBER, Mojżesz, s. 77.
Zob. M. NOTH, Die israelitische Personennamen im Rahmen der gemeinsemitischen Namengebung, BWAT 3 (1928), s. 111.
3
W. F. ALBRIGHT (Od epoki kamiennej do chrześcijaństwa, s. 220n) pisze: „Jeżeli przez monoteistę rozumiemy myśliciela w rodzaju Filona z Aleksandrii czy rabina Akiby, św. Pawła czy św. Augustyna, Mahometa czy Maimonidesa, św. Tomasza czy Kalwina,
Mordecaia Kaplana czy H. H. Wiemana, to Mojżesz nim nie był. Jeśli natomiast określenie monoteista oznacza kogoś, kto naucza
o istnieniu jedynego Boga, stworzyciela wszechrzeczy, źródła sprawiedliwości, pana zarówno Egiptu, pustyni, jak Palestyny,
2

45

2. „Imiona” Boże

Źródła nie pozwalają nam twierdzić, że Mojżesz negował istnienie innych bogów obok JAHWE. Nie znamy
wypowiedzi Mojżesza, która by w czymkolwiek przypominała wypowiedzi np. Deutero-Izajasza na temat
pogańskich bogów (por. np. Iz 41,28n; 42,17; 43,10; 44,16 i inne). Z analizy tekstów sięgających czasów Mojżesza wysnuć można raczej wniosek, że ten wielki wódz narodu izraelskiego, będąc rzecznikiem JAHWE,
wcale nie neguje istnienia innych bogów obok JAHWE i nie zwalcza politeizmu. Teść Mojżesza nie jest wyznawcą JAHWE, przynajmniej nie był nim do czasu spotkania z Mojżeszem po wyjściu Izraela z Egiptu. Mojżesz nie reaguje – przynajmniej tekst biblijny o tym milczy – na wypowiedź Reguela: „…teraz wiem, że JAHWE jest większy niż wszyscy bogowie”. Nie przeczą temu teksty z Księgi Powtórzonego Prawa, jak: 4,39;
32,39, nie pochodzą one bowiem z czasów Mojżesza, lecz są późniejszymi interpolacjami1.
Przede wszystkim sięgnąć należy do opisu zawarcia przymierza JAHWE z narodem izraelskim. Mimo że
posiada on późniejsze dodatki, to jednak w zasadniczym jego zrębie dość łatwo można dostrzec bardzo starożytną tradycję. Jego integralną częścią jest Dekalog2. Rozpoczyna się on deklaracją JAHWE: „Ja jestem JAHWE” (2 Mż 20,2; por 5 Mż 5,6). Wywodzi się ona z politeizmu. JAHWE przedstawia się, aby nie ulegało wątpliwości, kto stawia Izraelowi warunki3. Po tej deklaracji następuje nakaz: „Nie będziesz miał innych bogów
obok mnie!” (2 Mż 20,3). Tak sformułowane przykazanie ma sens jedynie wtedy, kiedy druga strona, z którą
Bóg zawiera łaskawe przymierze, dopuszcza istnienie innych bogów obok JAHWE.
Pierwsze przykazanie wskazuje więc na to, że religia Mojżeszowa nie była w pełnym tego słowa znaczeniu
religią monoteistyczną. Być może Mojżesz identyfikował Boga Reguela z JAHWE. Ale na pewno – zgodnie
z pierwszym przykazaniem – zakazywał czczenia innych bogów obok JAHWE, jedynego Boga Izraela (por.
2 Mż 20,3). W pieśni Mojżesza, którą redaktor Księgi Wyjścia umieścił po cudownym ocaleniu potomków
Jakuba z ręki Egipcjan, znajdujemy słowa:
Któż jest jak Ty, wśród bogów, JAHWE?
Któż jest jak Ty, wzniosły w świętości? (2 Mż 15,11; por. 34,14)
Jeszcze w czasach sędziów dopuszcza się istnienie innych bogów obok JAHWE (Sdz 11,23).
Jahwizm czasów Mojżesza można najwyżej nazwać monoteizmem praktycznym albo monolatrią (oddawanie czci jednemu Bogu). „Mieć innych bogów” znaczyło tyle, co oddawać cześć innym bogom (por.
2 Mż 23,24; 3 Mż 26,1; 5 Mż 4,19; 8,19; 11,16; 17,3; Joz 23,7; Sdz 2,12nn Jr 1,16; 8,2; 13,10; 16,11 i inne).
O monoteizmie teoretycznym można mówić dopiero w okresie wielkich starotestamentowych proroków4. To
pod wpływem ich nauczania utrwaliła się w Izraelu wiara, że jest tylko jeden Bóg, JAHWE, który objawił się
i dał poznać w historii jako stworzyciel wszystkiego, co istnieje i jako zbawca ludu, z którym zawarł łaskawe
przymierze. Pogańscy bogowie są nicością, a więc nie istnieją. Są wymysłem ludzkim i dziełem ich rąk. Prorok z Anatot, Jeremiasz, pisze:
Bóstwa ludów są marnością. Są dziełem rąk rzemieślnika pracującego dłutem w drzewie, ściętym w lesie, które przyozdabiają srebrem i złotem, umacniają gwoździami i młotami, aby się nie chwiało.
(Jr 10,3.4)
JAHWE czasów Mojżesza posiada jednak już cechy Boga, który musi posiadać w sensie absolutnym Bóg
jedyny, a więc cechy uniwersalistyczne. JAHWE jest stworzycielem nieba i ziemi, Bogiem niezwiązanym
z żadnym miejscem, Panem nie tylko Izraela, ale także wszystkich ludów, realizującym swoją wolę, skutecznym w działaniu. Wiara w JAHWE wyraźnie odróżnia się od wierzeń Moabitów, Midianitów i innych ludów,

który jest ponad pojęcie płci i nie ma żadnej mitologii, który posiada ludzką postać, lecz nie może być widziany przez oko ludzkie
i nie może być przedstawiony w żadnej formie – wtedy założyciel jahwizmu był na pewno monoteistą”.
1
Dyskusja na temat pierwotnego tekstu – zob. H. D. PREUß, Deuteronomium, Darmstadt 1982, s. 26nn; W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 108n; S. ŁACH, Księga powtórzonego prawa, PŚST II-3, s. 70nn.
2
Dekalog zachował się w dwóch wersjach. Dekalog z Wj 20,1-17 stanowi zamkniętą i niezależną jednostkę, mającą własną historię przekazu, później włączoną do historii synajskiej (zob. M. NOHT, Das zweite Buch Mose, ATD 5. Berlin 1960, s. 124). Zawiera
jednak pewne dodatki, będące wynikiem redakcji deuteronomistycznej i kapłańskiej. Dekalog z 5 Mż 5,6-20 zasadniczo nie odbiega od treści Dekalogu z Wj, różni się jednak pewnymi szczegółami. O wzajemnym związku tych dwu wersji i dyskusji na temat
pochodzenia Dekalogu – zob. J. S. SYNOWIEC, Dziesięć przykazań, Kraków 1999, s. 14nn; W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego
Testamentu, s. 100nn.
3
Zob. J. S. SYNOWIEC, Mojżesz i jego religia, Kraków 1996, s. 79.
4
Zob. A. S. JASIŃSKI, Służcie JAHWE z weselem, Opole 1998, s. 260.
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wśród których przyszło żyć Izraelitom. Z całą pewnością potomkowie Jakuba z czasów Mojżesza niewiele
różnili się od narodów wyżej wymienionych. A jednak ich wiara nie przekształciła się w monoteizm. Stało się
to wyłącznie z religią izraelską, impuls bowiem dany poprzez objawienie JAHWE był tak dalece twórczy, że
powodował głęboką przemianę wiary i wystarczał na wiele setek lat. Nie można też porównywać religii izraelskiej z czasów Mojżesza z reformą religijną egipskiego faraona Amenofisa IV, który przyjął nowe imię Echnaton, jego bowiem reforma miała charakter nie tylko religijny, lecz również polityczny, i nie jesteśmy przekonani, że Aton, bóg tarczy słonecznej, rzeczywiście posiadał cechy uniwersalistyczne. Należy w to wątpić1.
Bezpodstawne jest również twierdzenie, że Mojżesz, wprowadzając jahwizm, wzorował się na religijnej reformie Amenofisa IV.

1

Zob. J. B. NIEMCZYK, Pochodzenie Jahwizmu, RT ChAT 1966, s. 166.
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W rozdziale tym chodzi o tytuły JAHWE, z którymi związane są pewne konkretne funkcje przypisywane
Bogu w różnych tradycjach Starego Testamentu. W znacznie mniejszym stopniu określają one Istotę Boga
izraelskiego, aniżeli Jego działanie i stosunek do wybranego ludu. JAHWE Zastępów jest także tytułem Boga
Starego Testamentu, ale bardziej spełnia on funkcję imienia, aniżeli określa działanie świętego Boga, chociaż
wywodzi się ten tytuł z okresu tzw. świętych wojen JAHWE. Dlatego został przedstawiony w rozdziale drugim, w którym mowa była o imionach Bożych.

3.1. Tytuły JAHWE
3.1.1. Król (El#m# [m#l#E])
W świecie ludów semickich bóstwu przysługiwał tytuł króla. Nie inaczej było w Izraelu. W jednym
z najstarszych utworów literackich Starego Testamentu znajduje się zawołanie: „JAHWE będzie królował na
wieki wieków” (2 Mż 15,18)1. Występujący tu zwrot El)m=y] hw*hy= [JAHWE y]m=l)h=], mający związek
z asyryjskim czasownikiem brzmiącym malaku – radzić, przewodzić, decydować, należy rozumieć, że JAHWE
jest tym, który przewodzi i decyduje. To JAHWE zadecydował, że potomkowie Jakuba opuścili Egipt, kraj
niewoli. JAHWE też niebawem, po opuszczeniu przez nich delty Nilu, miał przewodzić ludowi na pustyni.
Prowadził Izraelitów w ciągu dnia w słupie dymu, w nocy zaś w słupie ognia (2 Mż 13,21n; 4 Mż 14,14).
Jeśli weźmiemy pod uwagę pierwotne znaczenie hebrajskiego słowa El#m#2, to powstaje pytanie, czy od
samego początku JAHWE był uważany za króla w Izraelu, który jako „związek” plemion koczowniczych nie
miał wyrobionego pojęcia króla, a również idea królestwa była mu obca. Bliższy Izraelitom był pierwotnie
obraz pasterza kroczącego przed stadem owiec. Redakcja tradycji ustnej i starych tekstów nastąpiła w czasach królewskich. Należy więc sądzić, że tytuł króla został przypisany Bogu JAHWE w okresie osiedlania się
potomków Jakuba3. Jednakże wszystkie starotestamentowe tradycje zawierają myśl o królewskiej godności
JAHWE i Jego panowaniu4.
Prorok Izajasz opisując swoje powołanie, pisze:
W roku śmierci króla Uzjasza widziałem JAHWE siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a kraj jego
szaty wypełniał świątynię. (Iz 6,1)
Oznacza to, że tronem JAHWE jest skrzynia przymierza, uwieńczona dwoma cherubami. Izajaszowa wizja –
jak łatwo się przekonać, kiedy porównuje się ją z teofaniami, o których mówią psalmy – jest zgodna z tradycją syjońską. Jednakże nie sposób przeoczyć tego, że JAHWE zasiadający na cherubinach, z jednej strony ma
związek z tekstami, które nawiązują do przekonania, że JAHWE szybuje na chmurach jak na cherubinach (tu
do czynienia mamy z oczywistym związkiem z literaturą kananejską5), z drugiej strony do starych tekstów
z okresu tzw. świętych wojen JAHWE, przedstawiających JAHWE jako niezwyciężonego wojownika. W tekstach tych JAHWE jest Panem Zastępów.
Z wizją Izajasza koresponduje psalm 996. Według jego autora JAHWE jako król zasiada na cherubinach.
Nie ulega wątpliwości, że chodzi o cherubiny znajdujące się na skrzyni przymierza7, wszak psalmista nieustannie ma przed oczyma Syjon (Ps 99,2). Wzywa do oddania JAHWE pokłonu i chwały na świętej górze
(Ps 99,5.9). JAHWE, który jako wielki król zasiada na swym tronie (Ps 42,3), winni oddać pokłon nie tylko
potomkowie Abrahama, ale wszystkie narody (Ps 42,4). Jest to wielki Król (Ps 99,2), potężny (Ps 99,4), święty
1

H. D. PREUß (Theologie des Alten Testaments, 1, s. 173, przypis 98) podaje obszerną literaturę na temat królewskiej godności
JAHWE i Jego panowania.
2
Tamże, s. 174.
3
Zapewne wpływ na to miały także mity kananejskie – zob. W. BEYERLIN (red.), Religionsgeschichtliche Texbuch zum Alten Testament, Berlin 1978, s. 230n.
4
Zob. H. D. PREUß, Theologie des Alten Testaments, 1, s. 173.
5
Mamy więc tu do czynienia ze starym kananejskim motywem, przedstawiającym bóstwo jako króla nieba.
6
Ps 99 wraz z 47, 93 i 96 należy do tzw. psalmów o panowaniu Boga JAHWE na Syjonie. W przeszłości były one przedmiotem
licznych badań, głównie tzw. szkoły Myth and Ritual – zob. S. H. HOOKE, Myth and Ritual, London 1933.
7
Zob. H.-J. KRAUS, Psalmen, , BKAT XV, 1, s. 97.
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(Ps 99,3.5.9), budzący grozę (straszliwy – Ps 42, 3). Ale z jego panowania powinna cieszyć się cała ziemia,
wszak Jego panowanie jest łaską i zbawieniem. Gdy On na tronie zasiada, wówczas wszyscy winni klaskać
w dłonie (Ps 42,2)1.
Siedzący na tronie Bóg JAHWE jest nie tylko motywem wielu psalmów z okresu niewoli babilońskiej
i restytucji Izraela (także Ps 33,13; 102,13-24; 103,19; 113,1nn; 123,1n), ale również proroctw DeuteroIzajasza oraz Trito-Izajasza (Iz 40,18-26; 57,14-19; 63,7 – 64,11; 66,1.2)2.
Z analizy tradycji syjońskiej wynika, że właściwe jest także dla niej przedstawianie JAHWE jako króla całego świata, nieba i ziemi. JAHWE jako król nieba zasiadł nad bezmiarem wód (Ps 29,10), a więc nad wodami
ponad sklepieniem niebieskim. Jak król ponad wodami dysponuje potężną bronią w postaci gromów, stając
w obronie swojego ludu. Według psalmu 97. mieszkanie i tron JAHWE znajduje się w chmurach. Jako król
chwały zasiada i panuje nad całym stworzeniem. Do głosu więc tutaj dochodzi uniwersalizm wiary Izraela
w JAHWE, chociaż środki wyrazu tego uniwersalizmu są bardzo stare i mogą budzić skojarzenia z wiarą prymitywną, z jaką spotykamy się w religii kananejskiej, tak zdecydowanie zwalczanej przez jahwizm.
Panowanie Boga nad ludem wybranym jest wyrazem Jego miłości i dobroci. Jednakże JAHWE okazywał
jako król również swój gniew i surowość, gdy Izrael zapominał o swoim powołaniu i służył obcym Bogom.
Prorok Ezechiel w czasie niewoli babilońskiej w imieniu JAHWE wołał:
Nie stanie się nigdy to, co wam na myśl przychodzi, gdy mówicie: Chcemy być jak inne narody, jak plemiona innych krajów, służąc drzewu i kamieniowi. Jak żyję – mówi Wszechmocny Pan – będę królował
nad wami mocną ręką i wyciągniętym ramieniem, i w żarliwym gniewie. I wyprowadzę was mocną ręką
i wyciągniętym ramieniem, i ze strasznym gniewem spośród ludów, i zgromadzę was z krajów, w których
zostaliście rozproszeni. I zaprowadzę was na pustynię narodów, i tam będę się procesował z wami twarzą w twarz. (Ez 20,32-35)
Bóg w zwiastowaniu proroków nie tylko jest królem jednego narodu, Izraela. Już w tekstach pochodzących sprzed niewoli babilońskiej spotykamy się z wypowiedziami, z których wynika, że wyobrażano Go sobie
jako króla i Boga wszystkich ludów mieszkających na ziemi. Jego królowanie nie ogranicza się jedynie do
Syjonu. Jeremiasz w proroctwie dotyczącym Elamu, przytacza słowa JAHWE:
I ustawię mój tron w Elamie i wytępię tam króla i dostojników. (Jr 49,38)
Jego ramię dosięga więc innych narodów. Jeremiasz, grożąc Moabowi, którego bogiem był Kemosz, wołał:
Niszczyciel Moabu ruszył przeciwko niemu, a kwiat jego młodzieży idzie na rzeź, mówi Król, a jego imię
JAHWE Zastępów (Jr 48,15; por. 51,57).
Częściej nazywano JAHWE królem wszystkich narodów po niewoli babilońskiej3.
Z myślą o panowaniu JAHWE nad wszystkimi narodami wiążą się także te wypowiedzi Starego Testamentu, z których wynika, że inne narody były wykonawcami Jego woli. Biczem w ręku Boga przeciw krnąbrnemu
i nieposłusznemu Izraelowi była Asyria (por. Iz 7,17; Oz 9,3-9), przeciwko Judzie zaś Babilończycy pod wodzą
Nebukadnesara (Jr 27,5-8). Ale JAHWE posługiwał się też władcami dalekich narodów, aby wyzwolić
z niewoli swój lud. Wykonawcą zbawiennej woli JAHWE był król Persów, Cyrus, który nazwany jest w Starym
Testamencie pasterzem (Iz 44,28) i pomazańcem JAHWE (por. Iz 45,1).
Bóg JAHWE okazuje swoje zmiłowanie nie tylko Izraelowi i nie tylko karze potomków Jakuba, ale także
wyciąga swą łaskawą dłoń do innych narodów (por. Iz 19,25; Jon 1,1nn). Przeciwko nim także jest ręka Pana
(por. Iz 31,8).
JAHWE, Króla chwały, otacza świta dworska. Na wzór wierzeń pogańskich, Izraelici wyobrażali sobie właśnie swojego Boga w otoczeniu dworu. W młodszych warstwach Starego Testamentu dwór JAHWE występuje znacznie częściej aniżeli w starszej tradycji.

1

Na temat klaskania w dłonie – zob. T. BRZEGOWY, Miasto Boże w psalmach, s. 94.
Zob. B. EGO, «Der Herr blickt herab von der Höhe seines Heiligtums». Zur Vorstellung von Gott himmlischen Thronen in exilisch- nachexilischer Zeit, ZAW 110(1998), s. 556nn.
3
3
Zob. J. S. SYNOWIEC, Prorocy Izraela, ich pisma i nauka, Kraków 1999, s. 42.
2
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Autor psalmu 83. opisuje Boga w otoczeniu bóstw, których osądza za ich niesprawiedliwość. Zdaje się, że
intencją psalmisty było ośmieszenie pogan oraz ich bóstw, którzy „nic nie wiedzą i nic nie pojmują, kroczą
w ciemności” (Ps 82,5). Niewątpliwie za tworzywo literackie autorowi psalmu posłużył kananejski mit o bogu
Elu w otoczeniu całej plejady bóstw. Jednakże nie jest to jedynie możliwa interpretacja psalmu 82. Występujące elohim w wierszu 1. mogą też oznaczać możnych, którym dano prawo sądzenia1. Jednakże jak wtedy
pogodzić ten pogląd z wierszem 7., w którym jest mowa, że elohim (bogowie) umrą jak ludzie?
W psalmie 28 JAHWE występuje w otoczeniu synów Bożych, a więc aniołów stanowiących niebiański
dwór Pana Zastępów. Zadaniem ich jest oddawanie chwały Bogu i wysławianie Jego imienia. Według modlitwy lewitów, znajdującej się w Księdze Nehemiasza, zastępy niebieskie oddają Bogu chwałę (Ne 9,6). W wizji
proroka Izajasza serafiny stanowiące orszak JAHWE Zastępów zakrywały twarz swoją jedną parą skrzydeł,
aby nie spojrzeć na oblicze JAHWE. Śpiewały one potężnym głosem, aż drżał przybytek Pański:
Święty, Święty, Święty jest JAHWE Zastępów! Pełna jest cała ziemia chwały jego. (Iz 6,3)
Zadaniem więc dworu JAHWE jest uwielbianie Jego świętego imienia.
W wstępie do Księgi Hioba synowie Boży, do których należał także szatan, przyszli przed oblicze JAHWE,
być może, aby zdać rachunek ze swojej posługi wśród śmiertelników (Hi 1,6).
Panowanie Boga roztacza się – jak już zostało powiedziane – nie tylko nad Izraelem. Jego królewska władza rozciąga się nad wszystkimi narodami. Jemu oddadzą one pokłon (Ps 22,28-32). W okresie niewoli Deutero-Izajasz przepowiadał nadejście dnia, w którym narody ziemi przyjdą na Syjon i oddadzą pokłon JAHWE,
Panu świata (Iz 60,1nn).
Królewskie panowanie JAHWE sięga wszędzie. Ramię JAHWE sięga nawet do szeolu (Ps 139,8; por. 16,10;
49,16)2. JAHWE jako wiecznie żywy Król, który nie umiera jak Jego namiestnicy z dynastii Dawida na Syjonie,
jest więc w późniejszej fazie religii izraelskiej źródłem nadziei na zmartwychwstanie.

3.1.2. Pasterz (hu#r) [r)u#h])
Najstarszym tytułem Boga Izraela jest niewątpliwie termin hu#r) (pasterz). Autor psalmu 23. nazywa JAHWE swoim pasterzem. „JAHWE jest pasterzem moim” (Ps 23,1). Chociaż psalm 23. powstał stosunkowo późno3, to jednak tytuł pasterza przypisywały Bogu już bardzo stare tradycje izraelskie (zob. 1 Mż 48,15; 49,24).
W psalmie 80. Bóg nazwany został pasterzem Izraela (larcy hu#r)), to znaczy wszystkich plemion izraelskich. Starożytni Hebrajczycy byli koczownikami, dlatego bliski i zrozumiały był dla nich obraz pasterza
i trzody. Obraz ten zdaje się być tłem dla tradycji przedstawiającej JAHWE kroczącego na czele ludu izraelskiego przez pustynię do Ziemi Obiecanej w słupie dymu w dzień, w nocy zaś w słupie ognia. Tytuł ten ma
także pewien związek z królewską godnością JAHWE, na Bliskim Wschodzie bowiem termin pasterz był tytułem władcy4. Stary Testament również przypisuje rządcom ten zaszczytny tytuł (zob. 2 Sm 5,2; 7,7; Je 32,1-4;
Ez 34,23).
Jak stado owiec zależne jest od swojego pasterza, tak lud izraelski należał do JAHWE i od Niego był całkowicie zależny. Psalmista wołał, składając świadectwo wiary Izraela:
Wiedzcie, że JAHWE jest Bogiem!
On nas uczynił i do niego należymy,
Jesteśmy ludem jego i trzodą jego pastwiska. (Ps 100,3)
Z tytułem hu#r) kojarzyła się każdemu pobożnemu Izraelicie dobroć Boga. Chociaż w 23. psalmie,
w którym jego autor wyznaje: „JAHWE jest pasterzem moim”, nie nazywa Boga dobrym, to jednak z drugiej
części wiersza 1. wynika taka ocena JAHWE, psalmista bowiem wyznaje, że niczego mu nie braknie w życiu.
Z ręki JAHWE z nadzieją oczekiwał codziennego chleba:
1

Zob. S. ŁACH, Księga Psalmów, PŚNT VII-2, s. 369.
Myśl o królowaniu i panowaniu JAHWE w krainie umarłych powstała późno, wraz z głębszym poznaniem suwerenności i
wszechobecności Boga. Jednakże szeol na kartach Starego Testamentu nigdy nie jest miejscem zamieszkania JAHWE, gdyż Bóg
JAHWE jest Bogiem żywym.
3
S. ŁACH (Księga Psalmów, PŚST VII-2, s. 179) jest przekonany, że Ps 23. powstał przed niewolą babilońską. Personalny wymiar
wiary autora psalmu wskazuje raczej na późniejszy okres jego powstania.
4
Zob. H.-J. KRAUS, Psalmen, BKAT XV, 1, s. 189; W. EICHRODT, Theologie des Alten Testaments, 1, s. 153.
2
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Oczy wszystkich nadzieję mają w tobie,
A Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie.
Otwierasz rękę swą i nasycasz do syta wszystko, co żyje. (Ps 145,15.16)
Z tytułem hu#r) każdemu pobożnemu Hebrajczykowi kojarzyła się więc dobroć Boga, która wyrażała się
nie tylko w okazywaniu dobroci w postaci pokarmu, ale także opatrznościowego prowadzenia, ochrony
przed wrogiem i nieprzyjacielem.

Prorocy okresu klasycznego chętnie nawiązywali do czasów młodości Izraela (zob. Oz 2,17), czyli do czasów wędrówki ludu izraelskiego przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Dlatego z upodobaniem przypominali,
że Izrael jest owczarnią Bożą, a przez to, że JAHWE jest pasterzem Izraela (Oz 4,16; Jr 23,3; Iz 49,9). Należy
w tym widzieć pewien element krytyki monarchii w Izraelu, która nie zawsze się sprawdzała. Przede wszystkim jednak chodziło o rozbudzenie tęsknoty za dawnymi czasami, które uważano za wzorcowe dla właściwego związku JAHWE z ludem, a także o rozbudzenie nadziei, że nadejdą nowe dni, w których odnowiona zostanie więź między JAHWE a Izraelem.
Tytuł pasterza, przynależny w szczególny sposób JAHWE, miał w zwiastowaniu proroków budzić wiarę
w Boga jako zbawiciela.
Pan, JAHWE przychodzi w mocy, ramieniem swym rządzi. Nagroda jego jest przy nim, a przed nim jego
zapłata[1]. Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swej piersi przygarnie jagnięta i będzie je nosił,
a karmiące będzie prowadził ostrożnie. (Iz 40,10.11)

3.1.3. Pan (/oda*, yn*d)a& [a*don, a^d)n*y])
W Starym Testamencie Bóg JAHWE wielokrotnie nazwany jest /oda* lub yn*d)a& (Pan). /oda* nie jest imieniem Boga izraelskiego, lecz jego tytułem2. O. Eissfeldt dowodzi, że forma yn*d)a& jest pierwotną formą emfatyczną rzeczownika /d)a*. Formant „y *” nie ma nic wspólnego z sufiksem zaimka osobowego3. yn*d)a& nie znaczy więc: Panie mój. Autorowie biblijni, używając tej formy, nie pragnęli wyrazić związku, jaki istnieje między
JAHWE a np. modlicielem. Najstarszym świadectwem emfatycznego znaczenia formy yn*d)a& jest – według
O. Eissfeldta tekst z 2 Mż 15,17: „Wprowadziłeś ich i zasadziłeś na górze dziedzictwa swego, JAHWE, na
miejscu, które uczyniłeś swoją siedzibą, świątynią, Panie (yn*d)a&), którą przygotowały ręce twoje”. yn*d)a& wyraża ideę panowania i znaczy: Pan nad panami. Ale obecna forma yn*d)a&4, jeśli występuje w formie wołacza lub
spełnia rolę wołacza, wtedy znaczy: Panie mój.
W Biblii hebrajskiej słowo /oda* oznacza osobę, która miała władzę nad kimś innym (por. np. 1 Mż 24,12).
Dlatego Józef, który awansował na zarządcę Egiptu, został nazwany „panem nad domem” faraona (1 Mż 45,8
– otyb@l= /oda*). Jeśli jednak jakaś osoba miała władzę z racji posiadania czegokolwiek, np. majętności, wtedy
na jej oznaczenie używano terminu la^B^ [B^a^l]5. Na Bliskim Wschodzie władca zawsze był nazywany panem swoich poddanych, poddani zaś sługami (por. 1 Mż 40,20; 41,10; 2 Mż 10,7; 1 Sm 16,15n; 2 Sm 14,6).
W Izraelu w czasach królewskich termin /oda*, oprócz innych, był tytułem króla (1 Sm 25,14.17). W Starym
Testamencie tytuł /oda* przede wszystkim przysługiwał JAHWE, był On bowiem królem ludu wybranego,
a lud ten był Jego szczególną własnością (hL*g%s= <u^ [u^m s=g%L*h]). Zdaje się, że Boga JAHWE zaczęto
nazywać Panem w okresie królewskim. Najstarszy bowiem ślad tej tradycji prowadzi na dwór króla Dawida,
który nadał swojemu czwartemu synowi imię Adoniasz (2 Sm 3,4). Ale idea panowania JAHWE nad narodem
izraelskim jest znacznie starsza i wiąże się z przekonaniem, że królem Izraela jest wyłącznie JAHWE. Jednakże
wtedy łączyła się z tytułem król. Jej rozwiniętą formę spotykamy już w czasach sędziów. Wskazuje na to odmowa Gedeona przyjęcia władzy królewskiej w Izraelu:
Ani ja nie będę panował nad wami, ani mój syn nie będzie władał wami; JAHWE będzie królował nad
wami. (Sdz 8,23)
1

Chodzi tutaj o „nagrodę”, jaka za trudy przypadnie samemu JAHWE. Nagrodą tą będzie odrodzony Izrael.
Fenicjanie czcili Boga o imieniu Adon. Zob. W. EICHRODT, Theologie des Alten Testaments, 1, s. 128.
3
Zob. O. EISSFELDT, /oda*, TWAT I, s. 72-76
4
Pierwotnie: yn!d)a& lub yn^d)a&.
5
Stary Testament ze względu na kananejski kult Baala rzadko odnosi termin lu^B^ do Boga Izraela (por. W. EICHRODT, Theologie des
Alten Testaments, 1, s. 126n).
2
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Tytuł Pan, prawdopodobnie pochodzący z języka dworskiego (1 Sm 25, 14.17), powiązany został w Księdze Psalmów głównie z panowaniem JAHWE nad Izraelem i całą ziemią. Autor psalmu 8. uwielbiając Boga,
wołał:
JAHWE, Panie nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi!
Ty wyniosłeś majestat swój nad niebiosa.
Z ust dzieci i niemowląt przyjmujesz chwałę wobec nieprzyjaciół swoich,
Aby poskromić wroga i nieprzyjaciela. (Ps 8,2)
Bóg JAHWE jest Panem całego Izraela (Am 8,14; Ps 100,3), całej ziemi (Ps 97,5), wszystkich ludów zamieszkujących na ziemi (por. Iz 19,25), całego wszechświata, wszak On „wyznacza liczbę gwiazd, wszystkim
nadaje imiona” (Ps 147,4), a Jego sprawiedliwość głoszą niebiosa (Ps 97,6). Wielkość i potęga JAHWE, jako
Pana Izraela, wszystkich narodów i całego kosmosu, przewyższa wszelką władzę. JAHWE jest Panem nad
panami (Ps 136,3). Wszystko jest poddane Jego suwerennej władzy. Dlatego psalmista wielbiąc swojego
Boga, składa o Nim świadectwo:
Wielki jest Pan nasz i potężny w mocy,
Mądrość jego jest niezmierzona. (Ps 147,5)
Pobożny Izraelita wołał do swojego Boga i był pewien, że JAHWE, Pan wszechrzeczy nie tylko go wysłucha,
ale też przyjdzie mu z pomocą. Psalmista śpiewał:
Ja wprawdzie jestem ubogi i biedny,
Ale Pan myśli o mnie.
Ty jesteś pomocą moją i wybawieniem moim.
Boże mój, nie zwlekaj! (Ps 40,18)
Bóg JAHWE zaś zapewniał wielokrotnie swoje sługi, że przyjdzie z wybawieniem i ratunkiem, a Izraelita mógł
być jej pewien, ponieważ JAHWE był Bogiem wiernym i miłosiernym.
W 1. Księdze Kronik znajdujemy imiona, w których skład wchodzi pierwiastek baal (Iszbaal; Meribbaal).
Należy przyjąć, że nie chodzi tu o pogańskiego bożka Baala, lecz o JAHWE, któremu czasem także przypisywano tytuł baal (lu^B^). W późniejszym okresie pierwiastek baal (lub) w imionach zamieniano na boszet
(wstyd).

3.1.4. Sędzia (fp@v) [v)p@f])
Obowiązkiem króla w Izraelu było bronić swego ludu, przewodzić mu i sądzić go. Król był najwyższym
sędzią, rozpatrywał i rozstrzygał sprawy, których nie mogli rozpoznać i sprawiedliwie osądzić w bramie miasta starsi ludu (por. Ps 2,10; 148,11; Oz 7,7; Am 2,3; Iz 40,23). Autor psalmu 99. łączy władzę królewską JAHWE z Jego funkcją sędziowską. Jednakże na Bliskim Wschodzie najpierw bogom przypisywano prawo sądzenia ludzi, a dopiero później prawo to przeniesiono na królów jako reprezentantów bóstw plemiennych.
Badania historii religii wykazują, że u wszystkich Semitów bóstwo uznawane za przywódcę szczepu było
dla niego sędzią. Pogańscy bogowie, jak Baal i El, także nazywani byli sędziami1. Wskazują na to starożytne
imiona teoforyczne2. W JAHWE jako królu całego Izraela widziano również sędziego, wymierzającego sprawiedliwe wyroki.
Cały Stary Testament mówi o JAHWE jako o sędzi. Wielokrotnie w psalmach występuje motyw sądu. Stara tradycja syjońska mówi, że JAHWE jest sędzią bogów:
Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym,
Sprawuje sąd pośród bogów. (Ps 82,1)
JAHWE, jako Bóg ponad wszystkim, panuje nad narodami (Ps 7,8) i sprawuje nad nimi sąd. Jego wyroki
nad narodami są sprawiedliwe (Ps 9,9). Wymierza ludom sprawiedliwość (Ps 96,10). To nie Baal i inni sprawują sąd, lecz jedynie prawdziwy Bóg, JAHWE, sądzi w zgromadzeniu bogów narody całej ziemi (por. Ps 7,8;
9,9.20; 96,10)3. Bóg widząc nieprawość ludzi za czasów Noego, karze grzeszników, ocala zaś jedynie rodzinę
1

Zob. W. H. SCHMIDT, Königtum Gottes in Ugarit und Israel, Berlin 1966, s. 36; H. WITCZYK, „Pokorny wołał, i Pan go wysłuchał”
(Ps 34,7a). Model komunikacji diafonicznej w psalmach, s. 270.
2
Zob. G. WITASZEK, Teofania w Psalmach, s. 165.
3
O zgromadzeniu bogów przed obliczem JAHWE – zob. Ps 82.
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Noego (por. 1 Mż 6,9 – 9,29). JAHWE jest sędzią całej ziemi (Ps 94,2). Abraham w rozmowie z JAHWE powiedział:
Nie dopuść, aby sprawiedliwy zginał wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego! Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, ma być niesprawiedliwy?
(1 Mż 18,25)
Wobec wrogów Izraela i ciemięzców JAHWE jest straszny, gniew Jego jest jak ogień, który trawi słomę
(por. 2 Mż 15,7). Stara tradycja bardzo często opisując gniew JAHWE jako sędziego nad narodami, posługuje
się opisami nawiązującymi do groźnych i przerażających zjawisk przyrody (por. Joz 10,10-14; Sdz 5,20;
2 Sm 5,24; Ps 50,6).
JAHWE jest przede wszystkim sędzią Izraela (Ps 58,12; 76,9nn; 94,2nn). Sądząc swój lud, bierze
w obronę słabych, uciśnionych, osaczonych przez prześladowców i ciemięzców (Ps 7,7-9). Dlatego każdy
pobożny Izraelita mógł wołać do Boga, aby osądził tych, którzy prześladują niewinnych i słabych:
Rozpraw się, JAHWE, z przeciwnikami moimi,
Walcz z tymi, którzy walczą ze mną! (Ps 35,1n),
oraz domagać się sprawiedliwości:
Widziałeś to, JAHWE! Nie milcz!
Panie! Nie opuszczaj mnie!
Obudź się, wystąp w obronie mojej,
Panie, Boże mój, i prowadź sprawę moją!
Sądź mnie według sprawiedliwości swojej, JAHWE, Boże mój!
Niech nie śmieją się ze mnie! (Ps 35,22-24; por. 7,9b; 26,1; 35,24; 43,1)
Pobożny mógł też odwoływać się do JAHWE jako sędziego (Ps 99,4), kochającego porządek i prawo (Ps 75,
3), i oczekiwać sprawiedliwego wyroku. Psalmista pisze:
Zaprawdę, sprawiedliwy otrzyma nagrodę;
Jest Bóg, który sądzi na ziemi. (Ps 58,12)
Stary Testament wielokrotnie mówi o sprawiedliwości Boga. JAHWE nazwany jest często sędzią sprawiedliwym (qd#x# fp@ov [v)p@f x#d#q]). Wymuszało to odpowiednią postawę. Modliciel, zdając sobie sprawę,
że przed świętością Boga nikt się nie ostoi, i że człowiek nie jest jak Bóg sprawiedliwy, czysty i święty, przeto
apelował do Boga:
Nie wzywaj na sąd sługi swego,
Gdyż nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym przed tobą! (Ps 143,2)
Bóg jako sędzia ustanowił prawo i sprawiedliwość (Ps 99,4). Kocha się On w sprawiedliwym sądzie.
Jako sędzia broni praw Izraela, ludu swojego przed innymi narodami (por. Sdz 11,27). Jako sędzia rozpatruje
sprawy między narodami i poszczególnymi ludźmi. Gedeon domagał się, aby JAHWE rozsądził sprawę między
Izraelem a Ammonitami (Sdz 11, 27). Śmierć Absaloma zaś jest rozumiana jako wymierzenie sprawiedliwości
buntownikowi (2 Sm 18,31)1.
Według Starego Testamentu sędziowski tron JAHWE postawiony jest na Syjonie (Ps 9,8.12). Z Syjonu wymierza Bóg sprawiedliwość swojemu ludowi i całej ziemi.

3.1.5. Ojciec (ba* [a*b])
Starożytni bogowie ludów sąsiadujących z Izraelem często byli nazywani miłosiernymi ojcami. Uważano
ich za ojców narodu lub królów. W modlitwie zwracano się do bóstwa jako do ojca. Np. król Gudea z Lachisz
modlił się do Gatumdu: „Nie mam matki – ty jesteś moją matką, nie mam ojca – ty jesteś moim ojcem”2.
Z porównania izraelskiego jahwizmu z religiami ludów Bliskiego Wschodu w starożytności wynika, że w Starym Testamencie bardzo rzadko Bóg nazwany jest ojcem. W starszej literaturze określenie to prawie nie występuje. Dopiero po reformie deuteronomicznej coraz częściej Boga nazywano ojcem (5 Mż 32,6; Ml 2,10;
por. Ps 103,13n). U Deutero-Izajasza kontekstem dla tej praktyki jest jego soteriologia, która, jak się zdaje, po

1
2

Zob. G. WITASZEK, Teofania w Psalmach, s.167
Zob. W. BEYERLIN (red), Religionsgeschichliches Textbuch zum Alten Testament, Berlin 1975, s.137.
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raz pierwszy w dziejach ludu izraelskiego została powiązana z ideą Boga stworzyciela. Boga zatem nazwano
ojcem w perspektywie historiozbawczej.
Predykat ojciec u Deutero-Izajasza mówi o Bogu, który w swej wielkiej miłości (ds#h# [h#s#d]) idzie
z pomocą ludowi i gotuje mu zbawienie w postaci wyzwolenia z niewoli babilońskiej. Jeśli więc Stary Testament nazywa Boga ojcem, to nie chce za przykładem ludów ościennych powiedzieć, że naród izraelski, czy
też poszczególny człowiek, może się szczycić pokrewieństwem z JAHWE. Co prawda, Izrael został nazwany
synem JAHWE, jednak synostwo Izraela nie jest naturalne, lecz ma charakter adopcjański. Izrael został nazwany synem JAHWE ze względu na zawarte z nim przez Boga łaskawe przymierze.
Również królowie dynastii Dawidowej byli nazywani synami Boga JAHWE (Ps 2,6.7; por. Ps 89,27). Nie
uważano ich jednak nigdy za naturalnych synów Boga. Ale w Starym Testamencie Bóg jest przede wszystkim
Ojcem Izraela.
Najczęściej Boga nazywano ojcem w literaturze profetycznej okresu niewoli babilońskiej. Charakterystyczne jest to, że Bóg jest nazywany ojcem w partiach literatury profetycznej, które są modlitwą, błaganiem
ludu lub proroka, czy też nawiązują do modlitwy (Jr 3,4.5.19.20; Iz 63,15n; 64,7.8). W swych żarliwych modlitwach prorocy apelują do uczuć Bożych i proszą, aby JAHWE wspomniał na dawne zbawcze czyny, o których Izrael nie zapomniał. Przeto tym bardziej JAHWE nie powinien o nich zapominać. Kontekstem tych
fragmentów jest więc obietnica zbawienia oraz idea nawrócenia.
Spojrzyj z nieba i popatrz ze swojego świętego, wspaniałego przybytku! Gdzież jest twoja gorliwość
i moc, bezmiar twoich uczuć i miłosierdzia? Wszak Ty jesteś naszym ojcem, gdyż Abraham nas nie zna,
a Izrael nas nie rozpoznaje! Ty, JAHWE, jesteś naszym Ojcem i naszym Odkupicielem. To jest twoje imię
od wieków. Dlaczego dopuściłeś, JAHWE, że odstąpiliśmy z twoich dróg, a nasze serca znieczuliłeś na bojaźń przed tobą? Zwróć się znowu ku nam przez wzgląd na twoje sługi, na plemiona, które są twoją własnością! Dlaczego bezbożni wdarli się do twojej świętości, nasi nieprzyjaciele podeptali twoją świątynię?
Staliśmy się podobni do tych, nad którymi Ty nigdy nie panowałeś i którzy nie są nazywani twoim imieniem. (Iz 63,15-19)
JAHWE był zawsze zaangażowany po stronie Izraela, wybranego przez siebie ludu. Czyżby JAHWE zapomniał
o swojej wierności? Czyżby zapomniał o swoich obietnicach i miłosierdziu, które okazywał ojcom? Prorok
jest przekonany, że Bóg upomni się o swój lud, wszak jest On wierny i pamięta o swoich obietnicach. Forma
apelu do żarliwości JAHWE zdaje się tu być jedynie środkiem ekspresji literackiej, aniżeli rzeczywistym napominaniem Boga, aby się odezwał i okazał swą moc nad nieprzyjaciółmi Izraela. Bóg nie zawodzi swojego
ludu. Izrael jest ludem twardego karku i nie pamięta o swoim Bogu (por. Iz 1,3).
W religii Starego Testamentu dość późno ukształtował się pogląd, że Bóg jest ojcem pojedynczego człowieka (z wyjątkiem króla w czasach dynastii Dawidowej – por Ps 2,7; 89,27). Stało się tak prawdopodobnie
pod wpływem hellenistycznych spekulacji na temat związku bóstwa z człowiekiem. Potwierdzeniem tego
może być grecka wersja Księgi Jezusa Syracha. Syracyda pisał:
Panie, Ojcze i władco życia mego, nie zdawaj mnie na ich zachciankę. Panie, Ojcze i Boże mego życia, nie
dawaj mi wyniosłego oka. (Syr 23, 1.4)1,
dzięki bowiem niedawno odkrytemu tekstowi hebrajskiemu stwierdzono, że powyższa inwokacja powinna
brzmieć: „Boże mego ojca”2. W judaizmie palestyńskim w Bogu widziano ojca całego narodu izraelskiego, jak
też pojedynczego Żyda, jednakże zwracano się do Niego: „nasz Ojcze” (Wnyb!a*) i to głównie w liturgii synagogalnej3. Dotychczas nie mamy dowodów literackich na to, aby przed Jezusem z Nazaretu nazywał ktoś Boga:
„Ojcze mój”4.

1

Przekł. wg BT.
Zob. J. JEREMIAS, Abba, [w:] Biblia dzisiaj, Kraków 1969, s. 321.
3
Zob. J. WARZECHA, Ojcostwo Boga w Piśmie św., Com II (1980), nr 1. s. 43.
4
Zob. J. JEREMIAS, Abba, s. 321.
2
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3.1.6. Mocarz (hm*jl
* =m! vya! [a'v m!l=j*m*h])
W Starym Testamencie Bóg JAHWE został obdarzony także dość osobliwym tytułem, który wiązał się
z Jego zbawczą funkcją – hm*jl
* =m! vya! (wojownik)1. Tytuł ten był przypisywany przede wszystkim ludziom,
którzy wsławili się w wojennych czynach (4 Mż 31,28.49; 5 Mż 2,14.16; Joz 5, 4.6; 6.3; 17,1; Sdz 20,17; 1 Sm
15,18; 7,33; 2 Sm 17,8; 1 Krn 28,3; Iz 41, 12; Jr 6,23; 38,4; 39,4; 41,3; 48,14; 49,26, 50,30.42; 51,32; 52,7.25;
Ez 27, 10.27; Jl 2,7). O Bogu po raz pierwszy na kartach ksiąg Starego Przymierza powiedziane zostało, że jest
wojownikiem w tzw. pieśni Mojżesza (2 Mż 15,3). W czasie niewoli babilońskiej również Deutero-Izajasz nazwał JAHWE wojownikiem, który pobudza do walki (Iz 42,13). JAHWE występuje także w towarzystwie bohaterów izraelskich (Sdz 4,15; 5,23). Jeśli jednak o JAHWE powiedziano, że jest On hm*jl
* =m! vya!, to budzić może
tu zdziwienie słowo vya! (mąż). Nie chodzi jednak o porównanie JAHWE z człowiekiem, Stary Testament
bowiem – jak już na to zwróciliśmy uwagę – nie dopuszcza myśli, że Bóg w czymkolwiek mógłby być podobny do człowieka, a człowiek byłby w stanie w czymkolwiek dorównać Bogu (Oz 11, 9; Iz 31,3), lecz
o przypisanie JAHWE jeszcze jednego tytułu, który wskazuje na Boga JAHWE jako na bohatera2, niezrównanego wojownika, budzącego grozę i bojaźń. Tytuł ten wiąże się z świętymi wojnami Boga JAHWE, które opisuje stara tradycja występująca w Pięcioksięgu i dziele deuteronomicznym (zob. 1 Sm 7,10).
Zarówno pieśń Miriam (2 Mż 15,21), jak i pieśń Mojżesza (2 Mż 15,2-19), zapewne o późniejszej genezie
aniżeli pieśni siostry Mojżesza Miriam, opowiada o wyjściu z Egiptu plemion izraelskich jako o wielkim i z niczym nieporównywalnym dziele wojennym. W pieśni tej JAHWE przeciwstawiony został wojownikom faraona i okazał się straszny w swoich chwalebnych czynach. JAHWE jest niezwyciężonym bohaterem, który wybawia swój lud z ręki ciemięzców. A kiedy nadeszła chwila wyzwolenia ludu z niewoli babilońskiej, wówczas
Deutero-Izajasz sięgnął do tego starego tytułu JAHWE i przedstawił Go jako bohatera i wojownika, który sam
łamie opór babilońskiego ciemięzcy:
JAHWE wyrusza jak bohater, jak wojownik budzi zapał do walki, podnosi donośny okrzyk bojowy, hasło
do walki i odnosi zwycięstwo nad swoimi wrogami. (Iz 42,13)
Tytuł hm*jl
* =m! vya! związany jest więc w Starym Testamencie z myślą o zbawieniu, które JAHWE nieustannie gotował swojemu ludowi. Koniec niewoli babilońskiej i powrót do ojczyzny rozumiał Deutero-Izajasz jako
nowy exodus, przypominający ten pierwszy, z niewoli egipskiej, będący w myśleniu starożytnych Hebrajczyków typem wszelkiego wyzwolenia z jarzma i niewoli3. Deutero-Izajasz pojmuje więc wyjście odkupionych
z Babilonu jako historiozbawczy odpowiednik wyjścia Izraela z Egiptu4. Zapożyczył obrazy i symbole, aby
jeszcze raz pokazać, że JAHWE jest niezmienny w swoim działaniu. Jak dawniej przyszedł z pomocą ojcom,
tak przychodzi, aby wybawić ich potomków. Wszyscy mogą o nich zapomnieć, ale JAHWE nie zapomina swoich przyrzeczeń (por. Iz 63,16).

3.2. Atrybuty Boże
Biblijne mówienie o Bogu jest mówieniem naszym językiem, służącym nam w opisywaniu naszych doznań, egzystencjalnych doświadczeń i przeżywania wiary w Boga. Nie jesteśmy więc w stanie przy jego pomocy opisać Boga, wszak Bóg nie tylko niczym nas nie przypomina, ale samo słowo, którym się posługujemy,
służy do opisania świata immanentnego, a nie transcendentnego. Przy opisywaniu Boga posługujemy się
instrumentarium, które nie przystaje do Bożej rzeczywistości.
W teologii w sensie właściwym przypisuje się Bogu różne przymioty. Postępowanie takie uzasadnione
jest chęcią uzmysłowienia nam bogactwa działania Boga i samego Boga (por. 2 Kor 8, 9), przewyższającego
nas we wszystkim, ale także podyktowane jest naszym rozpoznawaniem śladów Bożych w świecie. Znaki
Bożego działania wydają się nam być niejednorodne i dlatego one determinują nasze myślenie o Bożych
właściwościach i przymiotach. Enumeracja atrybutów Bożych na tyle jest uzasadniona, na ile ukazuje dyna-

1

Zob. H. WITCZYK („Pokorny wołał, i Pan go wysłuchał” (Ps 34,7a). Model komunikacji diafonicznej w psalmach) oddaje ten tytuł
przez termin mocarz.
2
W Iz 42,13 występują obok siebie słowa bohater i wojownik.
3
W Mdr 18,14nn Słowo Boga, przyrównane do wojownika, niespodziewanie runęło na ziemię, budząc śmiertelną trwogę. Występuje tu zarówno sceneria wojenna, jak też aluzja do wyjścia z Egiptu.
4
Zob. G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 551.
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mizm działania Bożego. Różnice między właściwościami Boga istnieją tylko w ludzkim umyśle i wyrażone
zostają przez słowa. Nie oznacza to, że nasze pojmowanie Boga na podobieństwo ludzkiej natury, przy równoczesnym procesie oczyszczającym, czyni Boga jakimś idealnym homoidem. Począwszy od św. Augustyna,
zakorzeniony w teologii pogląd, że człowiek jest obrazem Boga (imago Dei), koryguje nasze myślenie i przypomina nam, że to ostatecznie Bóg jest idealnym wzorem ludzkiej osoby. Jednakże i przy tej opcji nie znika
niebezpieczeństwo przeniesienia na Boga wad i niedoskonałości naszej natury. Jest ono możliwe przy opisie
Bożych własności. Podzielność i zmienność natury człowieczej w żadnym wypadku nie może zostać odwzorowana w wierze w Boga, myśleniu i mówieniu o Bogu. Taka możliwość istnieje i jest poważnym zagrożeniem dla wiary w Boga. Atrybuty Boże, dobrze charakteryzujące dynamikę działania Boga, rozpatrywane
w izolacji od pojęcia Istoty Boga, mogą zrodzić myśl o podzielności Boga, złożoności i zmienności Jego natury
i Istoty, przynajmniej o zmienności w obrębie jej samej. Dlatego już Biskup z Hippony pisał: „Atributa divina
sunt ipsa Dei esentia”. Jeśli nie ma różnicy między własnościami a istotą Boga, to nie ma różnicy pomiędzy
poszczególnymi Jego własnościami. Uratowana więc zostaje w naszym teologicznym myśleniu jedność
i niezmienność Boga. Biblia mówi jednak o miłosierdziu i o gniewie Bożym, o Bożej łaskawości, miłości, dobroci i o żarze sprawiedliwości i świętości Boga, lecz zauważmy, zawsze w kontekście doznań ludzkich i przeżywania Boga.
Czy można spośród atrybutów Bożych wymienić jeden, który w starotestamentowej myśli może być uważany jako opis Istoty Boga? Jeśli jest taki, to na pewno jest nim świętość Boga.

3.2.1. Święty
Specyficznie starotestamentowym atrybutem Boga jest Jego świętość. Znakiem rozpoznawczym wiary
starożytnych Hebrajczyków jest ich wiara w Boga świętego1. Święty w wielu miejscach jest tytułem Boga
Izraela2. Tak należy rozumieć termin święty w psalmie 99. w wierszu 9. oraz występujący w Księdze Izajasza
predykat związany z imieniem Bożym JAHWE – Święty Izraelski (np. Iz 12,6; 30,12.15; 41,14.20; 43,3.14;
45,11; 47;4; 48,17; 54,5). Czasem więc religię ksiąg Starego Przymierza nazywa się religią świętości3. Wszystko, co związane było z JAHWE, było święte. Arcykapłan nosił turban, na którym widniał napis: „Świętość dla
JAHWE” (2 Mż 28, 36).
Idea świętości w Starym Testamencie wyrażona została przy pomocy słów wyprowadzonych od tematu:
vdq [qdv]4. W księgach Starego Przymierza słowa wywodzące się od tego tematu występują aż 842 razy5.
Bóg JAHWE jest vodq* [q*dov]. O świętości Boga piszą głównie prorocy Izajasz i Ezechiel. Izajasz podczas
wizji, którą miał w świątyni, słyszał hymn serafinów na cześć Boga JAHWE:
Święty, Święty, Święty jest JAHWE Zastępów! Cała ziemia jest pełna chwały jego. (Iz 6,3)6
Trzykrotnie użyte w nim przez proroka Izajasza słowo święty, oznacza – zgodnie z duchem języka hebrajskiego – że Bóg jest święty w najwyższym stopniu. Nikt więc nie dorównuje Mu w świętości. Świętość Jego budzi
grozę.
W. Baudissin sądził, że słowo vodq* pochodzi od pierwiastka vd [dv] – ciąć, dzielić. Być świętym znaczyłoby wtedy być oddzielonym. Pogląd Baudissina doskonale współbrzmi z przekonaniem, że Bóg jest transcendentny i całkowicie inny od stworzenia. Ale oznacza to, że JAHWE, który chce być blisko swojego ludu,
jest oddzielony od niego.
Gruntowna analiza tekstów biblijnych, w których rdzeń vdq użyty jest w odniesieniu do miejsca, przedmiotów lub narodu wybranego, prowadzi do wniosku, że nie chodzi o miejsca lub przedmioty odseparowane

1

Zob. Th. C. VRIEZEN, Theologie des Alten Testaments in Grundzügen, s. 124.
Należałoby przeto termin święty omówić w pierwszym podrozdziale rozdziału trzeciego (Tytuły Boże). Stoimy jednak na stanowisku, że termin święty jest atrybutem JAHWE i opisuje przede wszystkim Istotę Boga, przeto omówiony zostaje w tym miejscu.
3
Zob. W. EICHRODT, Theologie des Alten Testaments, 1, s. 176.
4
Zob. W. KORNFELD, vdq, TWAT VI, k 1179nn.
5
Zob. H.-P. MÜLLER, vdq, THAT II, k. 589–609.
6
Hymn ten ma zapewne związek z liturgią syjońską – zob. S. ŁACH, Księga Psalmów, PŚST VII-2, s. 426.
2
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od tego co profanum, lecz że należą one do Boga1. Dlatego obecnie uważa się, że niezadowalająca jest zaproponowana przez W. Baudissina próba wyjaśnienia etymologii słowa vodq* (święty). Jednak nie można
odstąpić od przekonania, że w Starym Testamencie w wielu miejscach pojawia się pogląd, że święty Bóg jest
inny aniżeli grzeszny człowiek, oddzielony od stworzenia, ale nie ze względu na to, że za takiego Go uważamy, lub że takim On pragnie być, lecz że z „natury” jest inny i że jest ponad stworzonym światem2.
Niewiele wyjaśnia w rozumieniu idei świętości w Starym Testamencie powoływanie się na teksty akkadyjskie, w których rdzeń qdv występuje w znaczeniu być oczyszczonym.
Starotestamentowy termin vodq* można także wywieść z babilońsko-asyryjskiego rdzenia qdv. Słowo
vodq* oznaczać powinno wtedy: jasno świecić3. Ta etymologiczna próba wyjaśnienia treści słowa vodq* wydaje się być prawdopodobna, wszak w jednym z najstarszych hymnów izraelskich czytamy:
Któż pośród bogów dorówna Tobie, JAHWE, w blasku świętości, któż Ci jest podobny, budzący grozę
czynach, działający cuda! (2 Mż 15,11)
Słowo święty wielokrotnie jest imieniem Boga JAHWE, a więc wyraża Jego Istotę. Prorok Pański powiada:
Tak mówi Ten, który jest Wysoki i Wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest «Święty»…
(Iz 57,15)
Imię Boże jest święte. Świętość imienia Bożego objawia się w wielkich zbawczych dziełach Świętego (Ps 98,
1; Ez 36,22-27). JAHWE sam stoi na straży świętości swojego imienia. Jedynie On może zapewnić mu świętość. Niesprawiedliwe i bezbożne postępowanie człowieka i narodów powoduje bezczeszczenie imienia Bożego. W czasie niewoli babilońskiej, kiedy lekceważone były wszelkie prawa, a przed niewolą nawet sam lud
Boży niejednokrotnie służył obcym bogom, gardząc JAHWE, narażone zostało na szwank imię Boże (por. Ez 43,
7). Przez usta Ezechiela Bóg zapowiedział uświęcenie swojego imienia:
Uświęcę wielkie moje imię, znieważone wśród narodów, bo znieważyliście je wśród nich; i poznają ludy,
że Ja jestem JAHWE, gdy na ich oczach okażę się święty wśród was. I zabiorę was spośród narodów,
i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i sprowadzę was do waszej ziemi, i pokropię was czystą wodą, i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was.
(Ez 36,23-25)
Ale JAHWE okaże swą świętość nie tylko przed oczyma ludu swojego. W okresie niewoli babilońskiej do
głosu doszły tendencje uniwersalistyczne. Deutero-Izajasz, prorok niewoli, zwiastował więc poznanie świętości Boga przez wszystkie narody.
Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami
wieczne przymierze, z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi! Jak jego ustanowiłem
świadkiem dla narodów, księciem i rozkazodawcą ludów, tak ty wezwiesz naród, którego nie znasz,
a narody, które nie znały ciebie, będą śpiesznie podążać do ciebie przez wzgląd na Pana, twojego Boga,
i przez wzgląd na Świętego Izraelskiego, gdyż cię wsławił. (Iz 55,3-5)
Bóg jest święty, jest źródłem wszelkiej świętości i chwały. Właśnie ze względu na swoją świętość
budzi grozę i lęk w sercu grzesznego człowieka. Izajasz, który zobaczył w świątyni chwałę JAHWE i słyszał
hymn pochwalny na cześć świętego Boga, Boga, którego świętość napełnia ziemię (Iz 6,3), z drżeniem wołał:
Biada mi! Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg,
gdyż moje oczy widziały Króla, Pana Zastępów (Iz 6,5)
Z historii powołania Izajasza na proroka wynika, że przy pomocy pojęcia świętości przedstawiano transcendencję, inność JAHWE od stworzenia i dystans świętego Boga od świata stworzonego. Jednakże z okrzyku
proroka: „Biada mi! Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg” (Iz 6, 5) można wnioskować także,
że z pojęciem świętości Boga łączy się pojęcie doskonałości moralnej. Izajasz sądził, że skoro oczy jego widziały Świętego, nie będzie mógł dłużej żyć, musi zginąć, gdyż jest grzeszny i należy do świata ludzi grzechu.
Święty Bóg brzydzi się nieprawością i jest sędzią tych, którzy czynią nieprawość (Iz 6,3.5.7; 5,16).
Pojęcie świętości – jak zostało powiedziane – uwypukla inność Boga. Bóg jest z niczym nieporównywalny.
W obrazowy sposób wyraża to Izajasz, gdy pisze:
1

Zob. G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 166n; H. WITCZYK, „Pokorny wołał, i Pan go wysłuchał” (Ps 34,7a). Model
komunikacji diafonicznej w psalmach, s. 289.
2
Zob. W. EICHRODT, Theologie des Alten Testaments, 1, s. 176n.
3
Zob. Th. C. VRIEZEN, Theologie des Alten Testaments in Grundzügen, s. 124.
57

3. Tytuły i atrybuty JAHWE

Przecież Egipcjanie to ludzie, a nie Bóg; konie ich to ciało, a nie duch. Gdy JAHWE wyciągnie swą rękę,
potknie się obrońca i upadnie broniony, i wszyscy razem zginą. (Iz 31,3)
Inność Boga od człowieka i otaczającego go świata najlepiej wyraża prorok Ozeasz:
Nie ulegnę mojemu gniewowi, nie chcę ponownie zniszczyć Efraima, bo Ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem, jestem pośród ciebie Święty i nie przychodzę, aby niszczyć. (Oz 11,9)
Inność Boga jest tu synonimem świętości. Świętość należy do samej Istoty Boga, odróżnia Go od całego
stworzenia1. Nie ma nic świętszego i nic tak wielkiego i wywyższonego jak JAHWE, który mieszka w światłości świętości swojej. Bóg więc przysięga na swoją świętość. Prorok Amos powiada, że „Wszechmogący JAHWE przysiągł na swoją świętość” (Am 4,2). Dynastia Dawida może liczyć na pomoc JAHWE, ponieważ złożył
On jej przysięgę wierności, powołując się na swoją świętość (Ps 89,36).

Stary Testament, głównie prorok Izajasz, zna takie tytuły Boga, jak Święty Jakuba (Iz 29,23) oraz Święty
Izraelski (Iz 1,4; 5,19.24; 10,20; 12,6; 17,7; 29,19; 30,11.15; 31,1; 37,23; por. 41,16.20; 43,3; 45;11). Zawarta
jest w nich myśl, że JAHWE jest największą świętością narodu wybranego, którą winien czcić i uwielbiać.
Ale nikt też nie może spojrzeć na lśniące chwałą oblicze JAHWE. Mojżesz, chcąc zobaczyć oblicze Pana,
usłyszał słowa:
Sprawię, że całe dostojeństwo moje przejdzie przed tobą, i ogłoszę imię «JAHWE» przed tobą, i zmiłuję
się, nad kim się zmiłuję, i zlituję się, nad kim się zlituję… Nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie
może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu… Oto miejsce przy mnie. Stań na skale. A gdy przechodzić będzie chwała moja, postawię cię w rozpadlinie skalnej i osłonię cię dłonią moją, aż przejdę,
a gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można. (2 Mż 33,19-23)
A prorok Izajasz, zobaczywszy świętego Boga, był przekonany, że jako grzesznik musi zginąć (Iz 6,5). Każda
bowiem wina człowieka jest znana Świętemu Izraelskiemu. Świętość Boga budzi lęk i jest przyczyną śmierci
grzesznika. Nawet serafiny w Izajaszowej wizji Boga zakrywały twarz przed świętym JAHWE (Iz 6,2). Ktokolwiek wezwany jest przed oblicze Pana Zastępów, musi się uświęcić (2 Mż 19,23-25). Według Starego Testamentu stan świętości jest stanem normalnym, nienormalna jest grzeszność i odstępstwo od Boga. To człowiek grzesząc, ucieka od Boga.
Świętość Boga napełnia całą ziemię (por. Iz 6,3). Bóg działał, aby okazać swoją świętość (Ez 20,41). Każdy
pobożny Hebrajczyk poczuwał się więc do obowiązku uwielbiania świętego Boga i wyznawania świętości
JAHWE. Anna, matka Samuela, modląc się, wyznawała:
Nikt nie jest tak święty, jak JAHWE,
Gdyż nie ma nikogo oprócz ciebie,
Nikt taką skałą jak nasz Bóg. (1 Sm 2,2)
Świętość Boga łączy się z niektórymi Jego tytułami. Prorok Izajasz przedstawiając Boga siedzącego na
wysokim tronie, wskazuje na królewską godność i władzę JAHWE (Iz 6,1)2. Do Jego królewskiego orszaku
należą serafiny (Iz 6,2), które nieustannie adorują i uwielbiają Pana i Króla całego wszechświata.
W Starym Testamencie król był zarazem sędzią3. Dlatego pojęcie świętości łączy Stary Testament również
z sędziowską władzą JAHWE. Człowiek i narody postępujące niegodziwie kalają święte imię Boga (Ez 43,7).
Izajasz porównuje samego Boga do ognia, który pochłania czyniących nieprawość:
Światłość Izraela stanie się ogniem, a jego Święty płomieniem, który w jednym dniu spali i pochłonie jego ciernie i oset. (Iz 10,17)
Święty Izraelski ukarze więc grzech Samarii i Jerozolimy (Iz 17,4-14; 22,1-8), każdego człowieka, który
w sprawiedliwości i świętości nie dorównuje Bogu. Grzesznik powinien więc lękać się Świętego. Właśnie dlatego Izajasz w świątyni, pełen strachu i lęku przed JAHWE, wołał: „Biada mi!”
Ale JAHWE jest przede wszystkim zbawicielem4. Zbawcza funkcja Boga także związana jest z Jego świętością. Deutero-Izajasz – prorok Boga zbawienia – pisze:

1

Zob. L. STACHOWIAK, Księga Izajasza, PŚST IX-1, Lublin 1991, s. 37.
Zob. 3.1.1.
3
Zob. 3.1.4.
4
Zob. 5. JAHWE Bogiem zbawienia.
2
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Ja, JAHWE, jestem twoim Bogiem, Ja, Święty Izraelski, twoim wybawicielem; daję Egipt na okup za ciebie, Etiopię i Sabę zamiast ciebie. (Iz 43,3)
Według psalmu 60. świętość jest sprawczą przyczyną zaangażowania się Boga JAHWE w zmagania Izraela
z jego wrogami, a więc Jego obecności w historii ludu wybranego1.

Pewnego rodzaju wyznaniem Izraela na temat świętości Boga izraelskiego, JAHWE, jest psalm 99.
Bóg JAHWE panujący na Syjonie jest święty (Ps 99,1-3; por. Ps 98,1n). Świętość Jego ujawnia się w sądzie i
sprawiedliwości, dlatego wszyscy powinni oddać mu pokłon i chwałę (Ps 99,4.5). Przede wszystkim świętość
JAHWE objawia się w zbawieniu tych, którzy do Niego wołają (Ps 99,6nn). Autor tego psalmu, odgrywającego w liturgii syjońskiej zapewne bardzo ważną rolę, świadczy o świętości Boga w kontekście królewskiej,
sędziowskiej i zbawczej funkcji Boga.
Wszystko, co jest Boże i jest związane z Bogiem, jest święte. Święte jest imię Boga (Am 2,7; Iz 57,17), Jego
osoba (Am 6,8), Jego królestwo (2 Mż 19,6), Jego słowa (Jr 23,9; Ps 105,42)2. Święty jest także Izrael, który
został wybrany przez Boga spośród licznych narodów (2 Mż 19,5.6; 5 Mż 26, 19; 28,9; Jr 2,3).
Święty Bóg wszystko wokół siebie uświęca. JAHWE objawiając się Mojżeszowi w gorejącym krzaku,
powiedział:
Nie zbliżaj się tu! Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą.
(2 Mż 3,5)3
Wszędzie tam, gdzie objawił się Bóg – w początkowej fazie dziejów Izraela – budowano świątynie. Jakub,
obudziwszy się i przypomniawszy sobie sen, powiedział, że miejsce to, na którym widział Boga, budzi lęk
(1 Mż 28,17). Świątynia jerozolimska, w której przebywała chwała JAHWE, była największą świętością Izraela
(por. 1 Krl 8,10.11; Iz 64,10).
Pojęcie świętości ma ścisły związek z kultem. W księgach Starego Testamentu święte są przedmioty, które
służą sprawowaniu kultu, np. skrzynia przymierza, chleby pokładne itd. Święte jest miejsce, na którym objawia się Bóg lub sprawowany jest kult. Święte są czasy i dni, przypominające zbawcze czyny Boga (2 Mż 31,
14). Święci są także ludzie, którzy powołani zostali do sprawowania kultu (Ps 5,8; 20,7; 2 Mż 19,2.5.6;
Iz 52,1). Przedmioty, czasy i ludzie nie są świętymi dzięki ich wewnętrznej treści, wyjątkowości oraz inności
od otaczającego świata, lecz ze względu na ich przeznaczenie do służby w kulcie świętego Boga JAHWE. Dlatego zostały wybrane i oddzielone od sfery profanum i jedynym ich przeznaczeniem była służba Bogu. Ograniczony więc był do nich dostęp. Gdyby kapłan zetknął się z czymś, co go kalało, nie mógłby sprawować
służby Bożej. Dopiero po oczyszczeniu mógł uczestniczyć w kulcie (por. 4 Mż 19,1nn).
Nikomu nie uchodzi bez kary nieostrożne i lekkomyślne obchodzenie się ze świętościami Izraela. Kiedy za
czasów Dawida podczas przewożenia skrzyni przymierza do Jerozolimy Uzza dotknął jej, aby ją podtrzymać,
wydawało mu się bowiem, że wóz, na którym się znajdowała, przewróci się, wtedy JAHWE zabił Uzza (2 Sm 6,
6-8). Myśl zawarta w tej historii jest następująca: JAHWE sam potrafi zatroszczyć się o swoją świętość i nie
potrzebuje pomocy człowieka.
Święty i wszechmocny Bóg wymagał od swojego ludu życia moralnego (por. np. Iz 1,17; 11,9; Oz 6,6;
A, 5,4; Mi 6,8). Prorocy Starego Testamentu nawoływali więc do sprawiedliwości społecznej. Zdecydowanie
w imieniu JAHWE ganili ucisk biednego, łamanie prawa, brak miłosierdzia wobec potrzebującego4. Zdaniem
proroków, Bóg nie żąda ofiar, lecz miłości bliźniego, sprawiedliwości i prawego serca. Dlatego wzywali oni do
nawrócenia i odnowienia życia.
Świętość jest darem JAHWE dla swojego ludu, ale też zadaniem. Chociaż nikt nie może w świętości dorównać Bogu, to jednak według tzw. prawa czystości (3 Mż 11,1 – 15,23)5, a głównie prawa świętości (3 Mż 17, 1 –
1

Zob. G. WITCZYK, „Pokorny wołał, i Pan go wysłuchał” (Ps 34,7a). Model komunikacji diafonicznej w psalmach, s. 293.
Zob. S. GRZYBEK, Obraz Boga w Starym Testamencie, RBL 1(1977), s. 13.
3
Historia objawienia się Boga Mojżeszowi w krzaku ognistym wskazuje, że świętość budzi lęk oraz jest czymś fascynującym, co
przyciąga i co człowiek pragnie poznać bliżej. Dlatego R. OTTO (Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee das Göttlichen und
das sein Verhältnis zum Rationalen; przekł. polski B. KUPIS, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do
elementów racjonalnych, Warszawa 1968) definiuje świętość jako mysterium tremendum et fascinans.
4
Na temat myśli społecznej w Izraelu – zob. G. WITASZEK, Myśł społeczna proroków, Lublin 1998.
5
4
Zob. A. WEISSER, Einleitung in das Alte Testament, Göttingen 1957, s. 117.
2
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26, 45)1, Izrael ma być ludem świętym: „Świętymi bądźcie, bom Ja jest święty” (3 Mż 11,44; 19,2; 20,7.26).
W prawie świętości wskazana została droga do świętości. Wiedzie ona przez czystość natury kultowej.

3.2.2. Wieczny
Pojęcie wieczności jest właściwe dla filozoficznej refleksji. Chociaż z taką się nie spotykamy na kartach
Starego Testamentu, to jednak księgi Starego Przymierza mówią wielokrotnie o wieczności Boga.
Stary Testament nie zna teogonii. Bóg JAHWE był zawsze, nie ma początku ani końca. Był przed czasem,
który według starotestamentowej myśli ma początek i podąża ku końcowi. Czas więc ma postać liniową.
Kołowrót czasu kojarzył się Hebrajczykom z kultem bogów chtonicznych, zdecydowanie potępionym
w Starym Testamencie, szczególnie ze względu na związaną z nim rozwiązłość seksualną, kultową prostytucję, np. kultową deflorację itp. Początek czasu związany jest ze stworzeniem świata. Biblia rozpoczyna się od
słów: „Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię” (1 Mż 1,1). Zwrot na początku (tyv]ar@B= [B=r@vy]t]) oznacza
czas, w którym Bóg powołał do istnienia niebo i ziemię. Od tej chwili ruszył zegar historii.
Bóg jest ponad stworzeniem, czasem i historią. Psalmista pisał:
JAHWE, Tyś był ostoją naszą
Z pokolenia w pokolenie.
Zanim góry powstały,
Zanim stworzyłeś ziemię i świat,
Od wieków na wieki Tyś jest, o Boże! (Ps 90,1.2; por. 93,2; 102,26n)
Właśnie dlatego, że Bóg JAHWE nie ma początku ani końca, że jest wieczny i ponad czasem, był dla ludu
Bożego ostoją i fundamentem jego ufności. Prorok mógł się więc modlić:
Ty, JAHWE, który jesteś od wieków, Boże mój, Święty mój, nie daj nam zginąć! (Ha 1,12),
a autor Księgi Lamentacji, płacząc nad losem zburzonej Jerozolimy: „Ustała radość naszego serca, nasz taniec zamienił się w pochód żałobny” (Lm 5, 15), z nadzieją wypowiada słowa wiary:
Ty, JAHWE, trwasz na wieki, twój tron z pokolenia w pokolenie. (Tr 7,20)
Na wieczność Boga powoływał się prorok Jeremiasz w swojej krytyce kultu bożków. Bożki nie mają
żadnej wartości, są dziełem człowieka, natomiast JAHWE, Bóg prawdziwy, jest Bogiem żywym i Królem
wiecznym (Jr 10,10; por. Jr 4,2; 5 Mż 5,24; Ps 42,3). Z atrybutem wieczności i stałości Boga często powiązana
jest myśl o ufności, jaką winien pokładać pobożny Izraelita w Bogu swoim, JAHWE. Ale wieczność Boga musi
budzić także strach, gdyż wieczny Bóg jest Bogiem gniewu i sądu nad narodami, które oddają cześć bałwanom2.
Na kartach Starego Testamentu symbolem stałości jest skała. Dlatego Bóg nazwany został skałą wieczną
(Iz 26,4). Deutero-Izajasz, nazywając JAHWE Bogiem wiecznym, który się nie męczy, zapewnia, że On daje
zmęczonemu siły, a bezsilnemu moc obfitości (Iz 40,28.29; por. 41,4;43,12). Łączy również Deutero-Izajasz
myśl o wieczności Boga z Jego stwórczą mocą i mądrością.
Wieczny Bóg nie oddaje swojej władzy nikomu, na wieki trwa Jego królestwo. Słowa, które autor Księgi
Daniela włożył w usta Nebukadnesara, można więc uznać za sumę wiary starożytnego Izraela w wieczność
Boga i Jego panowania:
Jego władza jest władzą wieczną, a jego królestwo z pokolenia w pokolenie. (Dn 4,31)
Z myślą o wieczności Boga łączy się także pojęcie nieśmiertelności JAHWE (Ha 1,12; Iz 37,4-7; Ez 17,16;
33,11). JAHWE nigdy nie umiera, a tym samym nie odradza się jak bogowie Kananejczyków.

3.2.3. Niewidzialny
W Starym Testamencie spotykamy się z dwiema – zdaje się wzajemnie wykluczającymi – tradycjami dotyczącymi możliwości oglądania Boga JAHWE. Powoływaliśmy się już na tekst, który zdecydowanie przemawia
za tym, że człowiek nie może oglądać Boga. W tym miejscu należy go zacytować w całości:

1
2

Zob. S. ŁACH, Pięcioksiąg, [w:] Wstęp do Starego Testamentu, Poznań – Warszawa 1973, s. 71n.
Zob. L. STACHOWIAK, Księga Jeremiasza, PŚST X-1, s. 189.
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I rzekł Mojżesz: Pokaż mi, proszę, chwałę twoją! I odpowiedział JAHWE: Sprawię, że całe dostojeństwo
moje przejdzie przed tobą, i ogłoszę imię «JAHWE» przed tobą, i zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, i zlituję
się, nad kim się zlituję. Nadto powiedział: Nie możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. I rzekł JAHWE: Oto miejsce przy mnie. Stań na skale. A gdy przechodzić będzie chwała moja, postawię cię w rozpadlinie skalnej i osłonię cię dłonią moją, aż przejdę, a gdy
usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można. (2 Mż 33,18-23)
To wielce charakterystyczne opowiadanie biblijne poprzedzone jest w 33. rozdziale 2. Księgi Mojżeszowej
inną relacją z życia Mojżesza, która zdaje się mówić wręcz coś odmiennego. Narrator biblijny powiada, że
JAHWE rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak człowiek rozmawia z człowiekiem (2 Mż 33,11). Według
4. Księgi Mojżeszowej (12,6-8) tylko Mojżesz miał przywilej rozmawiania z Bogiem twarzą w twarz1. Podobnego zdania jest Deuteronomista:
I nie powstał już nigdy w Izraelu prorok podobny do Mojżesza, z którym by JAHWE obcował twarzą
w twarz. (5 Mż 34,10)
Nie wydaje się jednak, aby miało to oznaczać, iż Mojżesz oglądał Boga i widział Jego oblicze, jak człowiek
w czasie rozmowy z drugim człowiekiem może spojrzeć mu w oczy. Raczej chodziło biblijnym autorom
o stwierdzenie, że Mojżesz miał z Bogiem bliski kontakt i łączyła ich niepowtarzalna zażyłość. Zanim zredagowany został Pięcioksiąg, już przecież prorok Izajasz, wołał:
Biada mi! Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg,
gdyż moje oczy widziały Króla, JAHWE Zastępów. (Iz 6,5)
Kontekst wskazuje, że Izajasz nie oglądał oblicza JAHWE, lecz jedynie Jego szatę (Iz 6,1). Refleksja starotestamentowa na temat Boga podążała wyraźnie w kierunku uznania absolutnej niemożności oglądania Boga
(por. Syr 43,27-33; J 1,18).

Z pojęciem niewidzialności Boga łączy się zakaz sporządzania jakiegokolwiek wizerunku JAHWE i jakiegokolwiek bożka (2 Mż 20,4; 5 Mż 27,15; Oz 11,2; 13,2)2.
W judaizmie, który był naturalną konsekwencją religii Starego Testamentu, w przesadny sposób wyrażano cześć dla Boga. Unikano nie tylko używania imienia Bożego, ale często o Bogu mówiono nie wprost. Używano imion zastępczych, jak Niebo, Moc, Imię, Tron, Chwała itp. Przestrzegano zakazu przedstawiania Boga
pod jakąkolwiek postacią. Wiernie trwano przy przykazaniu pierwszej tablicy: „Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej…” (2 Mż 20,4).

3.2.4. Wszechobecny
W dziejach wiary narodu wybranego powoli kształtowało się pojęcie wszechobecności Boga JAHWE. Według tradycji opisującej wyjście Izraelitów z egipskiej niewoli, JAHWE przebywał na Synaju. Stąd wyruszył On,
aby wybawić potomków Jakuba i prowadzić ich przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Myśl o JAHWE jako
o Bogu wędrującym zawarta jest także w późniejszej tradycji dotyczącej króla Dawida. Według 2. Księgi Samuela, Bóg polecił Natanowi udać się do Dawida i powiedzieć mu:
Pójdź do Dawida i powiedz memu słudze: Tak mówi JAHWE: Czy ty miałbyś zbudować mi dom, abym
w nim mieszkał? Nie mieszkam bowiem w domu od dnia, kiedy wyprowadziłem synów izraelskich
z Egiptu aż po dzień dzisiejszy, ale wędrowałem, mieszkając w namiocie, przybytku. (2 Sm 7,5)
Podobna do niej jest tradycja dotycząca sanktuarium w Sylo, która utrzymywała, że tronem JAHWE była
skrzynia przymierza, a jej obecność na polu bitwy symbolizowała przyjście JAHWE Zastępów (1 Sm 4,7).
Po zdobyciu Jerozolimy przez Joaba, późniejszego hetmana zastępów króla Dawida, i przeniesieniu do
niej namiotu JAHWE, a przede wszystkim po wybudowaniu przez króla Salomona na Syjonie świątyni, utrwaliła się tradycja, pielęgnowana szczególnie w poezji poświęconej kultowi, że mieszkaniem JAHWE jest świą-

1

Tekst ten pochodzi w okresu, w którym działalność proroków była czymś normalnym. Mówi on o objawieniu, jakie otrzymywali prorocy.
2
Zob. 4.2.
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tynia na Syjonie1. Jako potwierdzenie, że mieszka w niej JAHWE, chwała JAHWE jako znak obecności Boga
zstąpiła na górę Syjon (1 Krl 8,10.11).
Równolegle do tych tradycji kształtowała się tradycja bardziej uniwersalistyczna. Wiązała się ona z wiarą
Izraela w JAHWE jako Boga całego świata i króla wszystkich narodów mieszkających na ziemi. Tak pojmowany Bóg jest wywyższony ponad ziemię. Moc jego dosięga wszystkich ludów i sprawuje suwerennie sądy
nad ludźmi. Jego pałac znajduje się ponad górnymi wodami. Boga otacza dwór, który nieustannie oddaje Mu
cześć i uwielbienie.
Chociaż Salomon zbudował JAHWE świątynię, to jednak świadomy był, że nie może w niej zamieszkać
Bóg. Świadczy o tym jego modlitwa:
JAHWE, Boże Izraela! Nie ma na niebie w górze i na ziemi w dole takiego Boga jak Ty, dotrzymującego
przymierza i okazującego łaskę swoim sługom, którzy chcą z całego serca być z tobą. Dotrzymałeś swojemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, tego, co mu obiecałeś. Swoimi ustami obiecałeś, a w swojej mocy
spełniłeś to, co jest dzisiaj. Teraz więc, JAHWE, Boże Izraela, dotrzymaj twojemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, tego, co mu obiecałeś, mówiąc: «Nie zabraknie ci przed moim obliczem męskiego potomka,
który by zasiadał na tronie izraelskim, jeśli tylko synowie twoi pilnować będą swej drogi i postępować
tak, jak ty postępowałeś przede mną». Teraz więc, Boże Izraela, proszę, potwierdź swoje obietnice, jakie
złożyłeś swojemu słudze Dawida, mojemu ojcu. Ale czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Oto niebiosa
i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć, a cóż dopiero ten dom, który zbudowałem? Wejrzyj na modlitwę swojego sługi i na jego błaganie, JAHWE, Boże mój, wysłuchaj błagania i modlitwy, jaką twój sługa
zanosi dziś do ciebie. Niechaj oczy twoje we dnie i w nocy zwrócone są na świątynię, na to miejsce, o którym mówiłeś: «Tam będzie imię moje. (1 Krl 8, 23-29a)
W opisie poświęcenia świątyni doszło do połączenia dwóch tradycji funkcjonujących w wierze starożytnego Izraela, a mianowicie syjońskiej z uniwersalistyczną. Te dwie tradycje połączone zostały także w opisie
powołania Izajasza na proroka Pana. Izajasz miał w świątyni wizję JAHWE Zastępów i słyszał śpiewających
serafinów (Iz 6,3).
Izajasz widział w świątyni JAHWE, a właściwie chwałę świętego Boga, która jest Jego szatą. Chwała Boga
JAHWE napełnia całą ziemię. W opisie powołania proroka chwała JAHWE nie ma konkretnego kształtu, jak
będzie to u proroka czasów niewoli, Ezechiela (Ez 1,28), ale jest świadectwem obecności Boga i podkreśla
Jego świętość opiewaną przez serafinów. Być może, to co słyszy Izajasz jako śpiew dworu JAHWE, ma w jakimś sensie związek z liturgią w jerozolimskiej świątyni, ale niezależnie od tego, jak rozumieć będziemy ten
związek, JAHWE w Izajaszowej wizji jest Bogiem całego kosmosu. Chwały Jego nie da się zamknąć w murach
sanktuarium na Syjonie.
Bóg, ganiąc działalność fałszywych proroków (Jr 23,21.22), włożył w usta Jeremiasza słowa, które są
świadectwem wiary we wszechobecność JAHWE:
Czy jestem Bogiem tylko z bliska – mówi JAHWE – a nie także Bogiem z daleka? Czy może ktoś wejść do
kryjówki, abym Ja go nie widział? – mówi JAHWE. Czy nie Ja wypełniam niebo i ziemię? – mówi JAHWE.
(Jr 23,23.24)
W pięknej poetyckiej formie wszechobecność Boga przedstawił autor psalmu 139.:
Dokąd ujdę przed duchem twoim?
I dokąd przed obliczem twoim ucieknę?
Jeśli wstąpię do nieba,
Ty tam jesteś,
A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych,
I tam jesteś.
Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy
I chciał spocząć na krańcu morza
Nawet tam prowadziłaby mnie ręka twoja,

1

Po upadku Jerozolimy i zburzeniu świątyni przez Nebukadnesara w 587 roku przed Chr., Jerozolimska koncepcja świątyni jako
miejsca zamieszkania JAHWE, wymagała korekty. W tradycji kapłańskiej, powstałej na wygnaniu, oraz u proroka Ezechiela spotykamy się z poglądem, że chwała JAHWE nie mieszka na Syjonie, lecz na Syjon „przychodzi” i objawia się w świątyni – zob. B. EGO,
«Der Her blickt herab von der Höhe seines Heiligtums». Zur Vorstellung von Gott himmlischen Thronen in exilisch- nachexilischer
Zeit, ZAW 110(1998) H.4 , s. 556.
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Dosięgłaby mnie prawica twoja.
A gdybym rzekł: Niech ciemność mnie ukryje
I nocą się stanie światło wokoło mnie,
To i ciemność nic nie ukryje przed tobą,
A noc jest jasna jak dzień,
Ciemność jest dla ciebie jak światło. (Ps 139,7-12)

3.2.5. Wszechwiedzący
Bóg, którego niebiosa niebios nie mogą ogarnąć, napełnia niebo i ziemię, a więc jest wszędzie, jest także
Bogiem, który swym spojrzeniem wszystko przenika. Psalm 139., w którym autor pięknie pisał o wszechobecności Boga, jest również hymnem pochwalnym na cześć wszechwiedzy Bożej:
JAHWE, zbadałeś mnie i znasz.
Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję,
Rozumiesz myśl moją z daleka.
Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek,
Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich.
Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim,
A Ty, JAHWE, już znasz je całe. (Ps 139,1b-4)
Każda więc sprawa, słowo i myśl człowieka znana jest JAHWE. Przez usta Jeremiasza Bóg przypomina:
Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać? Ja, JAHWE, zgłębiam
serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego
uczynków. (Jr 17, 9.10)
Nikt nie ujdzie przed Bogiem, oczy Jego bowiem przenikają wszelkie przestrzenie i głębie (1 Sm 2,3). JAHWE
widzi serca każdego z osobna i zna drogi swojego ludu. Dlatego Izrael nie powinien wątpić w pomoc JAHWE,
który zna wszystkie sprawy Izraela. Przez usta proroka pyta:
Czemu więc mówisz, Jakubie, i ty, Izraelu, dlaczego powiadasz: Zakryta jest moja droga przed JAHWE,
a moja sprawa nie dochodzi do mojego Boga? (Iz 40,27)
Autor Księgi Jonasza, o wyraźnie uniwersalistycznych przekonaniach, pisze, że na nic zdały się wysiłki
proroka, który chciał uciec przed JAHWE. JAHWE widział sługę swego, proroka, gdziekolwiek próbował uciec,
i wiedział, co zamierza uczynić. Lecz Bóg nie tylko śledzi kroki swojego proroka, przenika głębiny morskie, ale
zna myśli sługi swego, zna jego zamiary, wątpliwości, a przede wszystkim potrafi wymóc na proroku – jako
Bóg suwerenny i wszechmocny – wykonanie polecenia, które otrzymał.
Myśl o wszechwiedzy Boga, chociaż nie zawsze jest wypowiedziana expressis verbis, występuje we
wszystkich warstwach starotestamentowej tradycji, także tych najstarszych, w których spotykamy się
z antropomorfizmami i geograficzno-przestrzennym pojmowaniem Boga. Bóg, który zakazał pierwszym ludziom w raju zrywanie owocu z drzewa wiadomości dobrego i złego, wiedział, że złamali oni Jego nakaz
(1 Mż 3,9-11). JAHWE mieszkający na Synaju widział niedolę Izraela w Egipcie i postanowił go wyprowadzić z
ziemi niewoli (2 Mż 3,7). Ale Bóg nie tylko znał każdorazowo teraźniejszość, lecz również, jako Pan historii,
znał przyszłość i był jej realizatorem. JAHWE w dąbrowie Mamre rzekł do Abrahama:
Czy jest cokolwiek niemożliwego dla JAHWE? W oznaczonym czasie za rok wrócę do ciebie, a Sara będzie
miała syna. (1 Mż 18,14)
Myśl o wszechwiedzy Boga JAHWE rozwinęli prorocy. Według ich zwiastowania Bóg zna dolę i niedolę
swojego ludu, ratuje go, karze występki dumnych narodów, nakazuje wspominać dawne dzieje, ale też oczekiwać znaków nowych zbawczych interwencji (Iz 41,11.12; 43,18.19). Bóg też objawia swoje zbawcze plany
sługom swoim prorokom w swoim słowie (Iz 42,9) i przez wizje (por. Dn 7,1nn).
JAHWE nie tylko dostrzegał żal swojego ludu za popełnione grzechy, ale także widział pokutujących Niniwczyków, którym Jonasz głosił zagładę.
A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia,
które postanowił zesłać na nich, i nie uczynił tego (Jon 3,10).
Oczy JAHWE są więc nie tylko zwrócone na Izraela, lud wybrany i umiłowany przez Boga, ale także na
wszystkie narody, nawet na mieszkańców Niniwy, którzy w Starym Testamencie są jakby uosobieniem grzechu.
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Prorok Zachariasz w piątej wizji pisze, że Jego oczy, których symbolem w wizji są lampy, patrzą na całą
ziemię (Za 4,10). Przed Bogiem jest jawna każda sprawa na ziemi i nikt nie może się ukryć przed Jego obliczem.

3.2.6. Wszechmocny
Bóg JAHWE nie tylko zna drogi życia każdego człowieka (por. Ps. 139) i narodów rozsianych na całej ziemi,
ale kieruje ich losami, jest bowiem Bogiem wszechmocnym, któremu nie może się oprzeć żadna potęga
ziemska. Stary Testament przedstawia wszechmoc Boga JAHWE w perspektywie historiozbawczej i kosmicznej. Pierwotną jest niewątpliwie perspektywa historiozbawcza, JAHWE jest bowiem przede wszystkim
Bogiem działającym zbawczo w historii i takim dał się On poznać Mojżeszowi w czasie powołania go na wodza uciemiężonego przez Egipcjan narodu izraelskiego.
Wszechmoc JAHWE wyraża się w Jego suwerennym działaniu. Wszystko, cokolwiek dzieje się, nie dzieje
się bez przemożnej mocy JAHWE. Suwerenny JAHWE jest absolutnym Panem wszystkiego, co jest widzialne
i niewidzialne. JAHWE decyduje suwerennie o losie człowieka. Daje usta człowiekowi i czyni go niemym (Am
3,6; por Iz 45,7), zamyka i otwiera łono kobiet (1 Sm 1,5). Nawet śmierć jest dopustem Bożym (por. Ps 90,3;
104,29). Anna, matka Samuela, modliła się w Sylo:
JAHWE zadaje śmierć, ale i przywraca do życia, strąca do krainy umarłych, ale i wyprowadza, JAHWE
czyni ubogim, ale i wzbogaca, poniża, ale i wywyższa (1 Sm 2,6.7)
Właśnie wiara w suwerennego, wszechmocnego Boga była podstawą nadziei Izraela. Wszystko jest
zmienne, ulega czasowi, tylko JAHWE jest niezmienny i suwerennie o wszystkim decyduje, przeto w każdym
nieszczęściu można spodziewać się Jego pomocy. Poeta na gruzach Jeruzalemu wyśpiewał tren:
Wspomnij, JAHWE, na to, co nas spotkało! Spójrz i przypatrz się naszej zniewadze (…). Spadła korona
z naszej głowy, biada nam, bo zgrzeszyliśmy! Dlatego omdlewa nasze serce, zaćmione są nasze oczy (…).
Ale Ty, JAHWE, trwasz na wieki, twój tron z pokolenia w pokolenie. (Tr 5,1.16.17.19)
Wszechmoc JAHWE przede wszystkim objawia się w historii narodu izraelskiego. JAHWE kieruje losami
swojego ludu, wybawia go z niewoli i karze za nieposłuszeństwo, głównie apostazję, odstępstwo w wierze,
podeptanie przymierza. Ale JAHWE nie tylko jest Bogiem jednego ludu, potomków Jakuba, którego sobie
upodobał. Głównie w zwiastowaniu proroków Bóg Izraela jest Panem wszystkich narodów (por. Iz 7,18-20;
8,7-10; 13,1nn; Jr 46,1nn; Am 1,2 – 2,3; 9,7). W realizacji swoich zbawczych planów wobec Izraela nie tylko
okazywał swoją moc, jak było to w wypadku Egiptu w czasach Mojżesza, ale używał nawet najpotężniejszych
z potężnych narodów. Występki swojego ludu karał ręką króla babilońskiego, Nebukadnesara, ale gdy ten się
zbytnio wynosił, dosięgła go również ręka Boża (Dn 4,26nn). Wszechmogący Bóg uczynił sługą swoim Cyrusa, króla Persów, i przez niego wybawił potomków Jakuba z siedemdziesięcioletniej niewoli babilońskiej.
JAHWE suwerennie obiera środki realizacji swojej woli. Dzięki wszechmocy i wszechwiedzy JAHWE panuje
nad całym stworzeniem i nad narodami (40,14.21nn; 47,4). Najpotężniejsze państwa są przed Nim jak kropla
wody i pyłek na wadze (Iz 40,15).
Bóg okazuje swoją wszechmoc również w kosmosie, jest bowiem władcą całego wszechświata, nieba
i ziemi (Am 5,8; 7,4; 8,9). Starsze warstwy tradycji izraelskiej zdają się mówić, że zjawiska przyrody są manifestacją potęgi i mocy Boga JAHWE. Pogląd ten jest charakterystyczny dla tradycji synajskiej. Według źródła
kapłańskiego, Bóg jest stworzycielem nieba i ziemi (1 Mż 1,1nn). Wszechmocny Bóg wszystko powołał do
istnienia przez swoje słowo. Wielokrotnie autor kapłańskiego opisu stworzenia świata używa konstrukcji:
„Rzekł Bóg… i stało się”. Psalmista, nawiązując do tego opisu, powiada:
Słowem JAHWE uczynione zostały niebiosa,
A tchnieniem ust jego całe ich zastępy.
Zbiera wody morskie niby w worze,
Oceany gromadzi w zbiornikach.
Niech całą ziemię ogarnie bojaźń JAHWE!
Niech drżą przed nim wszyscy mieszkańcy świata!
On rzekł i stało się,
On rozkazał i powstało. (Ps 33,6-9)
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3.2.7. Mądry
Pojęcie mądrości Boga łączy się z wcześniej omówionymi przymiotami JAHWE, z wszechwiedzą i wszechmocą. Mądrość (hm*k=j* [j*k=m*h]) Boga przejawia się właśnie we wszechwiedzy, w kierowaniu historią,
głównie losami narodu wybranego. Świadectwem mądrości Boga jest stworzenie (por. Hi 38,1 – 41,26; Ps 8,
1nn). Mądrość była mistrzynią Bożego działania, jakby bawiąc się, towarzyszyła Bogu w Jego stwórczym
działaniu na początku wszechrzeczy (Prz 8,27-31)1.
Głównie o mądrości Boga mówi literatura sapiencjalna. Jednak w najstarszych warstwach Starego Testamentu także spotykamy się z myślą o mądrości Boga. W bardzo starej etiologii, pochodzącej ze źródła jahwistycznego, mowa jest o wężu, który kusząc pierwszych ludzi, powiedział:
Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.
(1 Mż 3,5)
Mądrość Boga polegała na znajomości dobra i zła. Człowiek nie miał dostępu do tej wiedzy i mądrości
Najwyższego. Mądrość ludzka nie jest w stanie dokonać czegokolwiek przeciw Niemu (Prz 21,30). JAHWE
jedynie rozróżnia dobro od zła, sprawiedliwość od niesprawiedliwości. Dlatego Jego sądy są sprawiedliwe.
Nikt nie musi Mu doradzać, co jest dobre. Jego poznanie serca ludzkiego jest nieomylne. O mądrości JAHWE
mówili również prorocy (Iz 28,29; 31,2; 40,13n; Jr 10,12; 51,15; por. 2 Sm 14,20; Dn 2,20-23). W zwiastowaniu proroków mądrość Boga objawia się w Jego zbawczych dziełach i w okazywaniu sprawiedliwości. Autor
Księgi Hioba wręcz nazywa Boga mądrym (Hi 9,4; por. 12,13; 15,8; 26,12).
Szczególnie piękny poemat na temat mądrości i wiedzy Boga znajdujemy w Księdze Hioba:
Gdzie można znaleźć mądrość i gdzie jest siedziba rozumu?
Człowiek nie zna drogi do niej, nie można jej znaleźć w krainie żyjących.
Otchłań mówi: «Nie ma jej we mnie», a morze powiada: «U mnie też jej nie ma».
Nie można jej dostać za czyste złoto, ani nie nabywa się jej za odważone srebro.
Nie można za nią zapłacić złotem z Ofiru ani drogocennym onyksem, ani szafirem.
Nie dorówna jej ani złoto, ani szkło, nie można jej zamienić na kosztowności szczerozłote.
Perły i kryształy nie wchodzą przy niej w rachubę, bo większą wartość ma zdobycie mądrości niż perły.
Nie dorówna jej topaz z Etiopii, nawet nie dorówna jej najszczersze złoto.
Skąd więc bierze się mądrość i gdzie jest miejsce rozumu?
Zakryta jest przed oczyma wszystkich żyjących i zatajona przed ptactwem niebieskim.
Otchłań i śmierć mówią: «Słyszałyśmy wieść o niej na własne uszy».
Bóg wie o drodze do niej, tylko On zna jej siedzibę,
Bo tylko On patrzy na krańce ziemi i widzi wszystko, co jest pod niebem.
Gdy nadawał wiatrowi siłę i wodom granice zakreślił, gdy deszczowi wyznaczał prawo i drogę dla błyskawicy, wtedy ją widział i oszacował, ustalił i zgłębił. (Hi 28,12-27)
Autor w powyższym hymnie na cześć mądrości przedstawia ją jako wielkość odrębną od samego Boga.
Pisze bowiem, że jedynie Bóg zna drogę do mądrości i wie, gdzie znajduje się jej siedziba. Autor Księgi Przysłów wręcz przedstawia mądrość jako „osobę”, która stojąc na ulicach i placach, przemawia do ludzi
i zachęca ich, aby zechcieli słuchać jej poleceń (por. Prz 1,20-38; 8,1-36; 9,1-6)2. Mądrość Boża kieruje więc
ludzi na właściwe ścieżki i drogi.
Mądrość woła głośno na ulicy, na placach podnosi swój głos, woła na rogu ulic pełnych wrzawy, wygłasza swoje mowy w bramach miasta: Jak długo wy, prostaczkowie, kochać się będziecie w prostactwie,
a wy, szydercy, upodobanie mieć będziecie w szyderstwie, a wy, głupcy, nienawidzić będziecie poznania?
Zwróćcie uwagę na moje ostrzeżenie! Oto chcę wam wyjawić moje myśli, obwieścić wam moje słowa.
(Prz 1,20-23).
Bóg według autora Księgi Przysłów stworzył mądrość przed wszystkimi dziełami swoimi. Autor, oddając
głos mądrości, pisze:
JAHWE stworzył mnie jako początek swych dzieł, jestem od pradawnych czasów. Przed wiekami byłam
ustanowiona, od początków, przed powstaniem świata. (Prz 8,23)

1
2

Zob. T. BRZEGOWY, Psalmy i inne pisma, Tarnów 1997, s. 184.
Zob. J. S. SYNOWIEC, Mędrcy Izraela, ich pisma i nauka, Kraków 1997, s. 92.
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Zdaje się więc mądrość – w koncepcji mędrców izraelskich – nie tylko wskazywać śmiertelnikom drogę, po
której należy kroczyć, aby podobać się Bogu, ale jest także pewnego rodzaju synonimem planu, według którego JAHWE stworzył wszechświat i uporządkował swoje dzieła. Szczególnie wyraźnie dostrzegamy to
w psalmie 104. Psalmista, opisując liczne dzieła Boże, powiada:
JAHWE, o jak liczne są dzieła twoje, Tyś wszystko mądrze uczynił. (Ps 104, 24)
Mądrość Boża jest źródłem wszelkiej mądrości. Bóg w swojej łaskawości obdarza mądrością człowieka.
Józef, syn patriarchy Jakuba, został obdarowany mądrością (np. 1 Mż 41,39). Król Salomon znany był z mądrości. Źródłem mądrości Salomona był sam JAHWE (1 Krl 3,28; 5,12. 13.21)1. Syn Dawida, wstępując na
tron, prosił o mądre serce i je otrzymał (2 Krn 1,1nn). Ale mądrość darowana człowiekowi zawsze jest mądrością praktyczną (np. 2 Mż 36,1). Mądrość Salomona polegała na ferowaniu sprawiedliwych wyroków
(1 Krl 3,28). Mądrość darowana przez Boga człowiekowi rozumiana jest w Starym Testamencie również jako
bojaźń Boża.
Człowiek nie może jednak w pełni posiąść i pojąć mądrości JAHWE. Psalmista, zastanawiając się nad
wszechwiedzą i wszechobecnością Boga, powiada:
Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza,
Zbyt wzniosła, bym ją poją.ł (Ps 139,6)
Autor psalmu 73. – jak wynika to z jego słów – nie mógł długo zrozumieć sensu zrządzeń Najwyższego.
Choć bolało go, że dobrze powodzi się bezbożnym, jego zaś – choć miłował Boga – spotykało wiele ciężkich
doświadczeń, wyznawał:
Chociaż ciało i serce moje zamiera,
To jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. (Ps 73,26)

3.2.8. Sprawiedliwy
Niełatwo jest wyjaśnić znaczenie występującego w Starym Testamencie terminu sprawiedliwość (hq*d*x=
[x=d*q*h]), sprawiedliwy (qd#x# [x#d#q]). Analiza filozoficzno-semantyczna okazuje się w wypadku rozumienia sprawiedliwości na kartach ksiąg Starego Testamentu bezużyteczna. Pojmowanie starotestamentowej
sprawiedliwości jako stanu odpowiadającego jakiejś normie, chociażby nawet normą tą był sam Bóg, wielokrotnie nazwany sprawiedliwym, nie oddaje istoty biblijnego pojmowania sprawiedliwości2. Pierwotne pojmowanie sprawiedliwości dalekie jest od definicji statycznych sprawiedliwości, które w oparciu o filozofię
grecką oraz prawo rzymskie obecnie funkcjonują3. Sprawiedliwość wyraża się przede wszystkim w działaniu.
Jeśli Stary Testament rozumie sprawiedliwość jako wierność prawu, to w tym sensie, że przez wierność prawu wykonuje się czyny sprawiedliwości, mające na celu dobro rodziny, narodu, jakiejkolwiek społeczności.
Prawo bowiem zostało nadane, aby regulować stosunki międzyludzkie, i służy temu, co księgi Starego Przymierza rozumieją właśnie przez sprawiedliwość. Bóg JAHWE nie potrzebuje prawa, aby według niego sprawiedliwie obchodzić się ze swoim ludem. Nie kieruje się też według jakiegoś kosmicznego prawa, praporządku (ma’at), występującego w koncepcji religii staroegipskiej4. Oznaczałoby to, że JAHWE nie jest Bogiem
suwerennym.
Pojęcie sprawiedliwości ma wymiar wspólnotowy. Terminy wywodzące się od rdzenia dqx określają stosunek między dwiema wielkościami osobowymi, a nie stosunek osoby do przedmiotu, chociażby byłoby to
prawo5. Sprawiedliwy może być nawet taki czyn, który jest niezgodny z przyjętą normą postępowania, ale
służy dobru rodu (por. 1 Mż 38,1-30). Przykładem może być postępek Tamar, synowej Judy, która chociaż

1

Zob. H. D. PREUß, Theologie des Alten Testaments, 1, s. 221.
7
H. CREMER (Biblisch-theologisches Wörterbuch, 1893, s. 273nn) pisze, że qdx jest po prostu określeniem stosunku, i to w tym
sensie, że odnosi się do jakiegoś rzeczywistego stosunku między dwoma (…), a nie do stosunku zachodzącego między przedmiotem, poddanym ocenie, a jakąś ideą” – za G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 292.
3
Zob. G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 291.
4
Zob. Z. Morenz, Gott und Mensch in alten Ägypten (przekł. polski M. SZCZUDŁOWSKI, Bóg i człowiek w starożytnym Egipcie,
Warszawa 1972 ), Leipzig 1964.
5
7
H. CREMER, Biblisch-theologisches Wörterbuch, 1893, s. 273nn; K. KOCH, qdx, THAT II, k. 507nn
2
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uwiodła swojego teścia, to jednak została uznana za sprawiedliwą, miała bowiem na względzie przede
wszystkim dobro całego rodu1.
Przede wszystkim w Starym Testamencie sprawiedliwość jest przymiotem Boga. Wielokrotnie księgi
Starego Przymierza mówią, że Bóg jest sprawiedliwy i sprawiedliwie obchodzi się z ludem swoim i że wszystkie Jego dzieła są sprawiedliwe.
W jednym z najstarszych tekstów starotestamentowych, w tzw. pieśni Debory (Sdz 5,1-31), mówi się
o sprawiedliwych czynach Pana (hwhy toqd=x])2. Micheasz, działający w Izraelu na przełomie VII i VI wieku
przed Chr., nakazuje przypomnieć sobie i poznać dawne sprawiedliwe dzieła JAHWE (Mi 6,5). A więc Boże
działanie jest sprawiedliwe, czyli dobre, służące pomyślności ludu wybranego. Pojmowane jest ono zawsze
jako zbawcze działanie. Deutero-Izajasz, prorok niewoli babilońskiej, stawia obok siebie sprawiedliwość i wybawienie. Prorok, wzywając do zaniechania bałwochwalstwa, przekazuje ludowi słowa JAHWE:
Powiedzcie, przedstawcie sprawę, także wspólnie się naradźcie! Kto od dawien dawna to przepowiedział, kto od dawien dawna ogłosił? Czy nie Ja, JAHWE, poza którym nie ma boga? Oprócz mnie nie ma
żadnego boga sprawiedliwego i wybawiciela. (Iz 45,21)
Sprawiedliwość Boga przejawia się w Jego zbawczym działaniu. Jeśli Stary Testament doświadczenie
i karę, jaką zsyłał Bóg na swój lud wybrany, nazywa sprawiedliwością, to nie ze względu na to, że Bóg odpłacił swojemu ludowi za niewierność, bo wtenczas sprawiedliwość byłaby tu rozumiana w sensie późniejszego pojmowania prawa i sprawiedliwości, ale dlatego że kara pojmowana jest jako działanie Boga, które
ostatecznie ma na celu zbawienie ludu (por. np. Iz 54,7.8).
Sprawiedliwość Boża wobec Izraela wyrażała się w okazywaniu Izraelowi łaski i wierności przymierzu, na
którą lud wybrany powinien był odpowiedzieć również wiernością swojemu Bogu i przymierzu. Wierność ta
wyrażała się w wypełnianiu woli Bożej. Izraelita nie mógł stanąć przed obliczem Pana w świątyni, jeśli nie był
prawego serca. Psalmista powiada:
JAHWE! Kto przebywać będzie w twojej świątyni?
Kto zamieszka na twej świętej górze?
Ten, kto żyje nienagannie
I sprawiedliwie postępuje, i w sercu swoim zachowuje prawdę. (Ps 15,1.2)
Wierzono i wyznawano, że
Kto ma czyste dłonie i nieskalane serce,
Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga fałszywie,
Tego pobłogosławi JAHWE
I dozna sprawiedliwości od Boga, zbawiciela swego. (Ps 24,4.5)
Sprawiedliwość Boża rozciąga się nad wszystkim narodami. JAHWE czuwa bowiem nie tylko nad Izraelem
i nie tylko jemu okazuje sprawiedliwość, ale czuwa, aby Jego niepojęta sprawiedliwość działa się na całej
ziemi, jest bowiem Panem wszystkich narodów. Gani i karci wszystkie przypadki naruszenia prawa (por. Am 1,
6-8).

3.2.9. Miłosierny, łaskawy, dobry, miłujący
W Starym Testamencie znajdują się pojęcia, których nie da się jednoznacznie przełożyć i oddać precyzyjnie przez jedno słowo we współczesnych językach europejskich. Należą do nich hebrajskie terminy pochodzące od następujących rdzeni: dsj3, <jr4, /nj5, a także bha, qbd i inne6.

1

Zob. interpretację G. von RADA, Teologia Starego Testamentu, s. 294.
Przekład Sdz 5,11 z roku 1975 (BW) brzmi: „Słuchaj! Ci, którzy rozlewają wodę po korytach do pojenia, opiewają tam zbawcze
czyny Pana, zbawcze czyny dokonane tam na wieśniakach w Izraelu…” Podobnie Sdz 5,11 brzmi w BT oraz w Biblii WarszawskoPraskiej.
3
Zob. H. J. STOEBE, ds#j#, THAT, I, k. 600–621.
4
Zob. H. J. STOEBE, <jr THAT, II, k. 762–768; W. EICHRODT, Theologie des Alten Testaments, 1, s.150-155; K. D. SAKENFELD, The
Meaning of Hesed in the Hebrew Bible a New Inouiry (Harvard Semitic Monographs 17), 1978.
5
Zob. H. J. STOEBE, /nj, THAT, I, k. 587–597.
6
Zob. W. EICHRODT, Theologie des Alten Testaments, 1, s. 162.
2
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W Biblii hebrajskiej powyższe terminy mają wiele z sobą wspólnego, a jednocześnie szczegółowa ich analiza wykazuje, że przy ich pomocy starożytni Hebrajczycy usiłowali opisać afekty Boże, a głównie działanie
JAHWE, Boga bowiem możemy poznać po Jego znakach i śladach, jakie pozostawia, działając w historii.
Co to znaczy, że Bóg jest miłosierny? Pod wpływem łacińskiego terminu misericordias przez miłosierdzie
rozumie się współczucie i przebaczenie1. Tymczasem hebrajski termin <ym]j&r^ [r^j&m]m], znajdujący się
u podstawy wszelkiej myśli o miłosierdziu Bożym, wyraża niemalże instynktowne, personalne przywiązanie
człowieka do człowieka, głównie matki do swojego dziecka (1 Krl 3,26)2, a nawet wewnętrzne współuczestniczenie w losie drugiej osoby. Uczucie to jest więc bardzo osobiste, związane nawet z bólem, głębokim
wzruszeniem. Mówiąc o miłosierdziu Bożym, myślimy o aktywnym przywiązaniu się Boga do człowieka,
o okazywaniu serdeczności i o działaniu dla dobra rodzaju ludzkiego. Psalmista, składając świadectwo o Bogu, wylicza miłosierdzie wśród innych zbawczo aktywnych atrybutów Najwyższego:
JAHWE jest łaskawy i miłosierny,
Nierychły do gniewu i pełen litości.
JAHWE jest dobry dla wszystkich,
A miłosierdzie jego jest ponad wszystkimi jego dziełami (Ps 145,8.9).
Wszystkie Boże dzieła – jak to wynika ze słów psalmisty – są miłosierne. Miłosierdzie Boże wyraża się
więc głównie w działaniu3. Pojęcie miłosierdzia wiąże się ze starotestamentowym pojmowaniem sprawiedliwości.
Nawet wtedy, gdy Stary Testament mówi o miłosierdziu Boga jako ojcu, to nie ma na myśli ojcowskich
uczuć, ale konkretne działanie, które jest powinnością wobec dziecka. Jednakże miłosierdzie Boże (<ym]j&r^)
nie jest w zrozumieniu wiary starożytnych Hebrajczyków obowiązkiem wobec narodu wybranego czy poszczególnego Izraelity, wynikającym z przymierza, ale łaskawym, dobrowolnym działaniem Boga na rzecz
umiłowanego ludu, wszak przecież przymierze Boga z Izraelem jest aktem dobrowolnym, spontanicznym
pochyleniem się Większego nad mniejszym. Izrael nie może istnieć bez miłosierdzia Bożego. Jeśli JAHWE
przestaje okazywać miłosierdzie, wtedy rychło przychodzi zagłada i śmierć. Jeremiasz w imieniu JAHWE wołał:
Tak mówi JAHWE: Nie wchodź do domu żałoby ani nie bierz udziału w narzekaniu, ani nie okazuj im
współczucia, gdyż mojemu ludowi odjąłem mój pokój, łaskę i zmiłowanie! I pomrą wielcy i mali w tym
kraju, nie będą grzebani ani opłakiwani, nie będą dla nich ranić skóry ani też golić głowy. (Jr 16,5.6)
Bardzo często obok hebrajskiego terminu <ym]j&r^ występuje słowo ds#j#. Tak też jest w powyższej wypowiedzi JAHWE z Księgi Jeremiasza.
Słowo ds#j# [j#s#d] opisuje, podobnie jak <ym]j&r^, relację człowiek – człowiek oraz Bóg – człowiek.
W relacji Bóg – człowiek, ds#j# oznacza Bożą postawę i działanie Najwyższego. Termin ds#j# oznacza relację
nacechowaną czymś wykraczającym poza to, co nakazuje prawo i obowiązek, działanie, które nie wynika ze
zobowiązania4.
Boże ds#j#, Boża łaskawość, łaska, miłość, wyraża się w działaniu, mającym na celu ocalenie pojedynczego
człowieka, jak i cały naród wybrany, jego pomyślność i szczęście. JAHWE w swoim ds#j# towarzyszy człowiekowi na wszystkich jego drogach. Zawsze jest blisko niego, nie odmawia mu swojej pomocy, prowadzi
i strzeże go (1 Mż 32,11). Jest z nim nawet wówczas, gdy człowiek przez swój grzech oddala się od swojego
Boga.
Pojęcie łaski Bożej na kartach Starego Testamentu łączy się z pojęciem wierności JAHWE5, jaką Bóg obiecał narodowi wybranemu, zawierając z nim przymierze. ds#j# JAHWE jako stały afekt opisuje przede wszystkim formuła – tm#a$w# ds#j# (2 Mż 34,6; 4 Mż 14,18; Jl 2,13 Jon 4,2; Ne 9,17; Ps 86, 15; 103,8; 145,8)6. Chociaż
1

J(ules) C(AMBIER), X(avier) L(EON)-D(UFOUR), Miłosierdzie, STB, s. 478.
<j#r# [r#j#m] znaczy łono matki. Jednakże – jak wykazały badania – dość wcześnie słowo to posiada znaczenie przenośne.
Zob. J. CZERSKI, Miłosierdzie w Ewangelii św. Mateusza, Opole 1986, s. 21
3
Zob. A. JEPSEN, Gnade und Barmherzigkeit im Alten Testament, KuD 7 (1961), s. 263n.
4
Zob. H. J. STOEBE, Die Bedeutung des Wortes „häsäd” im Alten Testament, VT 2 (1952), 224nn.
5
ä
Zob. E. KELLENBERGER, häsäd wä’ mät als Ausdruck einer Glaubensfahrung, Zürich 1982, s. 57nn
6
Zob. H. J. STOEBE, ds#j#, THAT, I, k. 611nn.
2
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Izrael może liczyć na Bożą wierność, a tym samym i na Bożą łaskawość, to jednak Bóg jest wolny w swoim
działaniu, nie podlega żadnemu przymusowi, i dlatego lud musi sobie zdawać sprawę, że JAHWE może przestać okazywać swoją łaskawość1. Jednak Izrael, przede wszystkim prorok, może apelować do wierności
i łaskawości Boga nawet wtedy, gdy Bóg gniewa się:
JAHWE! Słyszałem od ciebie wieść; JAHWE, widziałem twoje dzieło. W najbliższych latach tchnij w nie
życie, w najbliższych latach objaw je! W gniewie pomnij na miłosierdzie! (Ha 3,2)
W człowieku, któremu Bóg okazuje swoje ds#j#, rodzi się postawa ufności względem Boga (Ps 52,10). Powstaje w ten sposób więź nacechowana dynamizmem, wyrażającym się w życiu modlitewnym. Doznający
łaski JAHWE w każdej sytuacji ufa Mu (Ps 86,2), miłuje Go (Ps 31,24), modli się do Niego (Ps 32,6). Ludzie
znajdujący się pod ds#j# JAHWE, cieszą się z doznawanej łaskawości i wysławiają Boga za nią (Ps 52,11; 132,9;
145,10)2.
Bóg nie zapomina o swoim ludzie, wspomina jego dawną, „narzeczeńską miłość” i odpowiada na wołanie
dzieci przymierza:
Tak mówi JAHWE: Pamiętam miłość twojej młodości, miłość czasu twojego narzeczeństwa, gdy chodziłeś za mną na pustyni, w ziemi nieurodzajnej. (Jr 2,2)
Blisko treści ds#j# i <ym]j&r^ są pojęcia wywodzące się od rdzenia /nj, którego podstawowymi znaczeniami
są następujące czynności: pochylać się, okazywać przychylność, być łaskawym.
Przy pomocy słów wywodzących się od tego rdzenia w Starym Testamencie określone są relacje: człowiek
– człowiek oraz Bóg – człowiek. W sferze międzyludzkiej wyraża ono relację wyższego, dostojniejszego, silniejszego, panującego do niższego, słabszego, poddanego. Opisuje więc stosunek króla do wasala, pana do
sługi (por. 1 Mż 39,4.21; Rt 2,10). Wyraża spontaniczne działanie w sytuacji, w której mocniejszy okazuje
miłosierdzie, pomoc i łaskę słabszemu. Okazanie miłosierdzia nie jest więc pojmowane w Starym Testamencie jako obowiązek, powinność dostojniejszego wobec słabszego, kogoś gorszej kondycji, ale jest wynikiem
egzystencjalnego zaangażowania.
Rzeczownik /j@ [j@n] można więc przełożyć: łaska, miłość, życzliwość, przychylność, a czasownik /n^h*
oznaczać może: okazywać komuś łaskę, życzliwość, być przychylnym.
Terminy wywodzące się od rdzenia /nj rzadko w Starym Testamencie opisują relację Bóg – człowiek. Mając na uwadze charakter relacji możny – ubogi, mocny – słaby, /j@ Boga oznacza darmową łaskę, miłosierdzie
okazane bez względu na postawę człowieka, łaskę, którą Bóg okazuje ludziom, np. Mojżeszowi (2 Mż 33,12),
Dawidowi (2 Sm 15,25). Chodzi więc o bezwarunkowe, niczym niezasłużone przez człowieka otwarcie się
Boga na potrzebującego pomocy, opieki, prowadzenia.
Pobożny Hebrajczyk mógł modlić się do Boga i w pokorze prosić o okazanie łaski, miłosierdzia, przychylności. (Ps 4,2; 6,3; 9,14; 27,7; 30,11; 41,5.11; 53,3n i inne). Modlitwa jednak nie była traktowana jako warunek, który należało spełnić, aby JAHWE okazał zmiłowanie (/nj). Często prośba była motywowana beznadziejną sytuacją człowieka wołającego o pomoc (por. Ps 25,16; 31,10; 57,2 i inne). Modliciel, prosząc o łaskę,
przyznawał się do swoich grzechów (por. Ps 41,5) i zdawał sobie sprawę z tego, że niczym nie zasługuje na
łaskę i wysłuchanie. Oznacza więc to, że w relacji człowiek – Bóg nie obowiązywała zasada: daję więc daj.
Autor psalmu 4. prosił o łaskę i zarazem składał świadectwo, że Bóg już mu ją okazał. Łaska wyprzedza modlitwę. Psalmista nie podaje też żadnej przyczyny, dla której JAHWE łaskawie się nad nim pochylił i okazał
swoje zmiłowanie. Wezwanie do składania ofiar i pokładania w Bogu ufności, rozumie on jako odpowiedź na
łaskę, miłość Boga i wysłuchanie modlitwy3.
Odpowiedz na wołanie moje,
Sprawiedliwy Boże mój!
Ulżyłeś mi w ucisku.
Zmiłuj się nade mną
1

N. GLUECK (Das Wort hesed im alttestamentlichen Sprachgebrauch als menschliche und göttliche gemeinschaftsgemässe Verhaltungsweise, Giessen 1927, s. 34) uważa, że z pojęciem ds#j# wiąże się zobowiązanie. Nowsze badania obaliły tę tezę. Zob.
K. D. SAKEMFELD, The Meaning of Hesed in the Hebrew Bible a New Inouiry, Montana 1978, s. 165nn.
2
H. WITCZYK, „Pokorny wołał, i Pan go wysłuchał” (Ps 34,7a). Model komunikacji diafonicznej w psalmach, s. 421.
3
Zob. H.-J. KRAUS, Psalmen, BKAT XV, 1, s. 32.
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I wysłuchaj modlitwę moją! (Ps 4,2)
Autor modlitwy pokutnej, zawartej w psalmie 51., nie może niczego zaoferować Bogu, wszak zawsze
przed nim jest grzech i cały jest w grzechach.
Boże, w swej łaskawości zmiłuj się nade mną,
Według wielkiego miłosierdzia swojego zgładź winy moje!
Całkowicie obmyj mnie z winy mojej
I oczyść mnie z grzechu mego!
Ja znam swoje winy
I pamiętam zawsze o moim grzechu. (Ps 51,3-5)
Jeśli modliciel otwiera swe serce i usta, prosząc o łaskę, to nie jest to wyłącznie dzieło wołającego do
JAHWE, lecz również Boga, który pobudza do modlitwy.
JAHWE, Słuchaj mnie, gdy wołam.
Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie!
Z twego poruszenia mówi serce moje:
«Szukajcie oblicza mego!»
Przeto oblicza twego szukam, Panie. (Ps 27,7.8)
Szukanie oblicza JAHWE, temat często występujący na kartach Starego Testamentu (Ps 24,6; 2 Sm
12,16; 21,1; Oz 5,15; Am 5,4 i inne)1, jest efektem namysłu człowieka nad Bożą łaskawością, prowadzeniem,
wiernością. Już w Księdze Sędziów wielokrotnie mówi się, że niewierny lud w nieszczęściu wołał do Boga
i szukał JAHWE na skutek wspomnienia sobie wierności Boga i Jego zbawczych dzieł. Ale refleksja, w wyniku
której człowiek szuka JAHWE, nie jest wyłącznie dziełem człowieka, lecz tajemniczym działaniem Bożym,
który zmienia człowieka, napełnia go nowymi myślami i skłania do kroczenia za JAHWE i naśladowania Boga
(Iz 40, 29; 55,11; Ps 80,4; Lm 5,21).

3.2.10. Wierny
Dlaczego Bóg okazuje ludowi swojemu sprawiedliwość, łaskawość, miłość, dobroć? Stary Testament daje
jednoznaczną odpowiedź: Bóg jest wierny (tm#a# [a#m#t], hn*Wma$ [a$mWn*h]). JAHWE jest Bogiem wiernym
(5 Mż 7,9; 32,4; Ps 31,6; Iz 49,7):
JAHWE, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza
i okazuje łaskę tym, którzy go miłują i strzegą jego przykazań. (5 Mż 7,9)
Z nadziejami religijnymi, przejawami ufności powiązanymi z wiarą, że Bóg jest wierny, spotykamy się
niemal we wszystkich tradycjach teologicznych Starego Testamentu. Wierność jest więc atrybutem Boga,
odgrywającym w teologicznym myśleniu ludu Bożego bardzo ważną rolę.
Przymiotnik tm#a# wywodzi się od rdzenia /ma. Wiara ludu izraelskiego w JAHWE i wierność Boga pozostają więc w ścisłym związku. Według deuteronomicznej obietnicy przymierza (5 Mż 7,17-24; 31,3-8), wszechmocna wierność JAHWE objawiała się w dziejach Izraela zawsze dla jego dobra i zbawienia. W profetycznej
tradycji nawet sąd JAHWE nad niewiernym Izraelem nie mąci pewności, że JAHWE przyjdzie z pomocą
i zbawieniem, bo jest przecież Bogiem wiernym2. Doniosłość wierności JAHWE można pojąć należycie
w kontekście Bożych obietnic i przymierza.
Psalmy, które mają silny związek z kultem, są najlepszym świadectwem wiary Izraela, opierającej się na
pewności, że Bóg jest wierny. Psalmista apeluje do wierności Boga (Ps 40,12), opiewa wielokrotnie wierność
JAHWE. Nawet niebiosa opiewają wierność Boga, cały bowiem kosmos jest pełen wierności Stwórcy (Ps 35,
6; 57,11). Wieczny jest Bóg i wieczna też jest wierność Jego (Ps 105,5; 117,2).
Psalm 89., mając na uwadze przymierze Boga zawarte z Dawidem i dane mu obietnice, w całości poświęcony jest wierności JAHWE. Psalmista opiewa wierność Boga. Ale dostrzega też upadek dynastii Dawidowej
i widzi w historii gniew Boga. Apeluje do Boga, powołuje się na Jego obietnice i przymierze z Dawidem.

1

Tamże, s. 225.
Ale niektórzy prorocy mają trudności z powiązaniem niewierności ludu z wiernością JAHWE i ze zwiastowaniem wierności
Boga pomimo niewierności Izraela. Spotykamy się nawet z wątpliwościami, czy Bóg jest jeszcze łaskawy – zob. G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 566n
2
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Oczekuje, że wierny Bóg znowu się odezwie, przeto błogosławi Boga, błogosławi pomimo kar, które spadły
na dom Dawida i na Izraela.
Podobny motyw znajdujemy w psalmie 132. Tu również wierność Boga występuje w kontekście przymierza. W 11. wierszu występuje termin tm#a#, który jest tutaj synonimem przysięgi1.
Widzimy więc, że wierność Boga pozostaje zawsze w związku z ingerencją Boga JAHWE w historię Izraela.
W tej historii Jego wierność winna kształtować postawy człowieka. Izrael może być spokojny, wszak – jeśli zachowa wiarę, a więc będzie polegał na wierności swojego Boga – nie spotka go nieszczęście z ręki władców
Damaszku (zob. Iz 7,4nn). Niepotrzebne jest zwracanie się o pomoc do Asyrii. Być może, prorok Izajasz prośbę o pomoc rozumiał nawet jako naruszenie wierności względem JAHWE i powątpiewanie w wierność JAHWE2.
Termin tm#a# – jak już zostało powiedziane – występuje często z rzeczownikiem ds#j#. Wtedy zwrot tm#a#w#
ds#j# (2 Mż 34,6; 4 Mż 14,18; Jl 2,13; Jon 4, 2; Ne 9,17; Ps 86,15; 103,8; 145,8) wyraża postawę, jaką Bóg
JAHWE zajmuje wobec ludu przymierza. Przymierze Jego jest więc przymierzem łaskawym, niczym niezasłużonym. Także termin tm#a# występuje z Bożym atrybutem sprawiedliwości (Oz 2,21n; Ne 9,33; Za 8,8) lub
świętości (Ps 71, 22).
Prorok Ozeasz w swoim przesłaniu do Izraela3, nawiązując do osobistych doświadczeń w małżeństwie
z kobietą, która uprawiała nierząd kultowy4, ukazał niewierność ludu i wierność JAHWE, będącą ponad
wszelkimi urazami i doznanymi zniewagami. Uczestniczenie w kananejskim kulcie płodności pojmowane było
jako zlekceważenie przymierza z JAHWE i samego JAHWE, wszak JAHWE daje płody ziemi (Oz 2,10). JAHWE
pozostaje wierny zawartemu z Izraelem przymierzu pomimo zniewag, pogwałcenia przykazań, zerwania
przymierza.

1

Zob. J.-H. KRAUS, Psalmen, BKAT XV, 1, s. 886.
Zob. E. WÜRTHWEIN, Theologie als Glaubenswagnis, Festschrift für K. Heim, 1954, s. 47.
3
Ozeasz raz mówi o kraju (Oz 1,2; 2,5), innym zaś razem o Izraelu (Oz 2,16; 3,1.4).
4
Określenie <yn!Wnz= tv#a@ [a@V#t z=nWn'm] oznacza kobietę uczestniczącą w kananejskich obrzędach płodności, a więc w kulcie Baala.
2
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4. JAHWE Bogiem transcendentnym
Bóg Starego Testamentu jest bytem transcendentnym, nieporównywalnym do niczego, co stworzone.
Niektóre księgi biblijne w sposób szczególny podkreślają transcendencję Boga, np. Księga Przysłów, Hioba,
Izajasza, Ezechiela, Zachariasza. W Księdze Przysłów brak jest nawet myśli o personalnej relacji między człowiekiem a Bogiem1. Boga ze względu na Jego inność, nieporównywalność do rzeczy materialnych, nie można
przedstawić przy pomocy jakiegokolwiek obrazu czy wizerunku (Wj. 20,4-6; 5 Mż 4, 15-18; Iz 40,18.25;
46,5)2.
Bóg Starego Testamentu jest Bogiem wiecznym (Ps 90,1; Iz 40,28), ponad czasem, Pierwszym i Ostatnim
(Iz. 41,4; 44,6; 48,12). Jedynie On rządzi światem (Hi 9,5-7; 12,7-10). Bóg JAHWE przenika całe stworzenie,
zna wszystkie drogi i myśli ludzkie (Iz 40,13.14; 55,8.9). Myśli Jego są niezgłębione (Iz 40,28), Jego działanie
i wola suwerenne. Nikt nie ma wpływu na Boże decyzje (Iz 48,9-11). Słowo Jego przynosi zawsze pożądany
skutek (1 Mż 1,1nn; Iz 55,11). Wkracza w historię w sposób, którego nie da się przewidzieć, pomimo że
wcześniej zapowiedziana została przez proroków Jego interwencja (Iz 41,22-23-26.27; 43,9; 44,7; 45,21;
46,10; 48,3-7)3. Bóg jest święty i nienawidzi zła (Iz 6,1nn; Hi 4,17.18; 11,7-9; 15,14-16; 25, 4-6).
Pojęcie transcendencji Boga w Starym Testamencie uwydatnia różnicę pomiędzy jahwizmem a religiami
ludów sąsiadujących z Izraelem4. JAHWE, transcendentny Bóg Izraela, nie jest związany z miejscem, nie
umiera, nie można Go utożsamić z przyrodą, przede wszystkim człowiek nie może Nim manipulować ani
wywierać na Niego wpływu. Okazuje On człowiekowi łaskę, ale nie można na Nim nic wymusić. Baal Kananejczyków wprzęgnięty był w kołowrót zmieniającej się przyrody, opłakiwano jego śmierć i radowano się
z jego powrotu do życia5, JAHWE zaś jest suwerennym Panem przyrody, całego stworzenia. Pobożny Izraelita
wyznawał: „Okrywa niebiosa obłokami, przygotowuje deszcz dla ziemi, sprawia, że trawa rośnie na górach”
(Ps 147,8). Starożytni Hebrajczycy, obserwując stworzenie, dostrzegali w przyrodzie wielkość Boga, słabość
i kruchość życia i niezmierzalność łaski JAHWE, która objawiała się w codziennym znoju i trudzie (por. Ps 8,
1nn).
Zauważyć można, że myśl o transcendencji Boga dojrzewała w Starym Testamencie wraz z upływem czasu. W najstarszych tradycjach jest ona prawie niezauważalna. Dzieje się tak np. w źródle jahwistycznym. Występują w nim liczne antropomorfizmy i nie pozbawione uroku opisy wręcz zażyłości Boga z człowiekiem.
W młodszych dokumentach, szczególnie pochodzenia profetycznego, myśl o transcendencji Boga występuje
znacznie częściej, czasem wręcz jest dominująca. Wyrażano ją w różny sposób, a mianowicie, że Bóg jest
niewidzialny, niezwiązany z czasem ani z przestrzenią i działa za pośrednictwem aniołów.
Z transcendencją Boga łączy się pojęcie świętości Boga6. Myśl o transcendencji Boga znalazła także
wyraz w takich określeniach JAHWE – szczególnie występujących w Księdze Izajasza – jak Bóg mocny (Iz 9,5;
10,21) oraz Wszechmogący (6,2-11).
Transcendentny Bóg jest Bogiem osobowym, Duchem i Bogiem jedynym7.

4.1. Osobowość Boga
Wiara w Boga osobowego została ugruntowana w wierze ludu izraelskiego dość wcześnie. Liczne antropomorfizmy, upodabniające Boga do człowieka, tak często spotykane w Pięcioksięgu w warstwie pochodzącej ze źródła jahwistycznego, z jednej strony świadczą o tym, że na etapie redakcji źródła jahwistycznego
wiara w Boga osobowego była już ugruntowana i dostatecznie zakorzeniona, z drugiej zaś strony stały jakby
na straży jakiejkolwiek próby utożsamienia Boga z przyrodą. Wiara w osobowego Boga w Izraelu została
1

Zob. M. FILIPIAK, Księga Koheleta, PŚST VIII-2, Poznań – Warszawa, s. 76.
Zob. W. H. SCHMIDT, Gott, TRE, XIII, s. 608–626. M. NOTH, Das zweite Buch Mose, s. 130n.
3
Zob. Ch. LARCHER, Transcendencja Boża przyczyną Bożej nieobecności, Conc. 1960, l-l0, s.278.
4
Zob. Th. C. VRIEZEN, Theologie des Alten Testaments in Grundzügen, s. 122nn.
5
Zob. M. ELIADE, Historia wierzeń i idei religijnych, I, s. 111n.
6
Zob. Th. C. VRIEZEN, Theologie des Alten Testaments in Grundzügen, s.123.
7
Zob. W. EICHRODT, Theologie des Alten Testaments, 1, s. 131–146; por. JÓZEF FLAWIUSZ, Dawne dzieje Izraela, (V, 1, 27, § 112),
s. 270.
2
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w naturalny sposób przejęta przez patriarchów z wierzeń ludów, z którymi się spotykali, wszak w czasach
ojców Izraela pogańskie religie były już dostatecznie rozwinięte, a ślady pierwotnego animizmu stopniowo
zanikały. Sformułowania: Pan zasadził ogród (1 Mż 2, 8), ukształtował (ulepił) człowieka (2 Mż 2,7), przechadzał się po ogrodzie (2 Mż 3,8), spoglądał, zawołał, rozgniewał się itd., pozwalały myśleć o Bogu jak
o konkretnej osobie, a nie o bezosobowej Mocy.
Afekty Boże, często przyrównywane do uczuć ludzkich, jeszcze bardziej konkretyzowały myślenie Izraelitów o osobowym Bogu. Nie tylko źródło jahwistyczne przypisuje Bogu JAHWE uczucia właściwe człowiekowi,
ale czynili to także wielcy prorocy izraelscy, między innymi prorok Jeremiasz, który był rzecznikiem Boga
transcendentnego w Izraelu. Prorok z Anatot wołał w imieniu JAHWE:
Czy Efraim nie jest mi synem drogim, najmilszym dziecięciem? Ilekroć o nim mówię, muszę go wiernie
wspominać. Dlatego moje wnętrze wzrusza się nad nim i muszę się nad nim zlitować – mówi JAHWE.
(Jr 31,20)
Bóg, który się lituje nad swoim ludem, który jest Bogiem zazdrosnym (2 Mż 20, 5; 34,14), nie może być
„czymś”, ale jest „kimś”.
Również liczne wypowiedzi Starego Testamentu na temat gniewu JAHWE przybliżają myślenie człowieka
na temat Boga jako Bytu osobowego. Bóg gniewa się na tych, którzy odstępują od Niego, i gotów jest wytracić wszystkich, którzy zapominają o Bogu zbawczo obecnym (np. 2 Mż 22,18). Gniew jednak nie jest afektem
właściwym dla Boga JAHWE. I chociaż starotestamentowi autorzy, głównie Ozeasz i Jeremiasz, często bardzo
realistycznie piszą o gniewie JAHWE, to jednak ich wypowiedzi na temat rozgniewanego Boga mają za zadanie pokazanie Bożej świętości i sprawiedliwości1.
Boże afekty nie świadczą o słabości Boga ani w niczym nie upodabniają Go do człowieka. Człowiek
w myśleniu starożytnych Hebrajczyków pozostanie zawsze człowiekiem, Bożym stworzeniem, istotą słabą,
zamieniającą się w proch ziemi (Rz 2,7), podobną do usychającej trawy (Iz 40, 7n). JAHWE zaś nie umiera
(Ha 1,12), jest Bogiem żywym. Afekty Boże i antropomorfizmy występujące w opisach Boga mają za zadanie
jedynie uwydatnienie osobowości Boga. Jednakże myślenie o Bogu jako Bycie osobowym jest także antropomorficznym myśleniem. Jeśli Stary Testament jest świadectwem o Bogu osobowym, to przecież dlatego, aby
nie utożsamiano Go ani z bezosobową przyrodą, ani też z siłami przyrody, tym bardziej ze stworzeniem. Nie
jest On nawet uosobieniem sił przyrody, jak Baal w religii kananejskiej.
Bóg ma też imię. Dzięki temu lud mógł wzywać imienia Bożego. Znajomość imienia Bożego zapewniała
interpersonalny kontakt: Bóg – człowiek. Mógł on mieć różny charakter, zawsze jednak inicjatorem społeczności człowieka z Bogiem był sam JAHWE. Pobożny Izraelita mógł dziękować swojemu Bogu i wielbić Go za
opiekę, łaskę, błogosławieństwo:
Wywyższać cię będę, Boże mój, Królu,
I błogosławić imieniu twemu na wieki.
Każdego dnia błogosławić ci będę
I wysławiać imię twoje na wieki. (Ps 145,1.2)
Grzesznik z pokorą mógł prosić o przebaczenie winy:
Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
Z wielkiego miłosierdzia swego wymaż występki moje!
Obmyj mnie całkowicie z winy mojej
I oczyść mnie z grzechu mego!
Ja znam winy swoje
I pamiętam zawsze o grzechu moim. (Ps 51,3-5)
Ale zdarzyć się mogło, że Hebrajczyk wchodził w spór ze swoim Bogiem, jak np. było to w wypadku proroka
Jeremiasza:
Ilekroć pojawiały się twoje słowa, pochłaniałem je; twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, twoim bowiem imieniem jestem nazwany, JAHWE, Boże Zastępów. Nigdy nie siadam dla zabawy
w gronie roześmianych, siadam samotnie pod ciężarem twojej ręki, bo napełniłeś mnie gniewem. Dlaczego ból mój nie ma końca, a moja rana jest nieuleczalna i nie chce się goić? Jesteś mi jak strumień
zwodniczy, jak wody niepewne. (Jr 15,16-18)
1

Zob. Th. C. VRIEZEN, Theologie des Alten Testaments in Grundzügen, s. 129.
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Refleksja Izraela na temat imienia Bożego nie nosiła znamion prymitywizmu i religijnej magii. Nie chodziło jedynie o to, aby Bóg miał imię, jak np. kananejski Baal lub jakiekolwiek inne bóstwo; nawet nie tylko dlatego, aby można było wzywać imienia Bożego. Imię Boże JAHWE związane jest z pojmowaniem Istoty Boga.
Ono – jak była już o tym mowa – mówiło, nie tyle kim Bóg jest, ile raczej kim chce On być dla swojego ludu.
Wzywanie imienia Bożego nie miało też nic wspólnego z uprawianiem magii. Jeśli kapłan błogosławił lud, to
imię JAHWE nie było zaklęciem, ale gwarantem, że Bóg pobłogosławi, ustrzeże, obroni, rozjaśni swe oblicze
i obdarzy pokojem (4 Mż 6,24-26).
Wiara ludu izraelskiego była kształtowana przez Ducha Bożego, aby nie była wiarą w siły przyrody, lecz
w Boga osobowego. Jeśli w Starym Testamencie znajdujemy opisy mówiące, że objawieniu Boga towarzyszyły zjawiska przyrody, nie oznacza to, że identyfikowano Boga z tymi zjawiskami. Bóg JAHWE nie jest identyczny ani ze zjawiskami przyrody, ani z naturą i stworzeniem. Chociaż Bóg jest wszechobecny i wszystko
ogarniający swoją potęgą i wolą, to jednak Stary Testament – jak wynika z powyższego – wyklucza jakiekolwiek formy panteizmu.
Bóg w wierze starotestamentowego ludu nie jest symbolem czegoś, co jest, a co nie posiada osobowości;
nie jest magiczną formułką ani pojęciem umownym. Lud poddany był woli Boga, a wola decyduje
o osobowości i tę osobowość starano się utrwalić w wierze ludu wybranego w sposób obrazowy. Nie ulega
wątpliwości, że w historii objawienia, na początku samoobjawienia się żywego Boga znajduje się właśnie
epifania Boga osobowego. Tylko Bóg woli i miłości mógł budzić zaufanie, które jest nieodzowne na drodze
do zbawienia. Wiodąca idea przymierza w Starym Testamencie bez wiary w Boga osobowego nie miałaby
żadnego sensu, przymierze bowiem mogą zawrzeć ze sobą tylko konkretne osoby.
Cały Stary Testament przedstawia Boga jako osobę1, ale nie ma ona nic wspólnego z osobą ludzką. JAHWE przez usta proroka Ozeasza przypominał niewiernemu ludowi:
Nie ulegnę mojemu gniewowi, nie chcę ponownie zniszczyć Efraima, bo Ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem, jestem pośród ciebie Święty i nie przychodzę, aby niszczyć. (Oz 11,9)
Bóg nie ma początku ani końca, jak człowiek. Jest bez genealogii i bezrodzajowy2. Stary Testament przypisuje Mu uczucia właściwe zarówno dla mężczyzny, jak i kobiety, ojca i matki.

4.2. Bóg jest duchem
Wiara w Boga osobowego mogła się bardzo łatwo zdeformować i wynaturzyć. Zjawisko takie można zaobserwować w kręgu wierzeń pogańskich. Osobowy Bóg, przedstawiony na „wzór i podobieństwo” człowieka, mógł przybrać z łatwością wszystkie cechy i przymioty ułomnej i ograniczonej natury ludzkiej. Bóg objawił się więc również jako osobowy Duch. Bóg Starego Testamentu posiada więc postać niematerialną.
W Starym Testamencie nie ma formuły: Bóg jest Duchem. Spotykamy się z nią dopiero w Nowym Testamencie (por. J 4,24). Jednakże cały Stary Testament składa świadectwo wiary w Boga, którego natura jest
duchowa. Najbardziej zbliżona do tej formuły jest deklaracja JAHWE:
Egipcjanie są ludźmi, a nie Bogiem; konie ich to ciało, a nie duch. (Iz 31,3)
W licznych opisach starotestamentowych Bóg ma: ręce, oczy, uszy, oblicze (1 Mż 3,3.8; 32,31; 4 Mż 11,1;
1 Sm 5,11; 2 Krl 19,16; Ps 8,4; Iz 52,10). Mowa jest o tym, że Bóg się uśmiecha, a nawet gwiżdże (1 Mż 8,21;
Ps 2,4; 37,13; Iz 7,18). Autorzy Starego Testamentu piszą również o Bożym gniewie, nienawiści, zazdrości itp.
(1 Mż 6,6; 9,5; 2 Mż 22,24; 5 Mż 16,22; 30,9; 32,35; Iz 61,8; 62,5)3. Nie brakuje także wypowiedzi o radości
Boga4. W księgach Starego Przymierza spotykamy się nawet z zoomorfizmami. Możliwe są nawet i takie wyrażenia:
Dla Efraima jestem jak mól, a dla domu Judy jak próchnica… Bo Ja wystąpię przeciw Efraimowi jak lew,
a przeciw domowi Judy jak lwię; Ja sam rozszarpię i odejdę, porwę i nikt ich nie wyratuje. (Oz 4,12.14)

1

Zob. Th. C. VRIEZEN. Theologie des Alten Testaments in Grundzügen, s. 129.
Zob. E. JACOB, Theologie de l’Ancien Testament, s. 31.
3
Zob. W. EICHRODT, Theologie des Alten Testaments, 1, s. 134.
4
Zob. P. BRIKS, Radość Boga w Starym Testamencie, Warszawa 2000.
2
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Myślenie o Bogu, który jest natury duchowej, nie wyklucza używania antropomorfizmów. Niewątpliwie
prorocy byli zdecydowanymi rzecznikami duchowości Boga, a jednak w ich pismach znajdujemy także liczne
antropomorfizmy. Deutero-Izajasz w czasie niewoli babilońskiej w imieniu JAHWE wołał:
Milczałem zbyt długo, spokojnie powstrzymywałem się; lecz teraz podniosę krzyk jak rodząca; dyszeć
będę z gniewu. (Iz 42,14)
Wszelkiego rodzaju antropomorfizmy i zoomorfizmy należą do stylu i środków wyrazu literackiego. Nie
mają nic wspólnego z opisem wyglądu oraz istoty Boga.
Autorowie poszczególnych źródeł Pięcioksięgu starali się przekazać ideę o Bogu, który jest Duchem,
w sposób pośredni. I tak, według Elohisty, Bóg objawia się człowiekowi poprzez sny. Duch Boży oddziałuje
nie na wzrok i słuch, ale na myśli człowieka. W źródle kapłańskim Bóg nie lepi człowieka z gliny, jak w źródle
jahwistycznym (1 Mż 2,7), ale cały świat powołuje do istnienia poprzez swoje słowo (1 Mż 1,1nn). A słowo
zawsze miało naturę „duchową”. Deuteronomista, wspominając teofanię Boga, posługuje się przeciwstawieniem zmysłu słuchu zmysłowi wzroku:
Przemówił spośród ognia do was JAHWE, Bóg wasz. Słowa Jego słyszeliście, ale poza głosem postaci nie
widzieliście. (5 Mż 4,12)
Izrael nieustannie doświadczał obecności JAHWE. Wszechobecny wysłuchiwał modlitwy swojego ludu, ale
nikt nie mógł oglądać oblicza Jego (2 Mż 33, 20)1.
Z myślą o Bogu jako Duchu związane są licznie występujące w Starym Testamencie świadectwa o JAHWE
jako Bogu żywym (yh^ la@, hwhy yh^)2. Także o duchowości Boga świadczą wypowiedzi, w których wyrażona
została myśl, że Boga nie można przyrównać do człowieka (por. 4 Mż 23,19; 1 Sm 15,29; Oz 11,9). Człowiek
bowiem jest ciałem, istotą ułomną i grzeszną, Bóg jest Duchem, Bogiem świętym3, Panem całego stworzenia4.
Wiara i myślenie o Bogu, który jest Duchem, wymagały kategorycznego zakazu przedstawiania Boga
w formie rzeźby, obrazu rytego (2 Mż 20,4; 34,17; 3 Mż 19,4; 5 Mż 5,9.10; 7,9.10)5, w starożytnym bowiem
świecie w kulcie pogańskich bogów dochodziło w pewnym stopniu do identyfikacji bożka z jego obrazem.
Jednakże nie można zgodzić się z poglądem, że w starożytności na Bliskim Wschodzie panowało przekonanie, iż bóstwo przestrzennie ograniczone jest jedynie do swojego obrazu. Pobożny Hebrajczyk – chociaż
dochodziło nieraz w Izraelu do apostazji – jakąkolwiek identyfikację Boga z Jego obrazem uważałby za niesłychane bluźnierstwo i coś niepojętego, Boga Izraela bowiem nie można było oglądać6. Jedynie słyszeć było
można głos JAHWE oraz poznać Go po działaniu (5 Mż 4,12; por. 2 Mż 33,18-23).
Nie ma takiej istoty, która by w czymś przypominała Boga7. Bóg jest nieporównywalny do niczego, przeto
czynienie sobie obrazu Boga było niesłychanym bluźnierstwem, gdyż stawiało Boga w rzędzie rzeczy stworzonych. Kto czynił sobie obraz Boga, ten Stworzycielowi nadawał postać stworzenia.

1

Występujący w księgach Starego Przymierza zwrot: „oglądać JAHWE”, rozumiany był w przenośnym znaczeniu – zob.
W.H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 291.
2
Zob. W. EICHRODT, Theologie des Alten Testaments, 1, s. 136.
3
Zob. 3.2.1.
4
Zob. 3.1.3.
5
Zakaz sporządzania obrazów, który nie ma paraleli w bezpośrednim, przestrzenno-czasowym otoczeniu starego Izraela, widnieje we wszystkich zbiorach prawnych. Zabraniają one produkcji i oddawania czci rzeźbionym, jak i odlanym obrazom (1 Mż 20,
4; 5 Mż 27,15; por. Oz 11,2; 13,2) lub bóstwom (Wj 20,23; 34,17; 3 Mż 19,4; por. 3 Mż 26,1). Czy jednak zakaz ten obowiązywał
zawsze? Jeśli nie ulega wątpliwości, że drugie przykazanie pierwotnie było znacznie krótsze (zob. W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie
do Starego Testamentu, s. 291), to wątpliwość budzi przekonanie, że pierwotnie w Dekalogu w ogóle nie było zakazu czynienia
sobie obrazu Boga (zob. uwagi na ten temat – J. S. SYNOWIEC, Dziesięć przykazań, s. 71nn).
6
W Starym Testamencie znajdują się opowiadania, które mówią o sporządzaniu obrazu JAHWE (Wj 32,4.5; Sdz 18,17 [prawdopodobnie lany posąg w domu Micheasza był wyobrażeniem JAHWE]) – zob. S. ŁACH, Księga Wyjścia, PŚNT I-2, s. 186-188.
W świątyni jerozolimskiej – zdaje się – nigdy nie wyobrażano sobie JAHWE pod jakąkolwiek postacią. Nie jest pewne, czy po
śmierci Salomona byki postawione przez Jeroboama I w świątyni w Dan i w Betel, były wyobrażeniami, czy też były tronem JAHWE (1 Krl 12,27-29). Mogły być one traktowane podobnie jak skrzynia przymierza w świątyni Salomona.
7
Zob. W. H. SCHMIDT, Alttestamentliche Glaube und seine Geschichte, s. 92nn.
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Pojęcie Boga duchowego, niematerialnego, w dziejach narodu izraelskiego, które są zarazem dziejami objawienia Bożego, było stale pogłębiane i doskonalone. Walczyli o to prorocy starotestamentowi. Proroctwa ich są wyrazem wzniosłej idei świętego Boga, który jest Duchem, który jest inny niż materia i jest
ponad światem. Naród izraelski żył w świecie pogańskim. Religie pogańskie owych czasów były religiami
politeistycznymi. Uznawano wielobóstwo. Ziemia i niebo roiły się od bogów. Wiara ludu wybranego narażona była na pokusę przyswojenia sobie i uprawiania atrakcyjnych zewnętrznie kultów pogańskich. I tej pokusie niejednokrotnie ulegano.

4.3. Bóg jest jeden
Osobowy Bóg, który jest Duchem, przedstawił się narodowi izraelskiemu jako Bóg jedyny. Utrwalenie
wiary w Boga jedynego trwało w Izraelu bardzo długo. Dokonało się ono na drodze ustawicznej walki proroków Pana z kultami pogańskimi, wdzierającymi się nawet w niektórych okresach do Jerozolimy, religijnego
centrum Izraela.
Pięcioksiąg mówi o monolatrii, czyli o kulcie jednego Boga. Dotyczy to – jak już powiedzieliśmy – zarówno
epoki patriarchów, jak i czasów Mojżesza1. Bóg domagał się od swojego ludu jasnego, wyłącznego kultu i nie
chciał się dzielić z żadnym bożkiem należną Mu czcią. JAHWE przedstawił się swojemu ludowi jako Bóg zazdrosny. Deuteronomista nauczał:
Nie pójdziecie za innymi bogami, za bogami okolicznych ludów, gdyż pośród ciebie jest JAHWE, Bóg
twój, Bóg zazdrosny. (5 Mż 6,14.15)
Izrael winien mieć tylko jednego Boga, z czego nie można wnioskować, że we wcześniejszym okresie historii narodu wybranego lud był przekonany, iż oprócz Boga JAHWE nie ma żadnego innego boga. Dokładna
analiza przykazania: „Nie będziesz miał innych bogów obok mnie” (2 Mż 20,3) wskazuje, że jest w nim zakaz
czczenia innych bogów, a więc przykazanie to nie wyklucza możliwości istnienia obok JAHWE bogów, których
czciły narody sąsiadujące z Hebrajczykami2. Pierwsze przykazanie nie przeczy istnieniu innych bogów (por.
Sdz 11,23n; 1 Sm 26,19; 2 Krl 5,17n i in.), lecz wymaga zwracania się tylko do jednego Boga. Nie zakazuje
czczenia poganom swoich bogów, lecz nakazuje Izraelowi oddawanie czci jedynie JAHWE.
W okresie sędziów uznawano istnienie bogów narodowych, z którymi Izraelici sąsiadowali i niejednokrotnie toczyli krwawe walki. Wskazuje na to rozmowa Jefta z królem Ammonitów:
Tak tedy JAHWE, Bóg Izraela, wygnał Amorejczyków sprzed oblicza swego ludu izraelskiego, a ty znowu
jego chcesz wygnać? Czy nie jest tak, że kogo Kamosz, twój bóg, wypędza, tego posiadłość ty zajmujesz,
ale posiadłość każdego, kogo sprzed naszego oblicza wypędził JAHWE, nasz Bóg, my zajmujemy?
(Sdz 11,23.24)
Rozprawa Eliasza z kapłanami Baala, opisana przez autora 1. Księgi Królewskiej, zdaje się wskazywać, że
prorok Eliasz był przekonany, iż jeśli Baal istnieje, to jest bogiem bezsilnym. Prawdziwym Bogiem jest wyłącznie JAHWE, Bóg Izraela. Eliasz, mówiąc do zgromadzonego ludu: „Jeśli JAHWE jest Bogiem, idźcie za nim,
a jeśli Baal, idźcie za nim!” (1 Krl 18, 21), nakazuje dokonać wyboru pomiędzy Bogiem Izraela a nicością, jak
nazywano później pogańskie bożki (por. Jr 2,5)3. Dlatego też Eliasz nie obawiał się gniewu Bala, lecz jego
wiernej czcicielki – żony Achaba, królowej Izebel.
Jeszcze prorok Micheasz, którego działalność przypada na czasy panowania królów judzkich, Jotama,
Achaza i Hiskiasza (Mi 1,1), wołał:
Wszystkie ludy, każdy z nich postępuje w imieniu swojego boga, lecz my będziemy postępowali w imieniu
JAHWE, naszego Boga, po wieki wieków. (Mi 4, 5)4
Chociaż w początkowej fazie rozwoju jahwizmu Izrael dopuszczał możliwość istnienia innych bogów, to
jednak nigdy nie dopuścił myśli, że JAHWE posiada małżonkę, na wzór bogów kananejskich, z którą dzieliłby
tron. JAHWE nie dzielił z nikim czci i swojej władzy nad Izraelem1.
1

Zob. 2.2.3; 2.3.6.
Zob. S. ŁACH, Księga Wyjścia, PŚNT I-2, s. 184.
3
Zob. H. D. PREUß, Theologie des Alten Testaments , 1 s. 127.
4
Słowa te znajdują się w opisie dnia Pana. Zdaje się więc prorok Micheasz zakładać, że w dniu Pana będą narody, które pozo2
staną przy swoich bogach (Zob. Th. H. ROBINSON, F. HORST, Die zwölf kleinen Propheten, HAT 14, Tübingen 1954, s. 141. Zgoła
inne rozumienie czasów ostatecznych znajdujemy u Deutero-Izajasza (Iz 60,3nn).
2
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Żądanie, aby Izrael czcił tylko JAHWE, związane jest z kultem i występuje w różnych zdaniach o charakterze prawnym:
Kto składa ofiary innym bogom, poza samym JAHWE, będzie zgładzony
(2 Mż 22,20; por. 23,13.24; 34,14).
Stary Testament – początkowo – nie kwestionuje istnienia bogów jako takich, a więc ich „bycie”, lecz ich
„bycie dla” Izraela:
I poza mną nie ma zbawiciela (Oz 13,4; Iz 43,11; por. Jr 2,13).
Jeśli ten stosunek do Boga określi się mianem monolatrii, to przyznać należy, że jahwizm Mojżesza jest
etapem wstępnym monoteizmu. Monoteizm jest teologiczną konsekwencją wiary w Boga ojców, Boga Mojżesza, Boga, który objawił się Izraelowi pod imieniem JAHWE. Wraz z postulatem wyłączności wniesiono
bowiem roszczenie, które stara się przeniknąć coraz to bardziej rzeczywistość ludzkiego życia, natury
i historii, nie pozostawiając jednocześnie żadnej przestrzeni na działalność innych bogów2.
Od czasów reformy Jozjasza każdy Izraelita był zobowiązany codziennie zmawiać słowa:
Słuchaj, Izraelu! JAHWE jest Bogiem naszym, JAHWE jedynie! Będziesz tedy miłował JAHWE, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej. (5 Mż 6,4.5)
Nie da się przecenić wpływu tego wyznania na wiarę Izraela. Stało ono na straży późniejszego izraelskiego monoteizmu, chociaż samo nie jest w pełnym tego słowa znaczeniu wyznaniem monoteistycznym. Codzienne jego zmawianie przypominało wierzącemu Izraelicie zbawcze dzieła Boże i chroniło go przed bałwochwalstwem.
Dopiero późniejsi prorocy reprezentowali surowy monoteizm. Wielcy prorocy izraelscy głosili, że pogańscy bogowie są wymysłem ludzkim i dziełem rąk człowieka. Jeremiasz do zauroczonych pogańskim kultem
Jerozolimczyków wołał:
[Bóstwa] ludów są marnością, drzewem ściętym w lesie, dziełem rzeźbiarza przyozdobionym srebrem
i złotem, umocowanym gwoździami i młotami, aby się nie chwiało. Są jak strach na polu, na którym
uprawiają melony, nie mówią, trzeba je nosić, bo iść nie potrafią. Nie bójcie się ich, bo nie mogą szkodzić, nic też nie mogą uczynić dobrego. (Jr 10,3-5)
Pogańskie bożki jako wytwór rąk ludzkich nie mają w sobie życia i jako takie są bezsilne (por. Iz 2,8; por.
Ps 135,15-17). Nie należy się więc ich bać, ani też im ufać. Nie potrafią nic złego ani dobrego uczynić. Lęk
przed nimi i fascynacja ich kultem nie ma sensu, jest czczą zabawą3. Obraża uczucia Boga, który powołał
sobie Izraela i obdarza go miłością. Z powodu niewierności Izraela powinny zadrżeć niebiosa, bałwochwalstwo bowiem jest największą zniewagą jedynego Boga, Boga zbawienia. Ale czy lud wybrany rozumie, czym
jest wzgarda miłością JAHWE? JAHWE skarży się więc przez usta proroka swojego, Jeremiasza:
Czy jakiś naród zmienił swoich bogów, chociaż to nie są bogowie? Wszakże mój lud zamienił swoją
chwałę na kogoś, kto nie może pomóc. Przeraźcie się, niebiosa, nad tym, zadrżyjcie i zatrwóżcie się bardzo! Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło: Mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny,
cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą (Jr 2,11-13).
Bóg przez usta Deutero-Izajasza przedstawia się jako Bóg jedyny:
Tak mówi JAHWE, Król Izraela i jego Zbawiciel, Pan Zastępów: Ja jestem Pierwszy i Ja jestem Ostatni,
a oprócz mnie nie ma Boga (Iz 44,6),
oraz
Powiedzcie i przedstawcie dowody, nawet naradźcie się wspólnie! Kto od dawien dawna to przepowiedział, kto ogłosił to wcześniej? Czy nie Ja, JAHWE, poza którym nie ma Boga? Oprócz mnie nie ma boga
sprawiedliwego i zbawiciela. (Iz 45,21; por. 43,10; 41,28n; 42,17; 47,7)
W nowszej historii Izraela, szczególnie po niewoli babilońskiej4, wiarę ludu wybranego cechował surowy
monoteizm5. Bezwzględnie tępione były wszelkie przejawy politeizmu. Judaizm w czasach Jezusa Chrystusa
1

Zob. W. EICHRODT, Theologie des Alten Testaments, 1, s. 143.
Zob. W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 290.
3
2
Zob. W. RUDOLPH, Jeremia, HAT 12, Tübingen 1958, s. 67.
4
Zob. H. D. PREUß, Theologie des Alten Testaments , 1, s. 131.
5
Więcej na temat monoteizmu w Starym Testamencie – zob. np. G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 165–177, 383,
506, 592.
2
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zdecydowanie głosił jedynego Boga, który jest ponad czasem i przestrzenią. Uczono, że „jest jeden Bóg, Jedyny Władca, Niewyrażalny, który ma tron w niebie” (OrSib 2,11). Filon z Aleksandrii, gorący zwolennik filozofii greckiej, usiłując zjednać mądrych Greków dla wiary w jedynego Boga, Boga ojców, Boga Abrahama
i Mojżesza, pisał: „I powiedział Pan Bóg: Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam; uczynimy mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Dlaczego, proroku, nie jest dobrze mężczyźnie być samemu? Ponieważ, mówi, jest
rzeczą piękną, aby jeden był sam. Tym Jedynym jest Bóg i On istnieje sam w sobie, a nic nie jest podobne do
Boga. Ponieważ jest rzeczą piękną, aby prawdziwy Byt istniał sam, jak zresztą u Niego tylko wszystko jest
piękne, zatem byłoby rzeczą niepiękną, aby człowiek był sam. Fakt jednak, że Bóg jest sam, można również
rozumieć w ten sposób, że ani przed powstaniem świata nie było czegoś przy Bogu, ani że od chwili powstania świata nie istnieje jakaś rzecz obok Niego, ponieważ Bóg niczego absolutnie nie potrzebuje. Można to
jeszcze lepiej zrozumieć w ten sposób: Bóg jest sam jeden, nie jest bytem złożonym, ale naturę ma pojedynczą, podczas gdy każdy z nas i wszelkie inne zrodzone istoty stanowią wielość. (…) Bóg nie jest złożony ani
utworzony z wielu części, ale jest bytem nie zmieszanym z czym innym. Gdyby coś mogło być podobne do
Boga, byłaby to rzecz lepsza od Niego lub gorsza, lub Jemu równa. Ale nie ma niczego, co byłoby Mu równe
lub lepsze od Niego, a rzeczy gorszej nie można Mu dodać, gdyż w przeciwnym razie i On sam byłby gorszą
istotą, a wtedy byłby podległy skażeniu, a o takiej ewentualności nie wolno nawet myśleć”1.

4.4. Bóg transcendentny Bogiem bliskim
Transcendencja Boga jest przyczyną Jego „nieobecności” w świecie. W Starym Testamencie równolegle
do wiary w świętego Boga i do świadomości istnienia dystansu między Bogiem a człowiekiem występują jeszcze inne perspektywy widzenia Boga. Autorzy Starego Testamentu proklamują i głoszą także obecność
transcendentnego Boga JAHWE w historii, w szczególności w historii Izraela. JAHWE jest Bogiem dziejów.
Bóg kształtuje historię (Iz 41,20; 43,7; 45,8; 48,7). Boże zbawienie realizuje się w czasie. Stary Testament
jest świadectwem i dokumentem świadczącym o zbawczym działaniu Boga w historii. Historia ksiąg Starego
Przymierza jest więc historią zbawienia2.
Proces deantropomorfizacji3, podążający w kierunku transcendentalizacji Boga, utwierdzał w przekonaniu lud Starego Przymierza o niemożliwości zmysłowego poznania i kontaktu z Bogiem. Jednakże w istocie
miał on na celu demitologizację wiary w Boga potomków i dziedziców wiary patriarchy Abrahama4. Poprzez
powiązanie idei obecności Stwórcy i Pana stworzenia w świecie z Jego zbawczym działaniem w historii, wyróżnia się ona na tle mitologicznych świadectw bliskości i obecności bogów w religiach Bliskiego Wschodu.
Biblijne poznanie bliskości Wszechmocnego zostało poszerzone i pogłębione o takie elementy i rejony poznawcze, które w wielu religiach nie zostały nawet tknięte. Mitologiczne myślenie przesuwa rzeczywistość
w rejony pozahistoryczne, do praczasu, i jest wynikiem niezliczonych, typowych doświadczeń kolejnych pokoleń ludzkich, doświadczeń, które wymagają nieustannego powtarzania w kulcie, aby przeszłość stała się
teraźniejszością i odwrotnie5. Mit, jako rozwinięty język symbolu6, w istocie jest ahistoryczny, przekazuje
jednak egzystencjalne doświadczenie pokoleń i jako taki posiada wartość poznawczą7. Mit we właściwy dla
siebie sposób opisuje boski byt. Historyczne myślenie nie jest jednak w stanie całkowicie wyzwolić się
z więzów mitu, który jako forma literacka w Starym Testamencie został niemalże całkowicie przezwyciężony.

1

Nomw/n i`erw/n allhgori,a 2,1-3, wg przekładu L. JOACHIMOWICZA, [w:] Filon Aleksandryjski, Pisma, 1986, s. 112.
Liczne przykłady interwencji JAHWE w historii omawia R. de VAUX, Obecność i nieobecność Boga w historii według Starego
Testamentu, Conc. 1960, l-l0, s. 251nn.
3
Deantropomorfizacja pojęcia Boga postępowała nieustannie naprzód. Tłumacze Starego Testamentu na język grecki konsekwentnie usuwali wszelkie antropomorfizmy, dopuszczając się nawet zmiany sensu pierwotnego tekstu – por. E. DĄBROWSKI,
Nowy Testament na tle epoki, II, s. 101.
4
Na temat mitu w Starym Testamencie w polskiej literaturze teologicznej – zob. J. KUDASIEWICZ, Biblia. Historia. Nauka, Kraków
1978; R. KRAWCZYK, Stary Testament – Biblia chrześcijanina dzisiaj, Siedlce 1985, s. 57–72.
5
Zob. M. ELIADE, Traité d’histoire des religions (przekł. polski J. WIERUSZ-KOWALSKI, Traktat o historii religii, Łódź 1993, s. 379nn),
Paris 1949.
6
Zob. M. MIETLIŃSKI, Mit a prawda według M. Eliadego, STV 14(1976) nr 2, s. 225.
7
Zob. M. LURKER, Die Botschaft der Symbole. In Mythen, Kulturen und Religion (Przekł. polski R. WOJNAKOWSKI, Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, Kraków 1994, s. 57) München 1990.
2
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Mityczna substancja, jako egzystencjalne poznanie i doświadczenie bliskości Boga, trwa jednak w różnych
modelach relacji Boga do historii1.
Rozpoczęta w Starym Testamencie deantropomorfizacja i demitologizacja pojęcia Boga związana jest
z pogłębiającym się historycznym myśleniem i rozumieniem historii jako dziejów zbawienia. Oczywisty jest
więc również jej związek ze starotestamentową soteriologią, szczególnie z podstawowym dogmatem wiary
ludu Bożego, streszczającym się w wyznaniu: JAHWE wyzwolił Izraela z Egiptu.
Bóg wszedł w szczególny związek z potomkami Jakuba, wybrał ich spośród wszystkich narodów, aby
uczynić ich swoim ludem wybranym. Izrael jest szczególną własnością Boga JAHWE (hL*g%s= <u^ – 5 Mż 7,6),
JAHWE zaś jest Bogiem Izraela. Przymierze JAHWE z Izraelem jest ilustracją związku Boga z potomkami Jakuba, znakiem Bożej obecności w dziejach narodu wybranego, idea przymierza bowiem zakłada istnienie
związku dwóch partnerów i wzajemne przybliżenie się sygnatariuszy przymierza. Uświadomienie sobie przez
lud izraelski istnienia takiego związku nie mogło stać się w mitycznej przeszłości, lecz zaistniało w dziejach,
dzięki doświadczeniu i przeżyciu konkretnych zbawczych wydarzeń2. Bóg więc realnie obecny jest w historii.
Deus absconditus, Bóg daleki, niepoznawalny, niepojęty, ponadczasowy, budzący grozę i święte drżenie, poprzez swoje zbawcze działanie objawił się jako Deus revelatus. Wiarę i przekonanie takie wyrażał Izrael
w swojej historiografii. Stary Testament jest świadectwem wiary Izraela w Boga działającego w historii.
W istocie nie jest księgą dziejów potomków Jakuba, lecz księgą zbawczego działania Boga w dziejach narodu
wybranego3. Izraelska koncepcja historii jest teocentryczna. Podmiotem zainteresowania historiografii izraelskiej było działanie Boga w historii. Starotestamentowy historyk rozpoznawał obecność Boga
w wydarzeniach. Taka koncepcja historii zrozumiała jest na tle pojmowania dziejów na Bliskim Wschodzie,
gdzie – według pojęć starożytnych – ludy toczyły z sobą wojny w imieniu bogów. W panteonie kananejskim
bogowie knuli intrygi i staczali między sobą „krwawe” walki4. Według najstarszych warstw Starego Testamentu, wojny prowadzone przez Izraelitów, miały charakter sakralny. Walczącym był sam JAHWE (por. Sdz 5,
4.20; Joz 5,13; 10,10-14; 2 Sm 5,24)5.
Daleki, ukryty, niepoznawalny, transcendentny JAHWE manifestował swoją obecność w stworzonym
przez siebie świecie. Będąc świętym Bogiem, przebywał jednak między ludem, który wybrał sobie spośród
narodów całej ziemi. W 5. Księdze Mojżeszowej spotykamy retoryczne pytanie:
Który wielki naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam JAHWE, nasz Bóg, ilekroć go wzywamy?
(5 Mż 4,7).
Ujawnia ono troskę o utrwalenie przekonania w Izraelu wiary, że Bóg daleki, niematerialny, transcendentny
pozostaje jednak blisko swojego ludu.
Myśl o transcendentnym Bogu, który jest równocześnie Bogiem bliskim, występuje także w tych tradycjach teologicznych Starego Testamentu, w których w szczególny sposób podkreśla się transcendencję Boga.
Chociaż prorok Ezechiel był rzecznikiem transcendentnego Boga, to jednak nie brakuje w jego księdze wypowiedzi, które świadczą o bliskości tego Boga. Nie można o Bogu mówić wyłącznie jako o Bogu transcendentnym, ale także jako o Bogu jedynie bliskim6.
W księgach Starego Testamentu zostały połączone dwa sposoby mówienia o Bogu, a mianowicie o Bogu
bliskim i dalekim. W Starym Testamencie spotykamy się jednak z pewnymi trudnościami w artykułowaniu
wiary w obecność transcendentnego Boga w świecie. Studium teologii ksiąg Starego Przymierza ujawnia

1

Zob. P. TILLICH, Mythus und Mythologie, RGG III, 363–370.
Zob. K. GELLING, Die Erwählungtratitions Israel, BZAW 48, s. 19–28; K. KOCH, Zur Geschichte der Erwählungsvorstellung in Israel, ZAW 64, 1955; H.-J. KRAUS, Volk Gottes im Alten Testament, Zürich 1958; S. ŁACH, Księga Powtórzonego Prawa, PŚST II-3,
Poznań – Warszawa 1971; G. von RAD, Das Gottesvolk im Deuteronomium, Stuttgart 1929; Th. C. VRIEZEN, Die Erwählung Israels
nach Alten Testament, Zürich 1953; H. WILDBERGER, JAHWE Eigentumsvolk, Zürich 1960.
3
Zob. G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 645.
4
Zob. H. KLENGEL, Historia kultury starożytnej Syrii, Warszawa 1971, s. 63.
5
Zob. G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 28nn; Tenże, Die Heilige Krieg im alten Israel, Zürich 1951 ; E. GALBIATI,
A. PIAZZA, Pagine difficili della Bibbia Antico Testamento, Milano 1966 (Przekł. polski M. PONIŃSKA, Biblia księga zamknięta?, Warszawa 1971, s. 285nn); H. CAZELLES, P. GRELOT, Wojna, STB, s. 1064.
6
Zob. W. CHROSTOWSKI, Prorok wobec dziejów, Warszawa 1991, s. 149n.
2
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niejednokrotnie zakłopotanie najlepszych przedstawicieli Izraela wobec trudności w przedstawieniu i opisaniu swojego głębokiego przekonania, że daleki i święty Bóg jest zarazem bliski i obecny w historii oraz
w życiu swojego ludu. Zakłopotanie to wyraża się między innymi w wielości i różnorodności występujących
w Starym Testamencie form Bożej obecności.

4.4.1. Sposoby i formy manifestacji obecności Boga
W Starym Testamencie wyraźnie dostrzegalne są dwa nurty myśli teologicznej: kapłański i prorocki. Nie
rozwijały się one niezależnie od siebie. Wzajemne wpływy i zapożyczenia widać przy analizie niektórych
tematów teologicznych ksiąg Starego Przymierza. Nie można mieć tu jedynie na myśli fundamentalnego
tematu, jakim jest Bóg, lecz szereg innych, jemu podporządkowanych, a wśród nich również nas interesujący, a mianowicie temat epifanii i obecności Boga.
Zagadnienie obecności Boga w Starym Testamencie łączy się z licznymi opisami teofanii. Opisy te łatwo
da się wyodrębnić z większych perykop i nietrudno zauważyć ich odrębność literacką. Opisy teofanii są związane z dwoma gatunkami tekstów, a mianowicie z hymnami sławiącymi moc JAHWE oraz z tekstami prorockimi zapowiadającymi przyszłe zwycięstwo Boga nad Jego przeciwnikami1.
Analiza licznych tekstów o objawieniu się Boga przemawia za tym, że wywodzą się one ze starych pieśni
sławiących zwycięstwa JAHWE z czasów, w których wojny prowadzone przez Izraelitów były uważane za wojny JAHWE. Najstarsze bowiem opisy epifanii Boga dotyczą przybycia JAHWE z Synaju (por. Sdz 5,4n; Ha 3,3; 5
Mż 33,2), z nieba (Ps 18,10; Iz 63, 19; Mi 1,3n), z Syjonu (Ps 50,2; Am 1,2) lub z północy (Ez 1,4), aby udzielić
z pomocy swojemu ludowi2. Interwencje JAHWE mają charakter zbawczy. Ale celem tych opisów jest sławienie potęgi Boga nad przyrodą i narodami. Te dwa elementy często łączą się z sobą, a pierwowzorem ich
mogą być hymny pozabiblijne, np. sławiące babilońskiego boga Marduka, który w gniewie przychodzi, aby
stoczyć walkę z wrogami. Okryty burzą jak płaszczem, ciska pioruny na swoich przeciwników3.
Opisy teofanii nie wyczerpują jednak całokształtu myśli Starego Testamentu na temat obecności transcendentnego Boga. Wiele tekstów prorockich, które nie mają regularnej budowy tekstu teofanijnego, mówią jednak o obecności Boga, a więc Jego bliskości i podejmowaniu prób nawiązania kontaktu z człowiekiem, nieustannie uciekającym przed żywym Bogiem.
Przyjąć więc należy istnienie sacerdotalnego i profetycznego rozumienia idei obecności Boga. Zgodnie
z tym, co zostało powiedziane wyżej, nie można przeprowadzić dokładnej linii demarkacyjnej pomiędzy tym,
co nazywamy kapłańskim, a tym, co uważamy za prorockie pojmowanie obecności Boga. Pewne myśli są
wspólne, gdyż należą do jednej religii, pewne zaś są typowe dla odpowiednich tradycji teologicznych Starego
Testamentu. Wiara ludu izraelskiego w obecność transcendentnego Boga w historii oraz codziennym życiu
wyrażała się w kulcie. Czynności kultowe były symbolicznymi spotkaniami z JAHWE, który jest Bogiem
w górze na niebie i w dole na ziemi (5 Mż 4,39; Joz 2,11)4.
Święta izraelskie, z całym bogatym symbolizmem gestów i świętych czynności, były anamnezą zbawczych
czynów JAHWE. Pascha i Święto Przaśników, obchodzone na wiosnę, przypominały exodus narodu wybranego z Egiptu (2 Mż 12,24-27; 23,15; 34,18; 5 Mż 16,1.3.6). Święto Szałasów obchodzono na pamiątkę pobytu Izraela na pustyni (2 Mż 23,43), Święto Tygodni zaś na pamiątkę pobytu pod Synajem (2 Krn 15,10)5. Jerozolimska świątynia, miejsce nieustannego adorowania JAHWE, była znakiem i symbolem obecności Boga.
Z tym sacerdotalnym rozumieniem idei obecności Boga łączą się starotestamentowe myśli o imieniu i chwale Pana. Obecność chwały JAHWE była sygnałem do sprawowania kultu. Pierwotnie obecność chwały JAHWE
wiązano ze skrzynią przymierza (1 Sm 4, 21n), a w późniejszym judaizmie, gdy w przenajświętszym miejscu
1

Zob. J. JEREMIAS, Theophanie, Neukirchen 1965, s. 110.
Zob. G. WITCZYK, Teofania w Psalmach, Kraków 1985, s. 36.
3
Zob. E. EBELING, Die akkadische Gebetsserie, Berlin 1953, s. 94.
4
Zob. P. GRELOT, Obecność Boga i jedność z Bogiem w Starym Testamencie, Conc. 1-10 (1968), s. 552.
5
7
Zob. E. LOHSE, Umwelt des Neuen Testaments, NTD Ergänzungsreihe 1, Göttingen – Zürich 1986, 113nn; R. de VOUX, Obecność nieobecność Boga w historii według Starego Testamentu, Conc. 6-10(1968), 257; D. ROPS, La vie quotidienne en Palestine
au temps de Jésus (przekł. polski J. LASOCKA, Życie codzienne w Palestynie za czasów Chrystusa, Poznań – Warszawa – Lublin 1965
s. 501 nn.
2
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nie było skrzyni Bożej, z samą świątynią. W widzeniu Ezechiela chwała Pana opuściła Jerozolimę na znak, że
ustało w niej wszelkie życie religijne (Ez 11,22-24). W widzeniu zaś przyszłej, odnowionej i oczyszczonej świątyni chwała JAHWE napełniła cały dom Boży na znak, że Bóg będzie na wieki z ludem swoim.
Synu człowieczy, oto miejsce mojego tronu i miejsce stóp moich nóg, gdzie na wieki zamieszkam wśród
synów izraelskich (Ez 43,7).
Judaizm w czasach Jezusa rozwinął ezoteryczną naukę na temat obecności Bożej w kontekście chwały
JAHWE i świątyni1.
Ale pojęcie chwały Pana nie było obce też prorokom, czego najlepszym przykładem jest Ezechiel, prorok
transcendentnego, nie dającego się wyobrazić Boga. Prorocy wypracowali pewne własne, właściwe ich formacji teologicznej, myśli na temat obecności Boga. JAHWE jest obecny w świecie i bliski człowiekowi poprzez swojego Ducha i słowo. Jest to klasyczne prorockie zrozumienie sposobu bytowania Świętego między
ludźmi.
4.4.1.1. Bóg obecny w zjawiskach przyrody
W Starym Testamencie spotykamy się w kilku miejscach z prymitywnym poglądem, upatrującym w siłach
i zjawiskach przyrody manifestację obecności Boga. Bóg objawiał się w obłoku (2 Mż 19,9; 20,18; 5 Mż 5,21),
gromach i błyskawicach (2 Mż 20,18; 5 Mż 5,21; 1 Sam 7,10; Am 1,2; Hi 37, 5), w gwałtownej wichurze (Ps
104,3; Za 9,14), w delikatnym powiewie wiatru (1 Krl 19,12.13), w ogniu (2 Mż 3,2-4; 5 Mż 33,2; Iz 66,15),
w trzęsieniu ziemi (Sdz 5,4; Ps 18,8; 66,8.9). Chmury były rydwanem Boga JAHWE (Ps 104,3; Iz 19,1). Pan
szybował na skrzydłach wiatru (Ps 18,11; 103,3)2. Ten pogląd, niewiele mający wspólnego z późniejszą ideą
objawienia się Boga poprzez przyrodę (por. Ps 8; Rz 1,20), z łatwością został przezwyciężony w procesie demitologizacji, a ponadto w wielu tekstach poetyckich należy widzieć jedynie literackie metafory. Z jednej
strony taki pogląd pozwalał przedstawić JAHWE jako Pana przyrody, Boga władającego nad budzącą bojaźń
przyrodą, ale z drugiej strony mógł utrudnić uświadomienie przekonania, że Bóg nie jest identyczny ze stworzeniem oraz wykorzenić pewne formy kultu sił przyrody, jakie np. da się zaobserwować w religii kananejskiej.
4.4.1.2. Oblicze JAHWE (<yn]P* [P*n'm])
Oblicze JAHWE (<yn]P* [P*n]m]) zajmuje w Starym Testamencie ważne miejsce, nie tylko jako obraz uczuć
JAHWE3, lecz głównie jako wyraz Bożej obecności. W zrozumieniu sensu i treści wyrażenia oblicze Pana podstawową rolę odgrywa 33. rozdział 2. Księgi Mojżeszowej. Bóg obiecując towarzyszenie swojego oblicza ludowi w czasie jego wędrówki przez pustynię, w istocie przyobiecał być personalnie obecnym. Oblicze jest tu
substytutem samego JAHWE4. W Księdze Wyjścia w rozdziale 33. została również zaznaczona różnica pomiędzy aniołem a obliczem Pana. Bóg nie chciał iść dalej z ludem izraelskim z powodu jego nieposłuszeństwa.
Obiecał jedynie prowadzenie poprzez anioła. Mojżesz lękał się jednak opuścić miejsce obozowania i prosił
o Boże prowadzenie. Dopiero gdy Bóg obiecał przewodnictwo poprzez swoje oblicze, Izrael gotowy był podjąć dalszą wędrówkę przez pustynię. Występujące tu wyrażenie – yn^P* (moja twarz), oznacza: Ja sam, osobiście5. Także w 5 Mż 4,37 termin oblicze jest synonimem JAHWE. Interesujące przeciwstawienie oblicza Pana
aniołowi znajduje się również u Trito-Izajasza:
Nie posłaniec i nie anioł, lecz jego oblicze wybawiło ich; On sam ich odkupił w swojej miłości i w swoim
miłosierdziu. Podtrzymywał ich i nosił przez wszystkie wieki (Iz 63,9).
Obliczu przypisana została tu zbawcza funkcja. Ze słów: „On sam ich odkupił w swojej miłości i w swoim miłosierdziu” wynika niedwuznacznie, że oblicze jest synonimem JAHWE. Poprzez <yn]P* JAHWE jest zbawczo
obecny, działający dla dobra swojego ludu.
1

Zob. J. MAIER, Geschichte der jüdischen Religion, s. 193n.
W literaturze ugaryckiej Baal żegluje na chmurach. Por. J. AISTLEITNER, Die mythologischen und kultischen Texte aus Ras
2
Schamra, Budapeszt 1964, s. 51, 76; W. BEYERLIN (red.), Religionsgeschichtliche Texbuch zum Alten Testament, Berlin 1978,
s. 238n; Analizę Ps 18; 29 oraz 68 w świetle historii religii – zob. G. WITCZYK, Teofania w Psalmach, s. 70nn.
3
Bóg ukazuje swoje oblicze w dobroci (Ps 4,7; 80,4.8.20), odwraca je w gniewie (Iz 54, 8; Ps 30,8).
4
Zob. E. JACOB, Théologie de l’Ancien Testament, s. 62; M. NOTH, Das zweite Buch Mose, ATD 5, s. 211n.
5
Zob. S. ŁACH, Księga Wyjścia, PŚST I-2, s. 280.
2
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Oblicze Boga nie było czymś nieokreślonym, jedynie formułą zastępującą imię Boga JAHWE (2 Mż 33,11;
5 Mż 12,8; 14,14)1. Ze względu na to, że było ono synonimem samego Boga, przeto dość wcześnie w Izraelu
utrwaliło się przekonanie, że oblicze JAHWE, podobnie jak On sam, jest niewidzialne (2 Mż 33,20-33)2. Nigdy
jednak pojęcia oblicze Pana nie przestano uważać za formę i sposób manifestacji Boga. Z obliczem JAHWE
związane też zostały konkretne myśli o zbawczej obecności Boga.
4.4.1.3. Imię (]<v@ [v@m])
Bóg w Starym Testamencie manifestował swoją obecność również przez imię (]<v@ [v@m]). W bardzo wielu tekstach starotestamentowych imię Boga jest synonimem JAHWE. Imię JAHWE pełni rolę alter ego (4 Mż
1,2-42). Jak JAHWE jest święty, tak również święte jest Jego imię. Imię jest jakby powtórzeniem Istoty Boga3.
Nasze zainteresowanie imieniem JAHWE jednakże zwraca się w tej chwili jedynie ku tym biblijnym tekstom,
w których imię Pana rozumiane jest jako manifestacja obecności Boga. Ważną rolę pojęcie imienia Bożego
odgrywa w tekstach posiadających redakcję deuteronomiczną. Według Deuteronomisty, JAHWE wybrał sobie miejsce mieszkania dla swojego imienia (5 Mż 12,5; 2 Sm 7,13; 1 Krl 9,3; 11,36)4. Pogląd ten wiąże się
ściśle z deuteronomiczną ideą jedności. Czy chodziło Deuteronomiście o obecność samego JAHWE, czy też
wyrażenie przekonania, że świątynia znajduje się pod szczególną opieką Bożą?5 W praktyce nie dostrzegano
takiego subtelnego rozróżnienia zasygnalizowanego w tym pytaniu. W czasach proroka Jeremiasza naród
izraelski (głównie mieszkańcy Jerozolimy) w obliczu zbliżającego się nieszczęścia pokładał swoją nadzieję
w świątyni. Sądzono, że w cieniu jerozolimskiego sanktuarium, miejsca zamieszkania imienia Pana, lud JAHWE jest całkowicie bezpieczny6. Prorocy, przedstawiciele monoteizmu etycznego, zdecydowanie występowali przeciwko budowaniu nadziei na świątyni. Domagali się życia zgodnego z wolą JAHWE. Na pomoc
mógł liczyć jedynie lud posłuszny Bogu, pełniący Jego wolę. Ratunkiem w chwilach ciężkich i w zagrożeniu
jest sam JAHWE. Dla proroków Pana było oczywiste, że Bóg nie mieszka w świątyni zbudowanej rękami ludzkimi. Jak Bóg mógł odwrócić swoje oblicze, tak mógł również zabrać swoje imię ze świątyni. Uczestniczenie w kulcie powinno iść w parze z poprawą postępowania7. Obecność Boga JAHWE poprzez imię nie była
więc związana z miejscem, lecz z samym imieniem, które w innych kultach przysługiwało wizerunkowi bóstwa8.
Bóg JAHWE działa również poprzez swoje imię. Tam gdzie mówi się o działaniu imienia Bożego, tam imię
jest identyczne z samym JAHWE. Tak jest w zwiastowaniu Izajasza:
Oto imię JAHWE przychodzi z daleka. Gniew jego płonie i przytłacza jego brzemię; jego wargi wskazują
na wzburzenie, a jego język jest jak ogień trawiący (Iz 30,27).
Człowiek powinien więc wzywać imienia Pana, z nim bowiem związana jest moc JAHWE (Ps 54,3). Izraelici
poprzez imię JAHWE, które znają i mogą wzywać, pozostają w stałej relacji ze swoim Bogiem. Wzywający
imienia Bożego doświadcza zbawczej obecności Boga (Por. Ps 20,8; Joz 23,7; Am 6,10). Miejsce, w którym
wzywa się imienia JAHWE, jest miejscem obecności wzywanego (2 Mż 20,24). Autor psalmu 122. myśli zatem o świątyni w Jerozolimie jako o miejscu, w którym wzywa się imienia JAHWE, a wzywa się je tam, ponieważ świątynia jest znakiem obecności Boga. Natomiast autor psalmu 74., mając na myśli zburzenie świątyni, pisze o zburzeniu mieszkania imienia JAHWE.

1

W religiach pogańskich oblicze bóstwa przybierało konkretne formy i kształty. Zob. W. EICHRODT, Theologie des Alten Testaments, 2-3, s. 15.
2
Zob. E. JACOB, Théologie de l’Ancien Testament, s. 63. W. EICHRODT, Theologie des Alten Testaments, 2-3, s. 15 zalicza oblicze
do pojęć teologii objawienia.
3
W prymitywnych religiach pogańskich poznanie imienia bóstwa oznaczało zawładnięcie bóstwem.
4
Por. 2 Krn 20,8; Ps 74,7.
5
Zob. E. JACOB, Théologie de l’Ancien Testament, s. 66n.
6
Por. Jr 7,1nn.
7
Zob. L. STACHOWIAK, Księga Jeremiasza, PŚST X-1, s. 159n.
8
Zob. G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 150.
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E. Jacob1 sądzi, że najpełniej obecność Bożą wyraża właśnie imię JAHWE, gdyż – według starotestamentowego poglądu – imię jest synonimem osoby. Istnieje jedynie to, co posiada imię. Transcendentny Bóg
uobecnia się i objawia poprzez swoje święte imię.
4.4.1.4. Anioł JAHWE (Ea*l=m^ [m^la*h])
Oblicze i imię JAHWE były niewidzialnymi formami objawień transcendentnego Boga i jako takie mogły
się wydawać zbyt abstrakcyjne i mało konkretne przy opisywaniu obecności Boga. W przeciwieństwie do
prymitywnych kultów bóstw kananejskich, w których pożądana była materializacja obrazu bóstwa, imię oraz
oblicze JAHWE dematerializowały obraz objawiającego się Boga. Pobożność ludowa domaga się często dostrzegalnych znaków obecności przedmiotu kultu i uwielbienia. Oczywistym znakiem obecności JAHWE było
Jego zbawcze działanie. Częścią składową religii jest jednak kontakt z Bogiem. Pytano przeto o bardziej
uchwytne dla zmysłów znaki Bożej bliskości i obecności. Wymaganie to spełnia anioł JAHWE (hwhy Ea*l=m^
[m^la*h JAHWE]). Pojęcia anioł JAHWE nie należy uważać za młodsze ani starsze od pojęć: oblicze JAHWE
oraz imię JAHWE. Funkcjonowały one obok siebie i miały za zadanie w możliwie najbardziej komunikatywny
sposób przedstawić myśl o obecności Boga w świecie i historii. Wychodziły naprzeciw zapotrzebowaniu
ludzkiego serca, szukającego kontaktu z świętym Bogiem.
Pojęcie anioł JAHWE występuje w najstarszych warstwach Starego Testamentu2. Przy jego pomocy
w zamierzchłej przeszłości usiłowano przedstawić głębokie religijne przekonanie, że transcendentny Bóg
kontaktuje się z człowiekiem. W licznych tekstach starotestamentowych Ea*l=m^ jest identyczny z JAHWE. Jest
tak np. w opowiadaniu przedstawiającym objawienie się Boga Mojżeszowi w gorejącym krzaku u podnóża
góry Bożej, Horeb (2 Mż 3,1nn)3. Aby się o tym przekonać, wystarczy porównać wiersze 4,7 oraz 4,14 z 4,2.
Być może, wyrażenie: „ukazał mu się anioł JAHWE” jest późniejszą redakcyjną wstawką, mającą na celu oddalenie wrażenia, że Bóg bezpośrednio objawił się Mojżeszowi, chociaż słowa: „w płomieniu ognia” dostatecznie dematerializują objawiającego się Mojżeszowi Boga, który niebawem objawi mu swoje imię. Podobna sytuacja wydaje się występować w relacji powołania Gedeona (Sdz 6,1nn). Tu jednak interwencja redaktora sięga bardzo głęboko w pierwotny tekst. Anioł JAHWE, który objawił się Gedeonowi, wyraźnie jest identyczny z JAHWE.
Anioł JAHWE nie jest jakąś absolutnie odrębną wielkością od JAHWE. Identyfikowanie go z samym JAHWE – wydaje się – miało na celu umocnienie wiary w JAHWE jako jedynego Boga. Ea*l=m^ JAHWE nie jest jednak w tej samej mierze identyczny z Bogiem, co Jego oblicze. Wskazują na to wspomniane już miejsca biblijne: 2 Mż 33,1nn oraz Iz 63,94.
Anioł Boga JAHWE jest w pewnym sensie „zmaterializowaną”, z zatem bardziej uchwytną dla zmysłów
formą objawiającego się Boga w dziejach ludu izraelskiego.
4.4.1.5. Chwała (dobK* [k*bod])
Epifanijną funkcję w głębszym i szerszym zakresie aniżeli anioł JAHWE spełnia często występujące
w Starym Testamencie pojęcie chwały JAHWE. Pojęcie dobK* [k*bod]5 wywodzi się od ogólnosemickiego
rdzenia dbk (być ciężkim)6. W języku hebrajskim, w odróżnieniu od obecnie wkładanej treści w słowo chwała, dobK* oznacza rzeczywistą wartość, a nie dobre imię, sławę, reputację7. Gdy więc Stary Testament mówi,
że Bóg posiada chwałę, to pragnie przez to powiedzieć, że Bóg jest tym, kim w istocie On jest. Wyrażenie
chwała JAHWE oznacza bowiem samego Boga, kiedy objawia się On w swoim majestacie i świętości. dobK*
1

Zob. E. JACOB, Théologie de l’Ancien Testament, s. 68.
Zob. W. EICHRODT, Theologie des Alten Testaments, 2-3, s. 11.
3
Zob. także 1 Mż 16,7.13; 21, 17; 22,11.14; 31,11,13.
4
1 Mż 33,2,3. wydaje się przeczyć naszemu przekonaniu, że anioł JAHWE jest identyczny z JAHWE. Stary Testament nie reprezentuje w tej kwestii jednolitego poglądu, co utwierdza nas w przekonaniu, że w tekstach, w których występuje pojęcie anioła
JAHWE widoczne są ślady interwencji redakcyjnej. Stopień identyczności zależny jest od czasu interwencji redakcyjnej.
5
Zob. C. WESTERMANN, dbk, THAT I, k. 795.
6
Tamże, s. 794; Zob. W. EICHRODT, Theologie des Alten Testaments, 2-3, s. 11.
7
Zob. D. MOLLAT, Chwała, STB, s. 135.
2

83

4. JAHWE Bogiem transcendentnym

jest epifanią transcendencji Boga JAHWE. Jednakże chwała JAHWE jest zawsze czymś konkretnym, dostrzegalnym, wywołującym strach i święte drżenie. Według źródła jahwistycznego, dobK* to świetlista rzeczywistość, na którą człowiek nie może patrzeć, zachowując życie (2 Mż 33,8).
Analiza psalmu 29., który zdaje się mieć swoją kananejską prehistorię, daje nam wgląd, w jaki sposób
stara idea bóstw przyrody zapłodniła myślenie starożytnych Hebrajczyków. Termin dobK* ma zupełnie naturalne podłoże sięgające tradycji przedizraelskiej, gdzie chwała bogów kananejskich objawiała się w dziełach,
których oni dokonywali na ziemi i firmamencie. Grzmoty w czasie burzy rozumiano jako słowa potężnego
Adada lub Baala1. Objawieniu chwały JAHWE – według Starego Testamentu – towarzyszył także Jego potężny
głos (grzmot).
Izraelita rozpoznawał obecność JAHWE w burzy. Bóg niesiony na rydwanie z chmur, budził przerażenie.
Znakiem rozpoznawczym był blask, na który nie można było w żadnym wypadku patrzeć. Towarzyszył mu
przerażający grzmot, rozlegający się na dużej przestrzeni, czasem odbijający się echem. Straszliwy grzmot,
uważany za głos JAHWE (loq [qol]), występuje w najstarszych opisach teofanii, głównie w psalmach
(Ps 291nn; 18, 14; 68,34), gdzie wyraża wielkość i majestat Boga. Ale nie jest pewne, czy Izraelici rzeczywiście uważali, że grzmot jest głosem JAHWE, czy też tylko mamy do czynienia w psalmach z obrazowym mówieniem, którego źródła należy szukać w kananejskiej poezji religijnej. Nie wykluczony też jest jego motyw
apologetyczny.
JAHWE zsyła na ziemię grzmot (2 Mż 9,23; Ps 18,14), który jest narzędziem i orężem w Jego ręku.
Głos JAHWE rozbrzmiewa z nieba (Ps 68,34) i obejmuje swym działaniem całą ziemię, objawia niezwyciężoną i przerażającą moc Boga (Ps 18,14n; Iz 30,31). Głos JAHWE jest Jego potężną bronią. Na głos JAHWE
(grzmotu) wrogów ogarnia przerażenie (Ps 104,7) i rozpraszają się (Ps 18,14n). Głos Boga JAHWE rozbrzmiewa nad wodami, łamie cedry Libanu, wstrząsa pustynią, sprawia, że drżą góry, pagórki, niebo i ziemia (Ps
29,3nn; 114, 4; 2 Mż 19,18; Jl 2,10n; 4,16). Głównie autor psalmu 29. przedstawia JAHWE jako Boga chwały
(dobK*h^-la@). Pojęcie dobK* wskazuje więc na moc Boga, o której świadczy cała przyroda.
Głos JAHWE napawa człowieka lękiem i drżeniem. Gdy JAHWE się odzywa, ukazując swoją chwałę, człowiek czuje się zagrożony (2 Mż 20,18nn). Psalmista wzywa do oddania czci Bogu przymierza, przemierzającemu najwyższe niebiosa i odzywającego się pełnym głosem. Wzywa do uznania Jego mocy i chwały (Ps 68,
34.35). Wskazuje to na źródło izraelskich wyobrażeń na temat Boga, którego otacza chwała, nieomylny znak
Jego obecności.
Chwała JAHWE, Boga Izraela, objawiać się więc może w grozie gwałtownej burzy, w wichurze, błyskawicach i grzmocie. Ale nie tylko. Wskazują na to inne tradycje Starego Testamentu.
Źródło kapłańskie w Pentateuchu rozumie chwałę JAHWE jako konkretną formę objawienia Boga, jako
prawdziwe theologumenon Bożej obecności2. U proroka Izajasza, zwłaszcza Ezechiela, dobK* JAHWE jest
zwykłą formą epifanii niewidzialnego, świętego Boga. Prorok Izajasz zobaczywszy w świątyni JAHWE Zastępów, pełen trwogi zawołał:
Biada mi! Zginąłem, jestem bowiem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu splamionych
ust, gdyż moje oczy widziały Króla, JAHWE Zastępów (Iz 6,5)3.
Szczególnie w Księdze Ezechiela, w niezwykłych opisach wizji, chwała JAHWE identyczna jest z Bogiem
(por. Ez 9,3.4). Prorok pragnął przekazać i utrwalić nawet pogląd, że Bóg nie może być widziany w swojej
chwale. Widzialny jest jedynie obraz dobK* JAHWE (Ez 1,26-28)4. Zawsze jednak pojęcie chwały ma związek
z jakąś świetlistą formą objawienia się Boga.
Objawienie się chwały Boga JAHWE w wielu tradycjach Starego Testamentu związane jest z kultem,
głównie miejscem jego sprawowania, a więc z świątynią jerozolimską. Tzw. tradycja syjońska jest tego najlepszym przykładem. Miała ona wpływ nawet na teologię wielu starotestamentowych proroków (np. Iz 6,1nn).
1

Zob. W. BEYERLIN (red.), Religionsgeschichtliche Texbuch zum Alten Testament, s. 238n.
Zob. E. JACOB, Théologie de l’Ancien Testament, s. 64.
3
Chmura i dym zazwyczaj zakrywały chwałę JAHWE (Iz 6,4).
4
Zob. E. JACOB, Théologie de l’Ancien Testament, s. 64; M. PETER, Wykład Pisma św. Starego Testamentu, Poznań – Warszawa
1970, s. 733; J. FRANKOWSKI, Ezechiel – prorok bezlitosnej kary, Znak 310(1980), s. 479.
2
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Ale obecność lub nieobecność chwały Boga JAHWE na Syjonie wiąże się w tradycjach profetycznych
z wiernością ludu, jaką winien on okazywać swojemu Bogu. Niewierność ludu spowodowała opuszczenie
świątyni przez JAHWE, uobecniającego się poprzez Jego chwałę. Nieobecność Bożej chwały to w istocie stan
nie-zbawienia. Dlatego w zwiastowaniu proroków niewoli powrót chwały JAHWE na Syjon w czasach ostatecznych jest równoznaczny ze zbawieniem, które Bóg daruje swojemu ludowi 1.
4.4.1.6. Duch JAHWE (h^Wr [rW^h])
Hebrajski wyraz h^Wr bardzo często występuje na kartach Starego Testamentu, jednakże nie wszędzie
oznacza on Ducha Bożego2. Znaczenie teologiczne ma głównie tam, gdzie występuje w łączności ze słowem
Bóg, z imieniem Bożym JAHWE oraz także z zaimkiem osobowym w zdaniu, w którym podmiotem jest Bóg.
h^Wr oznacza również ducha w człowieku. Zawsze wtedy słowo duch pozostaje w związku z Bogiem, Jego
działaniem lub postanowieniem. Duch jest zasadą życia (np. 1 Mż 6,17; 7,22; Hi 12,10; 27,3; 33,4; 34,14.15;
Ps 104,29.30; Iz 42,51; Ez 31,5-10), źródłem nadzwyczajnej mocy, szczególnych uzdolnień, zarówno sporadycznych, jak stałych (1 Mż 41,38; 2 Mż 31, 3nn; 4 Mż 11,17; 27,18.20; Sdz 6,34; 13,25; 14,6; 1 Krn 12,19).
Przede wszystkim Duch jest źródłem charyzmatu proroctwa (np. 1 Sm 10,6; 2 Sm 23,2; 2 Krl 2,15.19; Ez. 3,
12nn; 8,3; 11,1nn; Oz 9,7; Jl 3,1.2; Za 7,12)3. Natchniony Król-poeta również korzystał z daru Ducha JAHWE
(2 Sm 23, 2). Z Bożego Ducha płynie dobra rada i roztropność (4 Mż 11,17.25; 27,15-18; 5 Mż 34,9; Iz 11,2;
Hi 32,8).
Interesuje nas głównie Duch JAHWE jako trwały czynnik historiozbawczy w dziejach Izraela. W najstarszej
tradycji dotyczącej exodusu egipskiego występuje Duch JAHWE, prowadzący lud wybrany do ziemi ojców.
Pojęcie Ducha JAHWE wiązało się z wyobrażeniami dotyczącymi świętych wojen JAHWE prowadzonych zarówno w czasie wędrówki pod wodzą Mojżesza, jak i na terenie Ziemi Obiecanej4. Pod wpływem Ducha Pana
działali sędziowie, broniąc Izraela przed zagrożeniami ze strony narodów, które zamieszkiwały Kanaan przed
pojawieniem się tam plemion izraelskich5. W prorockiej refleksji teologicznej wyjście potomków Jakuba
z Egiptu, ziemi niewoli, jest dziełem Ducha Pana. Trito-Izajasz, prorok wyjścia, przypominając ludowi izraelskiemu jego dzieje, wołał:
I wspominali dawne dni, Mojżesza i lud jego. Gdzież jest Ten, który go wyprowadził z morza, gdzie pasterz jego trzody? Gdzież jest Ten, który natchnął go Duchem swoim Świętym? Który sprawił, że po prawicy Mojżesza szło wspaniałe jego ramię, który przed nimi rozdzielił wody, aby sobie zapewnić wieczne
imię, który ich przeprowadził przez głębiny jak konia po stepie, a nie potknęli się? Jak bydło, które schodzi w dolinę, tak ich prowadził Duch JAHWE do odpoczynku. Tak wiodłeś swój lud, aby sobie zapewnić
sławne imię (Iz 63,11-14)6.
JAHWE poprzez usta Aggeusza, proroka nowej świątyni, przypomina, że Duch Jego – zgodnie z obietnicą
przymierza zawartego z ludem w czasie jego wędrówki z Egiptu przez pustynię – jest i będzie z dziedzicami
przymierza. „Mój Duch jest stale wśród was, nie bójcie się!” (Ag 2,5)7.
W czasach ostatecznych Bóg przez Ducha w szczególny sposób będzie z Izraelem, z wybraną z niego resztą8. W zwiastowaniu proroków niewoli i odzyskanej ojczyzny Duch przyobiecany został wszystkim członkom
społeczności izraelskiej (Jl 3,1.2)9. Duch JAHWE będzie źródłem religijnej i moralnej odnowy, zasadą nowego
życia. Duch Pana sprawi, że Izrael będzie żył i postępował według nakazów i przykazań Bożych (Ez 36,27).
Zapowiedź wylania Ducha Bożego związana jest w zwiastowaniu proroków z obietnicą, że Bóg nieustannie
będzie obecny pośród swojego ludu (Ez 39,29).

1

Zob. P. GRELOT, Obecność Boga i jedność z Bogiem w Starym Testamencie, Con, 1-10(1968), s. 552.
Zob. R. ALBERZ, C. WESTERMANN, hwr, THAT, II, k. 726nn.
3
Zob. L. STACHOWIAK, Prorocy – słudzy Słowa, Katowice 1980, s. 112 nn.
4
Zob. R. ALBERZ, C. WESTERMANN, hwr, THAT II, s. 774n.
5
Zob. W. H. SCHMIDT, Alttestamentlicher Glaube in seinen Geschichte, s. 152.
6
Trito-Izajasz mówi również, że Bóg poprzez swoje oblicze był z ludem i prowadził go do Ziemi Obiecanej (Iz 63,9).
7
Zob. M. PETER, Księga Aggeusza, w PŚST XII-2, 224n; Cz. JAKUBIEC, Stare i nowe przymierze, Warszawa 1961, s. 162.
8
Zob. R. ALBERZ, C. WESTERMANN, h^Wr, THAT, II, s. 751.
9
Zob. M. UGLORZ, Izrael społecznością typu profetycznego, RT ChAT XXVI, z. 2, s. 120nn.
2
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4.4.1.7. Słowo (rb*D* [D*b*r])
Wiara Izraela, szukająca znaków działania Boga w historii, składa świadectwo swojego przekonania, że
Bóg swoją obecność manifestuje w świecie przez swoje słowo (rb*D*)1. W ramach teologii Starego Testamentu można mówić o teologii słowa. Według źródła kapłańskiego Pentateuchu Bóg posłużył się słowem jako
narzędziem w akcie stworzenia (1 Mż 1,1nn; Ps 33,6.9). Słowo nieustannie działa w stworzonym przez Boga
świecie (Ps 107,25; 147,15nn; Iz. 44,27), Bóg bowiem nie ustaje w działaniu (Hi 9,5-10; Iz 40,28; 42,5). Słowo
jest również epifanią Bożej woli wobec człowieka, wyrażonej w prawie. Prawo zaś jest wielkością żywą, zawsze aktualną. Bóg poprzez prawo domagał się posłuszeństwa w każdej chwili i czasie. Podlegało więc ono
stałej reinterpretacji. Dzieło Deuteronomisty jest świadectwem dopasowania prawa do nowych warunków i
realiów życia w dobie królów2. Słowo interpretowało słowo, poszerzało granice poznania, pogłębiało społeczność z Bogiem (5 Mż 8,3; 20,11-14) i budziło miłość do Niego (Ps 119,1nn).
Funkcja epifanijno-gnozeologiczna słowa stanowi jedynie margines teologicznej refleksji Starego Testamentu na temat słowa JAHWE. Księgi Starego Przymierza rozwijały głównie myśl o zbawczej funkcji słowa
JAHWE, Bóg bowiem jest zbawczo obecny w świecie. Prorockie zwiastowanie konsekwentnie rozwijało myśl
o soteriologicznej funkcji słowa i rozumiało je nie jako statyczną wielkość, ale pełne mocy i dynamiki narzędzie działania Boga. Wyrzec słowo znaczyło urzeczywistnić sytuację, którą ono wyraża i zapowiada3. Słowo
uobecnia i urzeczywistnia zbawcze działanie JAHWE. Jest narzędziem Jego Ducha i samo staje się wydarzeniem wpisanym w określone ramy czasowe. Może ono działać, wywołując różne skutki. Suwerenny Bóg
wbrew swoim zbawczym zamiarom i planom wobec Izraela, może spowodować, że lud będzie słuchał słowa,
a jednak nie będzie go umiał właściwie usłyszeć; będzie świadkiem wydarzeń, lecz nie zrozumie ich sensu (Iz 6,
9.10). Słowo może więc być synonimem wydarzenia zarówno zbawczego, jak i karzącego. JAHWE posyłał
swoje słowo i spadało ono na Izraela, jak drapieżny ptak na swoją ofiarę, jak bicz na grzbiet karanego.
JAHWE zesłał słowo przeciwko Jakubowi, a ono spadło na Izraela…Lecz lud nie nawraca się do tego, który go smaga, i nie szuka JAHWE Zastępów
(Iz 9,7.12).
Słowo JAHWE budziło radość, ale też trwożyło. JAHWE przez proroka Jeremiasza zapowiadał, że słowo
Jego będzie jak ogień, który strawi niewierny lud (Jr 5,14). Na proroka wywierało tak przemożny wpływ, że
nie mógł się on od niego uwolnić (Am 3,8; Jr 20,9).
Słowo JAHWE nadawało dziejom sens i z historii Izraela czyniło dzieje Bożego czynu, zbawczego działania.
Było środkiem, poprzez który Bóg urzeczywistniał swój z góry zamierzony plan działania. Jako wydarzenie
tworzy historię i jako takie jest znakiem Bożej obecności w historii ludu, do którego Bóg postanowił przemówić.
Słowo JAHWE działa niezawodnie, nie powraca, nie wykonawszy woli Boga. Spełnia pomyślnie to, co zostało mu do wykonania powierzone4.
Jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie powraca, lecz zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, przeto porasta roślinnością i daje siejącemu ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi
z moich ust. Nie powraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem (Iz 55,10.11).
Słowo wychodzi z ust JAHWE, zstępuje z nieba, aby na ziemi spełnić powierzone mu posłannictwo (h^yl!x=h!),
a spełniwszy je (hc*u*) powraca do JAHWE. Nie chodzi tu o porównanie działania słowa do zjawisk przyrody,
lecz do innej sfery działania JAHWE, wszak padający deszcz i spadający z nieba śnieg były wynikiem działania
JAHWE (Ps 147,15nn).
Skutki działania słowa Pana są więc nieodwracalne. Słowo pozostawia po sobie trwały i niezatarty ślad.
Dzięki niemu historia staje się czytelna. Wywołuje splot wydarzeń, w których Izrael może znaleźć ślad obec1

Na temat rb*D* zob. W. H. SCHMIDT, rbd, TWAT, 11, 101-118; O. PROCKSCH, Wort Gottes im Alten Testament, TWNT, IV, 89-100;
G. GERLEMANN, rb*D*, THAT, 1, 433-443.
2
Zob. W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 107n.
3
Zob. G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 426nn; U. SZWARC, Teologia Słowa Bożego w Księdze proroka Izajasza, CT
54, f. II, s. 51.
4
Zob. M. GOŁĘBIOWSKI, Skuteczność słowa Bożego według Iz 55,8-11, STV 20, nr 2, s. 53.
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ności Boga (Iz. 40,5; 41,4.9; 44,26). Transcendentny Bóg jest przez swoje słowo bliski człowiekowi. Jest tak
blisko każdego Izraelity, jak Jego słowo jest blisko serca przestrzegającego przykazania. Deuteronomista,
według którego słowo jest synonimem życia1, w imieniu JAHWE powiada:
Obficie obdarzy cię JAHWE, Bóg twój, dobrem w każdym dziele twoich rąk […] jeśli będziesz słuchał głosu
JAHWE, Boga twego, i będziesz przestrzegał jego przykazań i ustaw zapisanych w księdze tego zakonu,
jeżeli nawrócisz się do JAHWE, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej. To przykazanie,
które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za dalekie […]. Lecz bardzo blisko jest ciebie
słowo, w twoich ustach i w twoim sercu, abyś je czynił” (5 Mż 33,9a.10.11.14).
Duch i słowo JAHWE znajdują się we wzajemnym związku. Podobnie jak w zwiastowaniu Trito-Izajasza
posiadanie Ducha w czasach ostatecznych będzie gwarancją Bożej obecności, tak posiadanie słowa zapewni
Izraelowi nieprzerwaną społeczność z JAHWE.
Mój duch, który spoczywa na tobie i moje słowo, które włożyłem w twoje usta, nie zejdą z ust twojego
potomstwa ani z ust potomstwa twojego potomstwa odtąd aż na wieki – mówi JAHWE (Iz 59,21).
Jest to Boża odpowiedź na liczne skargi Izraela, że JAHWE go opuścił.
Gedeon pytał anioła Pana:
Jeżeli JAHWE jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? (Sdz 6,13).
W tym pytaniu i bolesnej skardze zakwestionowany został podstawowy dogmat wiary, głoszący obecność
i bliskość Boga w historii potomków Jakuba. Skarga ta powtarzała się u proroków niewoli (por. Jr 8,19;
Iz 40,27; 49,14). Odbijała się głośnym echem w modlitewnym wołaniu natchnionego modliciela (Ps 44,2427; 77,10.11; 35;22-23; 59,5). Ale czy ta gwarancja dana przez Boga wystarczyła niewiernemu ludowi o
twardym karku, jakim był Izrael? Stary Testament poucza, że nie zawsze Boże obietnice przywiązywały potomków Abrahama do Boga. Izrael szukał i oczekiwał bardziej konkretnych rozwiązań idei obecności Boga,
chociaż te, które posiadał, powinny były mu wystarczyć. Wydaje się, że Izraelowi nie wystarczyła obietnica
obecności Boga w Duchu i słowie. Idąc śladem profetycznych zapowiedzi, potomkowie Jakuba oczekiwać
będą na przyjście samego Boga w chwale i majestacie (Iz 64,1-4), lub kogoś, kto w sposób trwały i uchwytny
dla zmysłów zapewni obecność transcendentnego Pana wieków.
W literaturze mądrościowej słowu JAHWE przypisane zostały pewne cechy osobowe (por. Mdr 18,14n).
W Targumach słowo pośredniczy pomiędzy Bogiem a Izraelem (por. Targum Onkelosa do 2 Mż 3,12;.12,15;
19,12; 4 Mż 23,11; 5 Mż 5,5 i inne; Targum Jonatana do 2 Sm 6,7; 1 Krl 18, 24; 2 Krl 19,34; Iz 6,8). Lecz i te
spekulacje nie zadowalały tęsknoty serca za życiem z Bogiem. Izraelowi nie wystarczały znaki obecności
Świętego, chociażby nawet przybrane zostały w cechy osobowe. Izrael nieustannie tęsknił za panowaniem
Boga JAHWE w formie bardziej konkretnej. Tęsknota ta wyrażana była wielokrotnie. Deutero-Izajasz pisał:
Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, oby przed tobą zatrzęsły się góry (Iz 64,1).

1

Przez życie Stary Testament rozumie egzystencję człowieka, na którą składa się długie życie (5 Mż 4,40; 11,9), liczna rodzina,
urodzajna ziemia, triumf nad wrogami itp. Por. S. ŁACH, Księga Powtórzonego Prawa, PŚST II-3, s. 266.
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5.1. Wyjście z Egiptu modelem zbawczych czynów JAHWE
Wszystkie starotestamentowe tradycje przenika myśl o JAHWE, który jest Bogiem zbawienia. Idea zbawienia przedstawiona na kartach Starego Testamentu jest wynikiem długiej refleksji na temat działania Boga
w historii, refleksji, której siłą napędową były zbawcze interwencje JAHWE w dziejach Izraela. Myśl o JAHWE
jako Bogu zbawienia ma swój początek. Pokazuje go plastycznie i barwnie 2. Księga Mojżeszowa, szczególnie
pierwszych czternaście rozdziałów. Uwolnienie z niewoli egipskiej i wejście do Ziemi Obiecanej dla wszystkich tradycji Starego Testamentu jest wydarzeniem modelowym, typem dla ukazania każdego późniejszego
zbawczego dzieła Boga JAHWE. Licznie występujące w Starym Testamencie formy czasownika axy (wyjść,
wyruszyć)1 dają w pewnym sensie wyobrażenie o tym, jak bardzo tradycja wyjścia zakorzeniona była w religijnym myśleniu starożytnych Hebrajczyków. Participium od axy, wyprowadzający, często pełni funkcję
przydawki lub orzecznika dla imienia Bożego JAHWE (;a&yx!oMh^ ;yh#l)a$ hw*hy= [JAHWE a$l)h#y; h^Mox'a&;] –
zob. 2 Mż 6,7; 3 Mż 22,33; 5 Mż 8,15; 13,6.11; Sdz 2,12; 2 Sm 22,49; Iz 43,17; Ps 68,7). JAHWE jest Bogiem
wyprowadzającym, to znaczy jest Bogiem zbawienia. Zwrot: JAHWE, który wyprowadza Izraela z Egiptu, pełni rolę pierwotnego wyznania wiary2. I chociaż ta formuła wykazuje dość dużą zmienność w różnych tradycjach Starego Testamentu, to jednak zdaje się pochodzić z jakiejś utrwalonej tradycji ustnej. Pierwotnie mogła być częścią jakiegoś hymnu poświęconego JAHWE3. W Izraelu stanowiła przypomnienie danej przez JAHWE rękojmi, że zawsze będzie strzegł swojego ludu, i w ciężkich chwilach miała na celu rozbudzenie modlitewnego apelu kierowania się do Boga o pomoc i zbawienie (por. Ps 74,2).

Exodus z ziemi egipskiej jako model refleksji starotestamentowej na temat zbawienia uwidacznia
się w izraelskim credo, którego centralne miejsce zajmuje motyw wyprowadzenia ludu z niewoli
egipskiej przez JAHWE:
Zabłąkanym Aramejczykiem był mój ojciec i zstąpił do Egiptu, i przebywał tam jako obcy przybysz w nielicznej garstce, lecz stał się tam wielkim, potężnym i licznym narodem. Lecz Egipcjanie źle się z nami obchodzili, uciskali nas i nakładali na nas ciężką pracę przymusową, my zaś wołaliśmy do Pana, Boga naszych ojców, i Pan wysłuchał naszego głosu, i wejrzał na naszą udrękę i mozół oraz na nasz ucisk, i wyprowadził nas Pan z Egiptu ręką możną i podniesionym ramieniem wśród wielkiej zgrozy, znaków i cudów, i przyprowadził nas na to miejsce, i dał nam tę ziemię, ziemię opływającą w mleko i miód
(5 Mż 26,5-9).
Powtarzane przez pobożnego Izraelitę wyznanie, utwierdzało go w wierze w JAHWE jako Boga zbawienia
i pobudzało do wspominania dawnych dziejów; uczyło spoglądać w przyszłość z nadzieją i szczególnie
w ciężkich chwilach oczekiwać dalszych zbawczych dowodów łaski JAHWE i liczyć na wybawienie.

Wiarę w zbawcze wydarzenie, jakim było wyjście z niewoli egipskiej, nie tylko utwierdzało zmawiane
przede wszystkim wyżej zacytowane wyznanie, ale także zakorzeniona w izraelskim kulcie jego teologiczna
motywacja. Święto Paschy, które pierwotnie było świętem rolników, po osiedleniu się Izraela w Kanaanie
stało się świętem wspomnienia wyjścia z Egiptu, a tym samym święta JAHWE Zbawiciela4. Autor biblijny
wspominając wyjście z ziemi niewoli pisze:
Była to noc, w której czuwał JAHWE, aby wyprowadzić je z ziemi egipskiej. Toteż ma ona być nocą czuwania wszystkich synów Izraela po wszystkie ich pokolenia ku czci JAHWE (2 Mż 12,42).
Wyjście z ziemi egipskiej i wybawienie Izraela z ręki Egipcjan pojmuje Stary Testament jako epifanię JAHWE. Przychodzący, wkraczający w dzieje i objawiający się Bóg we wszystkich warstwach ksiąg Starego Przymierza jest Bogiem, którego niezwyciężone ramię niesie wybawienie (Sdz 5,4.5; Ps 18,8-16; 68,8.9.34; 97,25; 114,29; Mi 1,3-4 Na 1,3-6; Ha 3,3-15). Chociaż Bóg posługuje się pośrednikami, poprzez których niesie

1

1068 razy – zob. E. JENI, axy,THAT, I, k. 756.
Zob. M. NOTH, Überlieferungsgeschichte des Pentateuch, Stuttgart 1948, s. 50nn; G. von Rad, Teologia Starego Testamentu,
s. 144n.
3
Zob. G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 145.
4
Na temat Paschy zob. np. Passa, [w:] Lexikon zur Bibel (red. F. RIENECKER, G. MAIER), Wuppertal 1998, k. 1997–1999; A. PACIOREK, Najstarsze święta w Izraelu, [w:] Życie religijne w Biblii, Lublin 1999, s. 307nn.
2
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pomoc swojemu ludowi (np. sędziowie)1, to w Starym Testamencie Zbawicielem jest w pełnym tego słowa
znaczeniu jedynie JAHWE. Dobitnie ukazuje to historia Gedeona, któremu JAHWE nakazuje:
Za liczny jest przy tobie zastęp, abym wydał Midiańczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad
mnie, powiadając: Sami się wybawiliśmy
(Sdz 7,2).

5.2. JAHWE zbawcą w tradycjach Pięcioksięgu
Silnie zakorzeniona w myśli deuteronomicznej, wyrażona w credo wiara w zbawcze działanie JAHWE,
wywodzi się ze znacznie wcześniejszej tradycji, której ślady znajdujemy w 2. Księdze Mojżeszowej. Związana
jest ona wiarą w JAHWE, Boga przychodzącego na ratunek, Boga, który mówi:
Zstąpiłem, aby go ocalić z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi
opływającej w mleko i miód (2 Mż 3,8).
W świetle wiary w JAHWE jako zbawiciela ukształtowały się główne wątki myśli tradycji starotestamentowych.
1. Księga Mojżeszowa – jak już to kilkakrotnie zostało powiedziane – rozpoczyna się od pięknego poematu, przedstawiającego Boga JAHWE jako stworzyciela wszystkiego, co istnieje w formie materii zarówno martwej, jak i ożywionej. Stwórcza wola, słowo wszechmogącego Boga powołało wszystko do istnienia. Bóg
rzekł... i tak się stało (por. 1 Mż 1,1nn; por. Ps 33,6nn).
Jednakże autor Pięcioksięgu nie postawił sobie za cel przedstawienie Boga jedynie jako stwórcy, lecz także jako zbawiciela. JAHWE jest Bogiem zbawienia – to podstawowy dogmat biblijny zasygnalizowany
i przedstawiony już w księgach Mojżeszowych i konsekwentnie rozwijany poprzez wszystkie księgi biblijne aż
do ostatniej. Błędem jest widzieć w akcie stworzenia tylko i wyłącznie stwórcze działanie Wszechmogącego.
W myśli starotestamentowej stworzenie jest aktem zbawczym. Porządkowanie stworzenia jest nie tylko aktem stwórczym, lecz także działaniem Boga na rzecz zbawienia. Prawda, że stworzenie jest działaniem zbawczym, jest przede wszystkim przedstawiona w drugim opisie stworzenia, pochodzącym ze źródła jahwistycznego (Rdz. 2,4-25). Źródło to rozpoczyna się od opisu powołania do życia pierwszego człowieka. Według Jahwisty, człowiek został stworzony przed światem roślin i zwierząt. Stworzonego z prochu ziemi człowieka otaczała pustka w sensie dosłownym i przenośnym. Bóg dla człowieka wszystko stwarza i powołuje do
istnienia. Umieszcza go w ogrodzie Eden, obfitującym we wszystko, co do życia jest potrzebne. Wyzwolił
więc Bóg człowieka z otaczającej go nicości, a przez powołanie do życia niewiasty wybawił go od samotności. Zarówno mężczyzna, jak i niewiasta powołani zostali do życia ze Stwórcą, w Jego bliskości i z Jego łaski.
A życie w bliskości Boga jest zbawieniem.
W opisie aktu stworzenia bierze przeto początek podstawowa idea biblijna, a mianowicie prawda o Bogu,
który jest zbawicielem rodzaju ludzkiego. Ale z naciskiem należy podkreślić, że na gruncie Starego Testamentu idea Boga zbawiciela jest znacznie starsza od idei Boga stworzyciela. Refleksja, że w myśli o stworzeniu zawarta jest idea zbawienia, wyrosła na gruncie doświadczenia religijnego starożytnych Hebrajczyków, prawdopodobnie dopiero w czasie niewoli babilońskiej.
Stare wyznania wiary ludu izraelskiego są wyrazem przeżywania zbawczego działania Boga w historii
Izraela.
Nawet w psalmach, które sławią Boga jako stworzyciela, Bóg jest w pierwszym rzędzie zbawicielem Izraela. Świadczy to wymownie o tym, że religia Starego Testamentu nie powstała na skutek refleksji nad otaczającą człowieka przyrodą, lecz na gruncie egzystencjalnego przeżywania historycznego faktu, jakim było
wyjście plemion izraelskich z niewoli egipskiej. Religia Starego Testamentu nie jest więc religią naturalną, jak
było to w wypadku religii narodów sąsiadujących z Izraelem, ale religią objawioną, mającą swą genezę
w zbawczym działaniu Boga.
Motywy zbawczego działania Boga wypływają z Jego Istoty. Jednakże Istota Boga poznawalna jest w Jego
działaniu. Motywy zbawczego działania Boga poznawalne są więc dla człowieka nie na drodze dedukcji
i kontemplacji Istoty Boga, ale poprzez działanie Ducha Bożego za pośrednictwem słowa biblijnego, pojętego

1

Zob. J. SCHREINER, Teologia Starego Testamentu, s. 103nn.
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jako świadectwo o Bożym działaniu. Biblia przedstawia Boga jako moc osobową, będącą stale w ruchu, porządkującą świat materii, wytyczającą cel wszelkiemu bytowi i prowadzącą do celu.
Oprócz tekstów opowiadających o dziejach Noego, wybawionego z wód potopu, a także Abrahama, Izaaka, Jakuba i jego synów, tekstów będących właściwie pisanymi dziejami zbawienia Bożych wybrańców, klasycznym tekstem, przedstawiającym Boga jako zbawiciela ludu izraelskiego jest historia wyjścia potomków
patriarchy Jakuba z ziemi egipskiej pod wodzą Mojżesza (2 Mż 1 – 15). Historia wybawienia Izraela z niewoli
składa się z materiału literackiego zaczerpniętego ze źródła jahwistycznego, elohistycznego i kapłańskiego.
Zarówno Jahwista, Elohista, jak i autor źródła kapłańskiego w działaniu Boga widzą zbawienie Izraela. Ze
źródła jahwistycznego pochodzi między innymi historia powołania Mojżesza na wybawcę narodu izraelskiego. Opowiadanie o plagach egipskich jest kompilacją materiału zaczerpniętego ze źródła jahwistycznego,
elohistycznego i kapłańskiego. Autorowie tych źródeł przedstawiają Bożą interwencję w Egipcie jako zbawczą, mającą na celu wyrwanie Izraela z niewoli. Walka Mojżesza z faraonem i kapłanami-czarownikami powinna być rozumiana jako zmaganie się Boga Izraela z pogańskimi bóstwami o lud izraelski, z którego zwycięsko wychodzi Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg-Zbawca swojego ludu. Historia przejścia potomków
Jakuba przez Morze Czerwone w większej części pochodzi ze źródła kapłańskiego. Źródło to, reprezentujące
wyższy stopień rozwoju teologii Starego Testamentu, precyzyjnie i głęboko ujmuje prawdę o Bogu, Zbawicielu Izraela. Tylko dzięki Bożej interwencji naród izraelski został wyrwany z ręki Egipcjan i otchłani morskiej,
w której Izraelici zawsze upatrywali zmaterializowane potęgi zła.
Wybawienie Izraela z Egiptu było także sądem Bożym nad złem. Lud izraelski uwolniony został od sądu
Bożego. Krew baranka paschalnego zatrzymała rękę anioła śmierci. Izrael powinien był pamiętać o tej chwili,
uroczyście obchodzić pamiątkę zbawienia i wieść o wybawieniu przekazywać z pokolenia w pokolenie.
W tym dniu opowiadać będziesz synowi swemu, mówiąc: Jest tak z powodu tego, co mi uczynił JAHWE,
gdy wychodziłem z Egiptu. I będzie ci to jako znak na ręce twojej i jako pamiątka między oczyma twoimi,
aby zakon Pański był w ustach twoich, gdyż ręką przemożną wyprowadził cię JAHWE z Egiptu (2 Mż 13,
8-9).
Przejście Izraela przez Morze Czerwone pod osłoną słupa dymu, symbolizującego obecność Boga, było
wybawieniem od zagłady grożącej ludowi ze strony faraona. Wybawicielem Izraela był wyłącznie Bóg i tylko
Jemu naród wybrany zawdzięczał ocalenie. Interwencja Boga w czasie przejścia przez Morze Czerwone ludu
izraelskiego przedstawiona jest przez autora Pięcioksięgu jako zbawcze działanie Boga. Wynika to ze słów
Mojżesza:
Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc JAHWE, której udzieli wam dzisiaj! (2 Mż 14,13),
oraz ze słów pieśni dziękczynnej za cudowne ocalenie:
JAHWE jest mocą i pieśnią moją, i stał się zbawieniem moim (2 Mż 15,2).
Droga Izraela z Egiptu do Ziemi Obiecanej, chociaż trudna i pełna niebezpieczeństw, była drogą zbawienia. Bóg na tej drodze był ze swoim ludem, zawarł z nim łaskawe przymierze, ochraniał go przed nieprzyjaciółmi, karmił i wprowadził do ziemi ojców1.
Jednakże nie tylko poprzez samo działanie Bóg dał się poznać ludowi swojemu jako zbawiciel. Wolę zbawiennego działania objawił również w swoim imieniu, które za pośrednictwem Mojżesza ujawnił całemu
ludowi. Imię to brzmi: JAHWE. Posiada ono wyraźny sens zbawczy. Wielu teologów sądzi, że na taki sens
imienia Bożego JAHWE wskazuje zawsze kontekst, w jakim się znajduje (np. 2 Mż 20,6; 5 Mż 32,39). Szczególnie prorocy starotestamentowi nadają imieniu Bożemu zbawczy sens (np. Oz 13, 4; Jr 2,7; Iz 43)2.
W imieniu Bożym JAHWE zawarta jest idea trwałej, nieustannej obecności, istnienia, i to z odcieniem
stałego ujawniania tej obecności. Oznacza bowiem ono: „Jestem”. W sercach ludu znajdującego się w niewoli egipskiej budziło ono nadzieję. Wyrażało w najbardziej prosty sposób Bożą obecność i aktywność, dążącą do ujawnienia się w działaniu.

1

Zwiastowanie apostoła Pawła potwierdza słuszność zbawczej interpretacji dziejów Izraela, szczególnie wyjścia z niewoli, wędrówki przez pustynię i wejścia do Ziemi Obiecanej. Apostoł w wędrówce potomków Jakuba z niewoli do ziemi ojców upatruje
wybawienia człowieka z niewoli grzechów przez krew Syna Bożego, Jezusa Chrystusa (por. 1 Kor 5,7; 10,1-4).
2
C. WESTERMANN, Theologie des Alten Testaments in Grundzügen, s. 67nn.
90

5. JAHWE Bogiem zbawienia

Bóg, objawiając swoje imię Mojżeszowi, dał poznać, że angażuje się w dzieje narodu izraelskiego i że nie
są Mu obce dalsze losy potomków Jakuba. Przez objawienie swojego imienia dał samego siebie, gdyż według
pojęć semickich objawienie imienia jest równoznaczne z zaoferowaniem pomocy. Bóg, objawiając swoje
imię, chciał uzmysłowić ludowi, że pragnie z nim wejść w stały związek i zbawienną społeczność. Izrael zaś
w najchlubnieiszych okresach swoich dziejów świadomy był swojego szczególnego związku z Bogiem. Nazywał JAHWE swoim Bogiem. Wzywał Jego pomocy i w Nim pokładał swoją ufność i nadzieję, czego najlepszym wyrazem jest Księga Psalmów (np. Ps 6; 7; 13 i inne). Sam JAHWE też przez swoje sługi, proroków, budził nieustannie wiarę w siebie jako wybawiciela. Izajasz w imieniu JAHWE wołał:
Tak mówi Wszechmocny, JAHWE, Święty Izraelski: Jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie
zbawieni, w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc (Iz 30,15).
Deuteronomista dokonał gruntownej reinterpretacji dziejów Izraela. Znajdująca się w Deuteronomium
teologia przymierza wiąże się z ideą zbawienia ludu przez JAHWE. Przez zawarcie swojego łaskawego przymierza z Izraelem Bóg dokonał aktu stworzenia ludu, który odtąd staje się Jego własnością. W deuteronomicznej redakcji Pentateuchu, głównie redakcyjnym zakończeniu Księgi Powtórzonego Prawa, stworzenie
i zrodzenie Izraela ma sens przenośny (zob. 2 Mż 15,16; 5 Mż 32,6.18). W ten sposób mówi się o zbawczym
działaniu JAHWE.

5.2. Zbawienie według Ezechiela i Deutero-Izajasza
Idea zbawienia – jak już zostało powiedziane – ma swój początek w Pięcioksięgu, w tradycji wyjścia
z ziemi niewoli pod wodzą samego JAHWE i konsekwentnie jest rozwijana i wzbogacana w dalszych księgach
biblijnych, a rozwinięty kształt znajduje u proroków czasów niewoli babilońskiej, Ezechiela i DeuteroIzajasza. Chociaż Bóg kazał wołać: „…będziecie zbawieni, w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc”, to jednak
Izraelici, lud twardego karku, gardzili pomocą i zbawczym ramieniem JAHWE. Wielu Izraelitom wydawało
się, że zdołają uciec przed nadchodzącą zagładą (Iz 30,16nn). Brak zaufania spowodował, że JAHWE, którego
liczne dzieła zbawcze potomkowie Abrahama powinni mieć przed swoimi oczyma, odwrócił się od Izraela i
zapowiedziana katastrofa nadeszła. Nic nie było jej w stanie odwlec w czasie. W pewnym sensie powtórzyły
się dawne dzieje, historia początku ludu w Ziemi Obiecanej za czasów sędziów. Izrael poszedł do niewoli.
Babilon stał się dla niego „grobem” (por. Ez 37,1nn), z którego nie ma wyjścia.
Niewola babilońska była tragedią, której w dziejach Izraela nie da się z niczym porównać. Wpłynęła jednak ona niezwykle twórczo na myśl teologiczną1. Prorocy niewoli z mocą głosili nowe dzieła Boże, które
przewyższały dotychczasowe. JAHWE znowu wspomni sobie żar swej miłości, przywiązania do swojego ludu
i wierności, której nie da się porównać z żadną inną. Na nowo odbuduje społeczność z ludem swoim
i wszystko uczyni nowe.
Soteriologiczną myśl proroków na wygnaniu przygotowali wcześniejsi prorocy Pana, szczególnie Jeremiasz.
Prorok z Anatot, Jeremiasz, piętnując grzechy Izraela i głosząc bliski upadek Judy, starał się przedstawić
grzeszną kondycję ludu wybranego. Prorocy, szczególnie Ozeasz i Jeremiasz, świadomi byli tego, że nikt nie
może sam zmienić swojego życia i stać się zupełnie nowym człowiekiem. Jak Murzyn i pantera nie mogą
zmienić swojej skóry, tak człowiek nie może zrzucić z siebie jarzma grzechu, piętna cudzołożnika i buntownika (Oz 5,4; Jr 2,22; 13,23)2. W zwiastowaniu starotestamentowych proroków spotykamy się z myślą, że nawrócenie nie jest dziełem człowieka, lecz wynikiem interwencji Bożej, a więc dziełem Bożym. Bóg sprawia
nawrócenie poprzez swoje zbawcze czyny (por. Oz 2,16n; 3,1-5). Nawrócenie i przemiana życia, serca i myśli
miały być przede wszystkim dziełami Boga w bliżej nieokreślonej przyszłości, a więc darami eschatologicznymi. Jeremiasz zwiastował zawarcie nowego przymierza Boga z ludem, na mocy którego wszech-

1

Teologiem okresu niewoli babilońskiej jest przede wszystkim Deutero-Izajasz – zob. O. H. STECK, Wahrnehmungen Gottes im
Alten Testament, s. 204–220.
2
Zob. W. H. SCHMIDT, Alttestamentlicher Glaube in siener Geschichte, s. 289n; J. S. SYNOWIEC, Prorocy Izraela, ich pisma i nauka,
s. 53.
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mogący Bóg tak głęboko będzie ingerował w życie człowieka, że otrzyma on nowe serce (Jr 31,31nn; por.
Ez 11,19n; 36,26)1.
Tragedia narodowa, jaką była niewola babilońska, nie mogła nie mieć kresu. Według proroka Ezechiela
niewola babilońska była nie do zaakceptowania, nie dlatego że była ciężka, warunki życia bowiem w Babilonii nie były aż tak złe, nie do zniesienia. Dalsza niewola była nie do przyjęcia także i nie dlatego, że nie było
świadomości winy wśród potomków Jakuba, ale że przez asymilację potomków Jakuba w morzu ludności
Mezopotamii Izrael mógłby przestać istnieć2. Przywódcy duchowi wygnańców świadomi byli winy Izraela, ale
obawiali się, że bez nadziei na odrodzenie niemożliwe jest wytrwanie i ocalenie. Izrael więc powinien porzucić myśl, że z babilońskiego „grobu” nie ma wyjścia. JAHWE nie gniewa się przecież na wieki. Związany jest
więzami ojcowskiej miłości z Izraelem (Iz 43,6; 44,2; 46,3; 49,14n). Naród wybrany wypił kielich gniewu Bożego (Iz 51, 17) i odpokutował za swoje liczne grzechy (Iz 40,2). Wygnańcy mogą liczyć na zbawczą interwencję swojego Boga i na łaskawe przebaczenie przewinień (Iz 40,2; 43,25; 44,22).
Prorok Ezechiel wzywał do zawierzenia Bogu3. W wizji wyschniętych kości, które przyoblekły się w mięśnie, skórę i napełnione zostały duchem, budził nadzieję, że dla Boga nie ma żadnych przeszkód w realizowaniu Jego planów (Ez 37,1nn)4. JAHWE nadal jest Bogiem Izraela (Ez 11,20). On wybrał i powołał ten lud,
przeto należy porzucić myśli o beznadziejności sytuacji, w której znalazł się Izrael. Boża ręka dokona odnowienia. JAHWE stworzy tym, którzy są Jego własnością, nowe serce i ducha (Ez 36,26), dzięki czemu lud będzie zdolny przestrzegać prawa JAHWE5. Nadejdzie dzień, w którym rozproszony Izrael zamieszka w swoim
dziedzictwie, a chwała Pańska znowu powróci na Syjon (Ez 43,4; 44,4).
Zbawcze dzieło Boga pojmuje Ezechiel jako nowe stworzenie, dzięki któremu Izrael będzie znowu ludem
JAHWE, a JAHWE Bogiem Izraela. Powiązanie idei nowego stworzenia – chociaż Ezechiel tego terminu nie
używa – z ideą przymierza szczególnie wyraźnie dostrzec można w słowach:
Zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich krajów, i przyprowadzę was do waszej
ziemi, i pokropię was czystą wodą, abyście stali się czystymi od wszystkich waszych nieczystości i od
wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe, i ducha nowego do waszego wnętrza, a usunę z waszego ciała serce kamienne i dam wam serce mięsiste. Ducha mojego tchnę do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. I będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym ojcom. Będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem (Ez 34,24-28).
Dotychczas lud nie był w stanie przestrzegać nakazów Boga JAHWE. Jego twarde serce niezdolne było do
miłości Boga, który związał się z nim, ale dzięki Bożej interwencji zmieni się sytuacja Izraela. Rozproszony lud
zostanie zebrany na nowo w ziemi ojców, przeobrażone zostaną serca powracających wygnańców, otrzymają
Ducha JAHWE i staną się zdolni do posłuszeństwa swojemu Bogu, który znowu będzie Bogiem Izraela, to
znaczy, odnowiona zostanie społeczność JAHWE z Izraelem. Ezechiel nie mówi tu wprost o przymierzu, ale
użyta formuła: „Będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem” na to wskazuje, tym bardziej że gdzie
indziej nie waha się mówić o przymierzu (zob. Ez 34,25; 37,26).
Dla bezimiennego proroka okresu niewoli, zwanego umownie Deutero-Izajaszem6, było także oczywiste, że przebaczenie i odpuszczenie grzechów nie mają na celu tylko odtworzenia stanu poprzedniego,
1

Zob. W. NIEMCZYK, Nowe przymierze, Warszawa 1934; Cz. JAKUBIEC, Stare i nowe przymierze, s. 107nn; L. STACHOWIAK, Księga
Jeremiasza, PŚST X-1, s. 356nn.
2
Zob. M. V. FOX, The Rhetoric of Ezekiel’s Vision of the Valley of the Bones, HUCA 51(1980), s. 6.
3
Zob. J. HOMERSKI, Ezechiel – wódz duchowy narodu wybranego na wygnaniu, RBL 2-3(1969), s. 57nn.
4
Zob. G. FOHRER, Ezechiel, HAT 13, Tübingen 1955, s. 206nn; R. RUBINKIEWICZ, Wizje pomyślności w Księdze Ezechiela, Warszawa
1998, s. 101nn.
5
Zob. G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 678.
6
Nie wydaje się – jak czasem się uważa – aby prorok ten zachował anonimowość ze względu na głoszony przez siebie bliski
koniec państwa nowobabilońskiego. Nie jesteśmy pewni, czy działał on w Babilonii. Ponadto nie zachodziła potrzeba zachowania
anonimowości po zwycięstwie Cyrusa, króla Persów nad Babilończykami. Nic nie stało na przeszkodzie ujawnieniu imienia tego
proroka po jego śmierci. Dlaczego więc prorok ten zachował anonimowość? Odpowiedź ciągle jest nieznana. Być może, jego
imię było nieznane również jemu współczesnym wygnańcom. Starając się zachować anonimowość, pisał w ukryciu. Był pierwszym teologiem-pisarzem, tworzącym w „zaciszu gabinetu”. Trudno go sobie wyobrazić głoszącego Boże poselstwo na placach
jakiegokolwiek babilońskiego miasta.
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z okresu, kiedy Izrael był „dzieckiem”. Prorok wie, że sytuacja Izraela pogrążonego w grzechu wymaga radykalnej interwencji JAHWE, którą przyrównać można jedynie do stworzenia.
Po bolesnych doświadczeniach, jak zburzenie Jerozolimy i niewola babilońska, Izrael znowu miał się przekonać, że JAHWE jest Bogiem zbawienia1. Anonimowy prorok z polecenia JAHWE rozbudzał w niewolnikach
nową nadzieję:
Teraz – tak mówi JAHWE – który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię
wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś! (Iz 43,1).
Izrael w niewoli powinien wspomnieć swoje początki i Boga JAHWE, który ukształtował lud Jakuba2. Początek był zbawczym czynem JAHWE. Czy teraz ma być inaczej? Przecież fundamentem wiary jest przekonanie:
JAHWE jest Bogiem Izraela, Izrael jest ludem JAHWE. Przeto po słowach nakazujących wspomnieć dawne
czasy, następuje pociecha:
Ja, JAHWE, jestem twoim Bogiem, Ja, Święty Izraelski, twoim wybawicielem; daję Egipt na okup za ciebie, Etiopię i Sabę zamiast ciebie. Dlatego że jesteś w moich oczach drogi, cenny i Ja cię miłuję, więc daję
ludzi za ciebie i narody za twoje życie. Nie bój się, bo Ja jestem z tobą. Ze Wschodu przywiodę twoje potomstwo i z Zachodu zgromadzę cię. Do Północy powiem: Wydaj! A do Południa: Nie zatrzymuj! Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi! Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem (Iz 43,3-7 ).
W zwiastowaniu proroka spotykamy się ze swoistą dialektyką. Z jednej strony Deutero-Izajasz mówi
o nowym czynie Boga, który przewyższa i niejako dezaktualizuje dotychczasowy etap dialogu między Bogiem
a narodem wybranym, z drugiej jednak strony prorok przedstawia „rzeczy nowe” „barwami” dawnych wydarzeń, szczególnie wyjścia z Egiptu3. Prorok więc w przeszłości znajduje źródło i fundament dla nadziei zbawienia. Wskazuje na to soteriologiczna terminologia, nawiązująca do egipskiego exodusu. Ale obok terminów wyjście i wyprowadzenie, występują także takie, które w szczególny sposób należą do soteriologicznego
słownika, jak: wybrać, wybawić, wykupić, odkupić, uwolnić, okazać miłosierdzie i sprawiedliwość. To bogactwo terminów doskonale służy do przedstawienia rzeczywistości, której kreatorem jest sam JAHWE.
W Starym Testamencie podmiotem tych zdań, w których występują powyżej wymienione czasowniki, jest
JAHWE, Bóg Izraela. Nikt więc nie może kreować się na zbawiciela, kto by to uczynił, będzie bluźniercą.
Deutero-Izajasz, bezimienny prorok niewoli, obserwujący potęgę dzieł Bożych, czyni ze stworzenia świata
przez JAHWE punkt wyjścia dla planów Boga i całej historii zbawienia. Po raz pierwszy spotykamy się z takim
powiązaniem dwóch zgoła odmiennych tradycji. Z przekonaniem Deutero-Izajasza o Bogu jako stwórcy,
władcy całego świata i mieszkających na ziemi narodów, łączy się jego myśl, że Bóg JAHWE „ukształtował”
(45,11) i „stworzył” Izraela (43,1) oraz „wybrał” go na swój lud (41,8: 43,10; 44, 1n)4. Wszystkie te terminy
wskazują na związanie się Boga w ludem swoim. Ten, który stworzył świat, wszystko, co na nim się znajduje,
stworzył też Izraela, wybrał go i jest jego Odkupicielem:
Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia, i nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości i nie będziesz pamiętać opłakanego stanu twojego wdowieństwa. Bo
twoim małżonkiem jest twój Stwórca – jego imię Pan Zastępów – a twoim Odkupicielem Święty Izraelski,
zwany Bogiem całej ziemi (Iz 54,4.5)5.
Słów stworzył i odkupił (lug) – mówiąc o soteriologii Deutero-Izajasza – można więc używać zamiennie.
Wiara w stwórcze działanie JAHWE łączy się w refleksji Deutero-Izajasza w jedno z wiarą w zbawienie.
W zwiastowaniu Deutero-Izajasza Bóg Stworzyciel jest Bogiem Zbawicielem. Zbawienie jest nowym stworzeniem. Anonimowy prorok, mówiąc o stworzeniu Izraela, ma jednak na myśli czyny historyczne przypisywane

1

Zob. O. H. STECK, Wahrnehmungen Gottes im Alten Testament, s. 207nn.
Deutero-Izajasz sięgał do bogatej tradycji i we właściwy dla siebie sposób ją wykorzystywał, tworząc oryginalną soteriologię.
W jego teologicznej refleksji splata się z sobą tradycja wyjścia z Egiptu (Iz 43,16n. 18-21; 48,20n; 51,10; 52,12) i związana z nią
tradycja o patriarchach izraelskich (Iz 41,8; 43,28; 51,2), tradycja o Dawidzie (Iz 55,3n) oraz syjońska (Iz 41,27; 46,13; 49,14;
51,3.11.16; 52,1.7n; por. Iz 44, 26; 46,13; 49, 14nn; 54,1nn).
3
G. WITASZEK, Zbawienie według Deutero-Izajasza, [w:] Biblia o odkupieniu, Lublin 2000, s. 73.
4
A. BAUM, Stworzenie, PSB, k. 1240n.).
5
W tej i podobnych do niej wyroczni spotykamy się ze sformułowaniami, które pochodzą z kultu i są pociechami kapłańskimi:
„Nie bój się”, „Jesteś mój”, „Jestem z tobą” (zob. Iz 41,10.13;43,1.5; 44,2 i inne).
2
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JAHWE przez dawne tradycje (Iz 63,7-16). Ale gdy przedstawia JAHWE jako stwórcę i odkupiciela Izraela czyni aluzję nie do dwóch czynów, czego należałoby się spodziewać, ale do jednego, wybawienia Izraela za czasów Mojżesza (Zob. Iz 44,24; 54,5). Ponadto ów czyn zbawczy nigdy nie jest sam w sobie przedmiotem rozważań, lecz mówi o nim Deutero-Izajasz tylko dlatego, że stanowi on typ czynu przyszłego, na który Izrael
powinien oczekiwać1. Stworzenie jest dowodem, że JAHWE może wybawić Izraela i obdarzyć go nowym
życiem.
Deutero-Izajasz dzięki słowu JAHWE wie, że zbliża się koniec niewoli. JAHWE jako Pan historii gotuje wyzwolenie z niewoli. Zbliżające się wydarzenia polityczne zwiastują koniec imperium babilońskiego. Ruchy na
arenie politycznej, które związane są z osobą Cyrusa, zapowiadały bliskie wybawienie Izraela. „Bardzo blisko
jest moja sprawiedliwość, moje zbawienie nastaje, moje ramiona będą sądzić ludy, wyczekują mnie wyspy,
tęsknie wyglądają mojego ramienia” (Iz 51,5; por. 46,13). JAHWE obnażył już swe ramię na oczach wszystkich narodów (Iz 52,10) i nadchodzi dzień nowej epifanii sprawiedliwości JAHWE.
Pojawienie się Cyrusa – którego Deutero-Izajasz nazywa pomazańcem (Iz 45,1) – to jedynie przygotowania poczynione przez JAHWE w historii na przyjęcie tego, co jest już wiadome prorokowi. Właściwym wydarzeniem zbawczym jest wymarsz wygnańców i ich powrót do ojczyzny oraz nadejście samego JAHWE, który
towarzyszyć będzie swoim wybranym. Dzień ten jest już blisko, przeto wzywa wygnańców, aby nie dotykali
niczego nieczystego i poczynili rytualne przygotowania do owego wymarszu, ponieważ sam JAHWE ma towarzyszyć im w podróży (Iz 52,11-12; 48,20)2.
Wybawieni z niewoli powrócą do ziemi ojców (Iz 49,10). Ci, którzy wyruszą w drogę, podążać będą wygodnym szlakiem (Iz 49,11). Ich droga nie będzie trudna, wszystkie nierówności zostaną wyrównane. W drodze nie będą pragnąć ani łaknąć (Iz 48,21). Zamiast cierni na pustyni wyrosną mirty, ciemność zamieni się w
światło (Iz 42,16). Cała więc natura uczestniczyć będzie w szczęśliwości owych wydarzeń zbawczych. Kiedy
powrócą odkupieni, ze szczęściem wiecznym na twarzach (Iz 51,11), wtedy góry podniosą okrzyki radości,
a drzewa zaklaszczą w dłonie (Iz 49,13; 55,12).
Deutero-Izajasz, oglądając to zbawcze wydarzenie z perspektywy Syjonu powiada:
Jak piękne są na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który
obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: «Bóg Twój zaczął panować». Głos! Twoi strażnicy wołają,
razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót JAHWE na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Oto JAHWE pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem (Iz 52,79).
Deutero-Izajasz pojmuje wyjście odkupionych z Babilonu jako historiozbawcze wydarzenie, które w pewnym sensie jest odpowiednikiem dawnego wyjścia Izraela z Egiptu. Podobnie jak wówczas przeciwko Egiptowi, tak i teraz JAHWE wystąpi jako wojownik (Iz 42,13) i również w czasie tego nowego exodusu w cudowny sposób napoi swój lud wodą ze skały (Iz 48, 21). Jednocześnie to nowe wyjście znacznie przewyższy pod
względem cudowności tamto dawne. Odkupieni bowiem nie będą wyruszać z lękiem i w pośpiechu, lecz
z radością. Bóg JAHWE będzie im towarzyszył osobiście (Iz 52,12).
Zdaniem Deutero-Izajasza na zbawcze działanie Boga względem Izraela składają się dwie fazy. Prorok
otwarcie i zdecydowanie oddziela „nowe”, a więc to, co ma się zdarzyć, od „dawniejszego”. Pod słowem dawniejsze kryje się z całą pewnością historia zbawienia, która zaczęła się w momencie powołania Abrahama
i wyprowadzenia z Egiptu, a skończyła zniszczeniem Jerozolimy. Mówiąc o „nowym” ma on na myśli działanie zbawcze, które zapowiadają już przemiany historyczne. Woła więc prorok: „nie wspominajcie wydarzeń
minionych!” (Iz 43,18). Pierwsze rzeczy przeminęły, a jeśli nadal zachowują one swą ważność, to tylko jako
wzorzec „nowego”.
Kiedy JAHWE zrealizuje swe dzieło wobec Izraela, wówczas pośród narodów nastąpi powszechny
zmierzch bożków. Pogańskie ludy przekonają się o niemocy swoich bóstw. Zawstydzą się (Iz 41,11; 42,17;
45,24), pośpieszą do JAHWE, a nawet sami przyprowadzą rozproszonych z Izraela do ich dziedzictwa. Poznają wielkość i wspaniałość JAHWE (Iz 45,24; 49,22n.). Deutero-Izajasz z przekonaniem ogłasza przyszłe wyda1

G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 547. Na temat eschatologicznego wymiaru zbawienia w zwiastowaniu DeuteroIzajasza – zob. J. BEGRICH, Studien zur Deuterojesaja, München 1969, s. 94nn.
2
Czy Deutero-Izajasz pochodził z kręgów kapłańskich? Szczegół ten może na to wskazywać.
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rzenia: „Królowie zobaczą Cię i powstaną, książęta padną na twarz” (Iz 49,7), a „wyspy położą nadzieję”
w Bogu i „liczyć będą na ramię” JAHWE (Iz 51,5).
Tradycyjne i nowe terminy opisujące JAHWE jako zbawiciela swojego ludu stawiają Deutero-Izajasza
w rzędzie największych proroków, nie tylko oddanych Bogu, ale głęboko myślących, teologicznie twórczych.
W proroctwie Deutero-Izajasza znajdujemy syntezę tego wszystkiego, co o swoim Bogu świadczyły dotychczasowe tradycje.

5.3. Motywy zbawczego działania Boga
W starotestamentowej refleksji na temat zbawczych czynów JAHWE ważne miejsce zajmuje motywacja
Bożego działania. Zbawienie nie jest odpowiedzią na czyny ludu izraelskiego, lecz co najwyżej Bożą reakcją
na rozpaczliwe wołanie uciśnionego ludu, który Bóg sobie wybrał i umiłował (np. Sdz 3,9; 4,3; 6,7n).
JAHWE, patrząc na niedolę swojego ludu, jego jęki i cierpienie, przychodził, aby ratować i obdarować
wolnością. Tradycja zachowała słowa JAHWE:
Przyjrzałem się niedoli ludu mojego w Egipcie i słyszałem jęki ich z powodu nadzorców; znam więc cierpienia jego (2 Mż 3,7).
Motywacji zbawczych czynów Boga JAHWE należy szukać w samym JAHWE, Bogu przymierza i zbawienia.
Według Deuteronomisty i proroka Ozeasza motywem wyboru Izraela na lud JAHWE jest miłość. Deuteronomista pisze:
JAHWE przylgnął do was i was wybrał nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, jesteście
bowiem najmniej liczni ze wszystkich narodów. Lecz z miłości swojej ku wam i dlatego, że dochowuje
przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was JAHWE mocarną ręką (...) z domu niewoli (5 Mż 7,
7.8).
Prorok zaś Ozeasz powiada:
Miłowałem Izraela od dzieciństwa jego i syna swego wezwałem z Egiptu
(Oz 11,1)
Jeśli Deutero-Izajasz, wołając do Boga, przypomina Bogu Jego żarliwość, moc i miłosierdzie, to pragnie
głównie uprzytomnić wygnańcom, że niczego nie znajdą w sercu swoim, co można by uznać za wystarczające dla przekreślenia winy, ale zbawcze dzieło Boga jest wyłącznie czynem Boga i Jego zbawcza wola jest nadrzędna i absolutna. Jeśli prorok woła:
Spójrz z nieba i popatrz ze swojego świętego, wspaniałego przybytku! Gdzież jest twoja żarliwość i twoja
potęga, ogrom twoich uczuć i twojego miłosierdzia? Nie stój na uboczu! Ty wszak jesteś naszym ojcem,
gdyż Abraham nas nie zna, a Izrael nas nie uznaje! Ty, JAHWE, jesteś naszym ojcem i naszym Odkupicielem. To jest twoje imię od wieków (Iz 63,15.16)
to z jednej strony wskazuje, że jedynie Bóg JAHWE może zmienić los wygnańców, jest On bowiem Bogiem
potężnym, pełnym mocy, z drugiej zaś przekonuje, że najgłębszym motywem zbawczego działania Boga jest
Jego miłosierdzie (<ym]j&r^). Miłosierdzie jest u Boga przyczyną coraz to nowych zbawczych działań. Ale nie
tylko o miłosierdziu myśli Deutero-Izajasz, lecz o niepojętej, nieskończonej liczbie najgłębszych wzruszeń serca Bożego. JAHWE u Deutero-Izajasza wręcz deklaruje swą miłość wobec Izraela:
Drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję, przeto daję ludzi za ciebie i narody za życie twoje (Iz 43,4).
Słowa poprzedzające powyższy cytat biblijny wskazują jeszcze na inne motywy przyszłego, zbawczego
czynu Boga JAHWE, na który wygnańcy w Babilonie winni z nadzieją oczekiwać.
Wspominam dowody łaski Pana, chwalebne czyny Pańskie, zgodnie ze wszystkim, co nam Pan wyświadczył, tę wielką dobroć, jaką okazał domowi izraelskiemu według swojego miłosierdzia i obfitości swoich
łask. Rzekł bowiem: Wszak są moim ludem, synami, którzy nie zawiodą; i tak stał się ich Zbawicielem we
wszelkiej ich niedoli. Nie posłaniec i nie anioł, lecz jego oblicze wybawiło ich; On sam ich odkupił w swojej miłości i w swoim miłosierdziu. Podźwignął ich i nosił ich przez wszystkie dni prawieków. Lecz oni byli
przekorni i zasmucili Ducha jego Świętego; wtedy przemienił się w ich nieprzyjaciela, sam przeciwko nim
walczył. I wspominali dawne dni, Mojżesza i jego lud: Gdzież jest Ten, który go wyprowadził z morza,
gdzie pasterz jego trzody? Gdzież jest Ten, który włożył Ducha swego Świętego do ich serc? Który sprawił, że po prawicy Mojżesza szło wspaniałe jego ramię, który przed nimi rozdzielił wody, aby sobie zapewnić wieczne imię, który ich przeprowadził przez głębiny jak konia po stepie, a nie potknęli się? Jak
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bydło, które schodzi w dolinę, tak ich prowadził Duch JAHWE do odpoczynku. Tak wiodłeś swój lud, aby
sobie zapewnić sławne imię (Iz 63,7-14).
Deutero-Izajasz, wspominając dowody łaski i dobroci JAHWE, oprócz miłosierdzia wspomina miłość i łaskawość JAHWE jako motywację Jego zbawczych czynów. Ale nie bez przyczyny wspomina także przeszłe
dzieje, głównie wybawienie z niewoli egipskiej. Jeśli powiada: „Podźwignął ich i nosił ich przez wszystkie dni
prawieków”, to jednak – chociaż nie mówi tego bezpośrednio – każe myśleć o Bożej wierności1 i stałości
w działaniu. Wierność Boga pozostaje zawsze w związku z ingerencją Boga JAHWE w historię Izraela.

Nie można też, mówiąc o motywach zbawczych czynów JAHWE, nie myśleć o samym imieniu Bożym –
JAHWE. Ono głosi nieustanną zbawczą obecność Boga2. Zbawcze zaś czyny JAHWE zapewniają Jego imieniu
wieczną sławę (Iz 63,14). Wiąże się to z świętością Boga. Deutero-Izajasz zbawcze działanie JAHWE przedstawia w kontekście świętości Boga, który niebawem odwróci nieszczęsny los wygnańców. Charakterystyczne słowa, znajdujące się w księdze bezimiennego proroka:
Nie bój się, robaczku Jakubie, ty, garstko Izraela! Ja cię wspomogę – mówi JAHWE – twoim odkupicielem
jest Święty Izraelski (Iz 41,14),
nabierają szczególnej wymowy, jeśli zwrócimy uwagę na pytanie postawione przez JAHWE ustami proroka:
„Z kim więc mnie porównacie, że mam mu być równy?” (Iz 40,25). Prorok dodaje, że tak pyta Święty. Imię
Odkupiciela brzmi Święty Izraelski (Iz 47,4; por. 43,3.13; 48,17; 49,7; 54,5).
Należy wymienić jeszcze dość typowy dla myśli teologicznej Deutero-Izajasza inny sposób rozumienia
nowej, darowanej, zbawczej rzeczywistości. Atrybut JAHWE, którego mocą wypełnia On to, co zapowiedział,
okazując swą wiarygodność poprzez realizację zbawczej woli rozumianej jako kontynuacja stworzenia, określa prorok terminem sprawiedliwość. Słowo sprawiedliwość JAHWE oznacza zbawczy czyn Boży i może być
synonimem zbawienia i jest bliska pojęciu stworzenia i odkupienia (Iz 45,8; 46,17; 51,5.6.8.62).
Jeśli Deutero-Izajasz w sprawiedliwości upatruje jeden z wielu motywów, ale wcale nie mniej istotny motyw zbawczego działania JAHWE, to jest to konsekwencją pojmowania w najstarszych tradycjach starotestamentowych sprawiedliwości jako miłości wyrażającej się w działaniu dla dobra drugiej osoby (w wypadku
sprawiedliwości ludzkiej) lub Izraela (w wypadku sprawiedliwości JAHWE). Jeśli takie jest źródło DeuteroIzajaszowych myśli soteriologicznych, staje się oczywiste, dlaczego myśl o karze podporządkowana została
zwiastowaniu zbawienia. Kara wymierzona przez JAHWE Izraelowi jest niczym innym, jak tylko częścią Bożego planu zbawienia.

5.4. Starotestamentowe pojmowanie zbawienia
Starotestamentowe pojmowanie zbawienia nie może być przedstawiane w kategoriach zarówno soteriologii judaizmu, jak i Nowego Testamentu.
Jeśli Bóg nawiązuje społeczność z człowiekiem, to jest to dla niego zbawienne działanie. Samo więc zawarcie przymierza z Abrahamem, a następnie przymierza z całym Izraelem na Synaju oznacza, że Izrael znalazł się w sferze Bożego działania, a stan nienaruszonego przymierza jest zbawieniem potomków Jakuba.
Jeśli Jeremiasz i Ezechiel zapowiadają zawarcie z odrodzonym Izraelem przymierza „na nowych warunkach”,
to mają oni na uwadze nową jakość życia ludu wybranego, stan nowej społeczności z Bogiem, a więc stan
łaskawego zbawienia, którego autorem absolutnym jest JAHWE, Bóg przymierza.
Słowem opisującym stan zbawienia jest bogaty w treść i skojarzenia termin <olv* (v*lom)3. Przywykło
się go przekładać: pokój, szczęście. Polski termin pokój ma jedynie wartość niewiele znaczącego odpowiednika4. Stan pokoju związany jest z przymierzem JAHWE z Izraelem (4 Mż 25, 12; Iz 54,10; Ez 34,25; Ma 2,5).
Termin <olv* wskazuje więc na sytuację, która powstała w wyniku zawarcia przymierza JAHWE z Izraelem,
dzięki czemu stał się on ludem Pana. Ale podobną sytuację spotykamy w kontekście świeckich stosunków

1

Zob. 3.2.10.
Zob. 2.3.2.
3
Słowo <olv* należy do znaczących starotestamentowych terminów. Występuje około 250 razy. Zob. G. GERLEMEN, <lv, THAT
II, k. 919nn.
4
Zob. G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 112.
2
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(np. 1 Mż 26,28-29; 1 Krl 5,26). Wynika z tego, że zbawienie pojmowane jest w Starym Testamencie w kategoriach rzeczywistości czasowo-przestrzennej.
Bogaty treściowo termin <olv* nie oznacza jedynie braku działań wojennych (np. 1 Krl 5, 4), ale „stan
pewnej równowagi, w którym spełnione są roszczenia określonej wspólnoty, a więc stan, który może urzeczywistnić się jedynie tam, gdzie prawnie zorganizowana wspólnota roztacza kontrolę nad życiem”1.
Pokoju jednak pojedynczy Izraelita, jak i cały Izrael, nie osiąga dzięki swoim zdolnościom organizacyjnym,
zabiegom politycznym, jakimkolwiek wysiłkom, gdyż stan pokoju jest łaskawym darem JAHWE. Izraelita modlił się o pokój (Iz 26,12), a kapłan, błogosławiąc zgromadzoną społeczność życzył jej pokoju (4 Mż 6, 24-26).
Ale błędem byłoby sądzić, że JAHWE nie stawia żadnych wymagań. Fałszywym prorokom w czasach proroka
Jeremiasza wydawać się wprawdzie mogło, że jest pokój (Jr 6,14; 8,11; 14,13; 23,17; por. Ez 13,10), Izrael
bowiem jako naród wybrany i ze względu na znak obecności JAHWE, jakim była świątynia, ma zagwarantowane bezpieczeństwo przez Boga, to jednak pokój nie jest czymś danym automatycznie, na zawsze. Bóg
może odebrać ludowi swojemu dany mu pokój (Jr 16,5). Wina niszczy społeczność z Bogiem. I według Jeremiasza niczego nie rozumieją mieszkańcy Jerozolimy, gdy mówią:
O, Wszechmocny JAHWE! Zaprawdę, bardzo zawiodłeś ten lud i Jeruzalem, mówiąc: Pokój mieć będziecie! A tymczasem miecz zagraża naszemu życiu
(Jr 4,10).
Jeśli Stary Testament rozumie pokój jako stan pewnej integralności, powodzenia, szczęścia, harmonii, to
Izrael powinien pamiętać na obowiązki, jakie wziął na siebie, przyjmując łaskawe przymierze JAHWE (2 Mż 24,
7). Deutero-Izajasz w imieniu JAHWE wołał:
Jam jest JAHWE, twój Bóg, pouczający cię o tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz. O gdybyś zważał na me przykazania, stałby się twój pokój jak rzeka, a sprawiedliwość twoja jak
morskie fale (Iz 48, 17.18; por. Iz 32,17).
Podobnie myślał prorok po niewoli babilońskiej:
Bądźcie prawdomówni wobec bliźnich, w bramach waszych ogłaszajcie wyroki sprawiedliwe, zapewniające zgodę! (Za 8,16).
Zwiastowanie pokoju jest zapowiedzią zbawienia:
O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg zaczął królować (Iz 52,7; por. 57,19).
W literaturze mądrościowej, która dynamicznie rozwijała się po niewoli babilońskiej, błogosławione życie, obfitujące w liczne dobra, jest darem Bożym, wyrazem zbawczego działania JAHWE. Ale bogactwo nie
jest absolutnym dobrem.
„Lepiej mało z bojaźnią Pana, niż wielkie skarby z niepokojem” (Prz 15,16).
Podobnie jak starotestamentowi prorocy (np. Iz 5,16; Jr 10,23; 11,20; 11,1; So 3,5), także mędrcy izraelscy
wierzyli w sprawiedliwość Bożą (Hi 33,26; 37,32; Ps 112,9; 19,141). Bóg w pełni nagradza sprawiedliwych,
a karze niesprawiedliwych. Kara i nagroda spotyka Izraela (Ps 106,1nn,), jak i poszczególne jednostki (Hi
4,7.8; 15,17; Ps 5,5-7; 34,10 i inne).
Dobra należą się przede wszystkim sprawiedliwym, chociaż w literaturze sapiencjalnej do głosu dochodziło już przekonanie, że nie zawsze sprawiedliwemu dzieje się dobrze (Hi 24,2-25). Taka sytuacja dla bogobojnego Hioba była niezrozumiała i niepojęta2. W każdym bądź razie, niesprawiedliwi – w przekonaniu autora Księgi Przysłów – zostaną ukarani (Prz 10,3.6.27.29; 22,12). Wszyscy jednak, sprawiedliwi i czyniący zło,
po śmierci zstąpią do szeolu, ponurej krainy śmierci (Prz 7,27), gdzie dobrzy i źli przebywają razem (Ps 89,49;
Ez 32,17-32). Nagroda w postaci szczęścia spotyka więc sprawiedliwych już tu na ziemi. Pan zna i bada serca
i wie, jakimi drogami podąża człowiek (Prz 15,3.11; 16,2; 17,3; 20,12.27; 21,2).
Autor psalmu 1. powiada, że człowiek stroniący od naśmiewców, łamiących prawo JAHWE, jest szczęśliwy. Jest
jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, Którego liść
nie więdnie, A wszystko, co uczyni, powiedzie się (Ps 1,3).

1
2

Tamże, s. 292.
Zob. J. S. SYNOWIEC, Mędrcy Izraela. Ich pisma i nauka, s. 146n
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Z opisu stworzenia świata oraz człowieka, z historii Abrahama, Jakuba przede wszystkim zaś z historii
wyjścia narodu izraelskiego z niewoli egipskiej, historii opanowywania Ziemi Obiecanej przez potomków Jakuba, a także wybawienia ludu z niewoli babilońskiej wynika, że na zbawcze działanie Boga składa się wybawienie „od czegoś” i obdarowanie „czymś nowym”. To nowe nie jest czymś poza historią i przestrzenną
rzeczywistością. Na początku dziejów ludu wybranego było to uwolnienie z niewoli, później uwolnienie od
grzechu, winy i sądu Bożego. Analogicznie do tego zbawienie było rozumiane jako obdarowanie wolnością,
którą zawsze Izrael cenił sobie wysoko, ziemią przyobiecaną niegdyś praojcu Abrahamowi, dobrobytem,
długim życiem, a następnie pokojem, w czasach proroków pojmowanym jako dar eschatologiczny. W czasach ostatecznych pokój zapanuje na całej ziemi, będzie darem dla całego stworzenia (Iz 11, 1nn).
Wraz z rozwojem objawienia Bożego, szczególnie dzięki działalności powołanych przez JAHWE proroków,
nieustannie nawołujących do życia sprawiedliwego, rosła świadomość nieprawości i grzeszności. Kultowe
rozumienie czystości rytualnej zeszło na plan dalszy, wzrosło natomiast poczucie odpowiedzialności przed
Świętym Bogiem za życie zgodnie z prawem etycznym. I chociaż prorokom JAHWE nie zawsze udawało się
uczulić serca Izraelitów na potrzebę czynienia dobra i miłosierdzia, to jednak w literaturze Starego Testamentu znajdujemy dosyć tekstów, świadczących o głębokim poczuciu grzeszności i potrzebie uwolnienia od
winy.
Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej,
Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje!
Obmyj mnie zupełnie z winy mojej
I oczyść mnie z grzechu mego!
Ja bowiem znam występki swoje
I grzech mój zawsze jest przede mną.
Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem
I uczyniłem to, co złe w oczach twoich,
Abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim,
Czysty w sądzie swoim (Ps 51,3-6).
Trwanie w grzechu było równoznaczne z zerwaniem społeczności z Bogiem i życiem w oddaleniu od Niego. Już Jahwista w obrazowy sposób przedstawia ten stan oddzielenia, równoznaczny z ucieczką przed Bogiem (1 Mż 3,8-11). Psalmista tęskniący za odnowieniem społeczności z Bogiem wołał:
Serce czyste stwórz we mnie, o Boże,
A ducha prawego odnów we mnie!
Nie odrzucaj mnie od oblicza swego
I nie odbieraj mi swego Ducha świętego!
Przywróć mi radość z wybawienia twego
I wesprzyj mnie duchem ochoczym! (Ps 51,12-14)
Odnowione serce i radość jest stanem zbawienia.
Po niewoli babilońskiej, po powrocie do ziemi ojców, w fazie wielkiej euforii spowodowanej wyjściem
z ziemi niewoli, zbawienie pojmowano również jako objawienie się chwały Boga wobec wszystkich narodów
(Iz 60,1.2). Chwała JAHWE zgromadzi na Syjonie nie tylko rozproszone dzieci Izraela, ale wszystkie narody na
czele z królami swoimi z licznymi darami przyjdą pokłonić się JAHWE. Bóg Izraela okaże się wówczas odkupicielem wszystkich ludów zamieszkujących ziemię:
Za to, że byłaś opuszczona i znienawidzona i nikt cię nie odwiedzał, uczynię cię wieczną chlubą, rozkoszą
po wszystkie pokolenia, i będziesz ssać mleko narodów i karmić się przy piersi królów, i poznasz, że Ja,
Pan, jestem twoim Zbawcą, a twoim Odkupicielem jest Mocarz Jakubowy
(Iz 60,15.16)
Izrael wówczas będzie opływał w niepojętym, dotychczas niespotykanym dostatku. Bogactwa całej ziemi
w dani przyniosą liczne narody, a wśród nich także synowie dawnych gnębicieli (Iz 60,14):
Gromady wielbłądów zaroją się, młode wielbłądy Midianitów i Efy, wszyscy przyjdą z Saby; przywiozą
złoto i kadzidło, śpiewając pieśni pochwalne na cześć JAHWE. Wszystkie owce Kedareńczyków zbiorą się
u ciebie, barany Nebatejczyków będą na twoje usługi, pójdą jako miła ofiara na mój ołtarz; a tak
uświetnię wspaniały mój przybytek (Iz 60,6.7).
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Sytuacja, w jakiej znajdzie się Izrael, a wraz z nim liczne narody, będzie nieodwracalna. Zbawienie będzie
stanem trwałym. Skończą się gwałty, spustoszenia i zniszczenia. Mury Jerozolimy staną się symbolem zbawienia:
I już nie będzie się słyszeć o gwałcie w twojej ziemi ani o spustoszeniu i zniszczeniu w obrębie twoich
granic, lecz nazwiesz swoje mury zbawieniem, a swoje bramy chwałą (Iz 60,18).
Trito-Izajasz rozumie zbawienie nadal w ramach ziemskiej rzeczywistości (Iz 60,21). Głęboka przemiana
myśli o zbawieniu jako wiecznej, ponadziemskiej rzeczywistości dopiero miała nastąpić, i to pod wpływem
doświadczeń i zawiedzionych nadziei po powrocie z niewoli babilońskiej, po zderzeniu się z twardą rzeczywistością historyczną, która znacznie odbiegała od wyśnionej przyszłości. Przewartościowanie myśli o zbawieniu w całej rozciągłości dostrzegamy dopiero w literaturze apokaliptycznej judaizmu.
Zbawienie, szczególnie w zwiastowaniu Deutero-Izajasza, jest zawsze czymś danym przez sprawiedliwego
Boga. Każdy zbawczy czyn JAHWE jest czymś nowym w stosunku do tego, co jest już przeszłością (Iz 43,19;
48,6). Nowe wyjście z niewoli (exodus babiloński) przewyższa swą wspaniałością exodus egipski (41,17nn;
42,16; 43,2.16nn; 48,21; 49,10; 51,10; 55, 12.13). W ogóle nie da się go z niczym porównać. Droga do ziemi
ojców w niczym nie będzie podobna do wędrówki przez pustynię pod wodzą Mojżesza1. Izrael pójdzie do
swojej ojczyzny przez pustynię, która w niczym nie będzie przypominała typowej pustyni. Zamieni się ona
w urodzajną oazę, bogatą w drzewa i wodę, w kraj o równych i bezpiecznych drogach (Iz 40,3-5; 41,17-19;
49,19)2.
Dzięki Deutero-Izajaszowi możliwy był postęp w dalszym myśleniu o darze zbawienia. Skoro każdy nowy
zbawczy czyn JAHWE przewyższa uprzedni, przeto należy ciągle oczekiwać na czyny, które sięgną doskonałości.
Zbawienie pojmowane jest w wielu tradycjach teologicznych Starego Testamentu jako cud. Tak przedstawione jest ono w Księdze Wyjścia, której u podłoża znajduje się głównie tradycja jahwistyczna i kapłańska.
Do niej nawiązuje autor psalmu 77., pisząc:
Wspominam dzieła JAHWE,
Zaiste, wspominam Twoje dawne cuda.
Rozpamiętuję wszystkie dzieła Twoje
I rozważam Twoje czyny.
Boże, święta jest Twoja droga!
Tyś Bogiem, który czyni cuda;
Objawiłeś narodom moc swoją.
Wybawiłeś ramieniem swoim lud swój,
Synów Jakuba i Józefa (Ps 77,12.13.15.16)3.
Cud nie jest tu jednak pojmowany jako działanie Boga przeciwne prawom natury, wszak Stary Testament nie
zna pojęcia natury, lecz jako wkroczenie Boga w historię narodów, których jest Panem. Cudem jest objawienie mocy Bożej wobec pogańskich narodów. Cudem jest nowa jakość życia darowana Izraelowi przez JAHWE.

1

Zob. M. GOŁĘBIEWSKI, Idea nowego wyjścia u Deuteroizajasza (na podstawie analizy Iz 55,12-13), RBL 47(1994), nr 4, s. 234–
242.
2
Zob. S. HAŁAS, Przemiana pustyni przez wodę u Iz 40-55, Polonia Sacra 1(1997), nr 1, s. 47–60.
3
Zob. C. WESTERMANN, Theologie des Alten Testaments in Grundzügen, s. 47.
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6. JAHWE Bogiem przymierza
6.1. Znaczenie terminu tyr!B= [B=r!yt] (przymierze)
JAHWE jest Bogiem Izraela, Izrael jest ludem JAHWE. Ten podstawowy dogmat starotestamentowej religii
wyrósł na gruncie historycznych doświadczeń. Związek ludu z Bogiem nie ma podłoża mitycznego i nie jest
w wierze przenoszony przed czasy historyczne, lecz wiąże się w starotestamentowej myśli ze zbawczym czynem JAHWE, mającym miejsce w historii. Dlatego Elohista nazywa JAHWE Bogiem od Egiptu. Świadomość
wyboru Izraela przez Boga kształtowała wiarę potomków Jakuba i pozwalała mu przetrwać wszystkie kataklizmy dziejowe i w każdej sytuacji oczekiwać pomocy ramienia JAHWE. JAHWE jest Bogiem zbawienia, Bogiem obecnym, działającym w historii1, Bogiem bliskim dla Izraela.
Idea zbawienia przedstawiona jest w Starym Testamencie w związku z świadectwem o przymierzu opartym na łasce Bożej. Przymierze to zawarł Bóg naprzód z konkretnymi osobami, z Noem, ojcem nowej ludzkości, i Abrahamem, ojcem wybranego ludu, następnie z całym ludem izraelskim, który wybrał On sobie
spośród wszystkich narodów.
Chociaż idea przymierza należy do wiodących w Starym Testamencie, a według W. Eichrodta jest centralną myślą starotestamentową, to jednak wypowiedzi Starego Testamentu na temat przymierza nie są jednolite. Ulegała ta idea w dziejach Izraela ciągłej modyfikacji. Każdorazowe nowe doświadczenie zbawcze prowadziło do pogłębienia idei wyboru i przymierza.
Zanim bliżej przyjrzymy się zagadnieniu przymierza na kartach ksiąg Starego Przymierza, należy najpierw
powiedzieć, że hebrajskim ekwiwalentem terminu przymierze jest słowo tyr!B= [B=r!t]2, bogate w treści,
które nie mieszczą się w całości w terminie przymierze. Przez słowo tyr!B= rozumieć należy zarówno sam akt,
na którego mocy zostaje zawarty układ, ale także wspólnotę dwóch partnerów, sygnatariuszy układu.
Starotestamentowa idea przymierza JAHWE z Izraelem, a głównie schemat opisu przymierza, wzorowany
jest na przymierzach, jakie w starożytności król zawierał z wasalami, a więc mających charakter świecki i polityczny3. Z podobnymi opisami o charakterze politycznym, spotykamy się również na kartach Starego Testamentu.
Stary Testament w sferze polityczno-społecznej ukazuje przymierze jako umowę narzuconą słabszemu
przez mocniejszego i możniejszego (por. Joz 9,6nn; 1 Sm 11,1nn; 1 Krl 20,34). Na mocy układu swobodę działania, a nawet złożenie przysięgi ma jedynie mocniejszy. Przymierze jest darem. Słabszy ma prawo być biernym, przymierze bowiem rozumiano jako akt łaskawości silniejszego wobec słabszego. Tylko silniejszy gwarantuje stabilizację polityczno-społeczną. W starożytności funkcjonowało przekonanie, że obdarowany dobrowolnie podporządkuje się przymierzu, wszak z niego płyną wyłącznie korzyści dla obdarowanego. Słabszy
partner bowiem nie może występować przeciwko samemu sobie. Ale Stary Testament mówi też o sytuacji
przeciwnej. Mieszkańcy Jabesz w Gileadzie proponowali przymierze oblegającemu ich Nachszowi Amonicie
(1 Sm 11,1n)4.
Stary Testament mówi również o zawarciu umowy dwóch równorzędnych i równoprawnych partnerów
(1 Mż 21,27.32; 31,44; 1 Sm 23,18; 2 Sm 5,3). Dawid zawarł przymierze z synem Saula, Natanem (1 Sm
20,8). Oparte było ono na wzajemnej przyjaźni.

1

Zob. C. WESTERMANN, Theologie des Alten Testaments in Grundzügen, s. 28nn.
Występuje w Starym Testamencie 287 razy.
3
Znane są opisy układów politycznych z XIV i XIII wieku, zwłaszcza hetyckich. Zob. H. LANGKAMMER, Zagadnienia wstępne do
współczesnej introdukcji Starego Testamentu, [w:] Wstęp do Starego Testamentu, Poznań – Warszawa 1973, s. 33; M. FILIPIAK,
Przymierze w Piśmie świętym, RBL 3(1972), s. 145–155. Hetyckie przymierza składają się z następujących części: preambuła,
pradzieje, wyłożenie zasady podstawowej, pojedyncze postanowienia, wezwanie na świadka bogów, przekleństwo i błogosławieństwo. Wzorowane na nich starotestamentowe opisy często posiadają identyczny lub podobny schemat (Joz 24,1-26;
por 23,1nn; 1 Sm 12,1nn.). Hetyckie opisy zawieranych przymierzy z danymi biblijnymi w oparciu o dzieło V. KOROŠECA (Hethitische Staatsverträge. Ein Beitrak zu ihrer judischen Wertung, Leipzig 1931) porównał G. E. MENDENHALL (Recht und Bund in
Izrael und dem Alten Vordern Orient, Zürich 1960).
4
Zob. J. BEGRICH, Gesammelte Studien zum Alten Testament, München 1964, s. 56nn.
2
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Przymierze było umową o charakterze prawnym. Jego zawarciu towarzyszył odpowiedni rytuał, sprawowany przed obliczem Boga i przy wzywaniu Jego imienia. Do rytuału tego należała między innymi sakralna
uczta (por. 1 Mż 26,30; 31,46.54)1. W wyniku zawarcia przymierza następował pokój (<olv* [v*Om]; zob.
1 Mż 26,30nn; 1 Krl 5,26; Iz 54,10; Hi 5,23). Słowo pokój również nie oddaje w pełni tego, co zawiera termin
<olv*. Przez termin <olv* Stary Testament określa stan nienaruszalnej równowagi i równomiernego rozłożenia wszelkich roszczeń obu partnerów, stan szczęścia, bezpieczeństwa, dostatku2. Celem zawarcia przymierza
było więc umożliwienie harmonijnego życia. W sensie polityczno-społecznym w dobie patriarchy Abrahama, Mojżesza i proroków Starego Testamentu przymierze rozumiano więc jako zobowiązujący związek
dwu partnerów, mający początek w określonej ceremonii. Z chwilą zawarcia przymierza strony należały do
siebie i zobowiązywały się dochować wierności sobie oraz przyjętym przepisom.
Przymierza zawierane na Bliskim Wschodzie mały charakter religijny. Aktowi temu towarzyszyło składanie
ofiary bóstwu. Przykładem może być przymierze Jakuba z Labanem (1 Mż 31,43-55).

6.2. Etymologia terminu tyr!B= [B=r't]
Ciągle sporna jest etymologia terminu tyr!B=.
Znana jest próba wyjaśnienia tego terminu na gruncie języka akkadyjskiego. Miałby on – według jej zwolenników – wywodzić się od słowa B!rīT| – więzy. Przymierze (tyr!B=) oznaczałoby wtedy więź łączącą strony zawierające określone przymierze. Możliwy też jest związek terminu przymierze z akkadyjskim B!rīT – przecinać (np. zwierzę [por. 1 Mż 15,1-9nn])3.
Podjęto także inne próby wyjaśnienia terminu przymierze. Wywodzono go od pnia hrb – jeść4. W Starym Testamencie spotykamy się ze zwrotem tyr!B= yt@r=K) [K)r=t@y B=r't], które przekłada się najczęściej jako
zawrzeć przymierze, przy czym jednak należy pamiętać, że rdzeń (trk) oznacza czynność zabijania i rozdzielania.
Zgromadźcie mi wiernych moich,
Którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę (Ps 50,5)5.
Do niedawna żywo dyskutowany był problem, kiedy idea przymierza stała się popularna w religii Izraela,
stając się od razu jednym z podstawowych jej dogmatów. Na skutek badań porównawczej historii religii, jak
również rzetelnej analizy tekstów biblijnych porzucono lansowany niegdyś pogląd, jakoby idea ta była stosunkowo późna, mająca powstać w okresie reformy religijnej króla Jozjasza, głównie na skutek działalności
starotestamentowych proroków6.
Idea przymierza Boga JAHWE z ludem izraelskim ma charakter historyczny i sakralny. Wywodzi się z zamierzchłych czasów, gdy „Izrael był dzieckiem”, kiedy na skutek Bożej interwencji poczęło się kształtować
i formować religijne oblicze wybranego przez Boga narodu izraelskiego7. Świadomość zawartego przymierza
z Bogiem JAHWE tak głęboko tkwiła w myśleniu tego narodu, że nie można sobie nawet wyobrazić możliwości późniejszego wszczepienia jej w świadomość ludu. Nie ulega wątpliwości, że u podstaw starotestamentowej idei przymierza leży historyczny fakt przymierza Boga z Izraelem, opartego na łasce. Za starożytnością idei przymierza przemawia również fakt, że cały Stary Testament, wszystkie jego tradycje, przenika
myśl o władzy Boga8, z którą związana jest idea przymierza.
1

Hebrajczycy złożoną ofiarę podczas ceremonii zawarcia przymierza nazywali <l#v# [v#l#m].
Zob. Friede, Lexikon zur Bibel, s. k. 496; G. GELEMAN, <lv, THAT II, k. 921nn.
3
Zob. E. KUTSCH, tyr!B=, THAT, I, k. 339n; QUELL, Etymologie und Terminologie von tyr!B=, TWNT, II, s. 107n.
4
Tamże.
5
jb^z#-yl@u& tyr!B= yt@r=K).
6
5
Pogląd ten zapoczątkował J. WELLHAUSEN (Prolegomena zur Geschichte Israels, Berlin 1899, s. 423n). Kontynuatorami
poglądów J. WELLHAUSENA byli głównie: R. KRAETZSCHMAR (Die Bundesvorstellung im Alten Testament in ihrer geschichlichen Entwicklung, Marburg 1896) oraz P. KARGE (Die Geschichte des Bundesgedankens im Alten Testament, Münster 1910)
7
Za starożytnością przymierza JAHWE z Izraelem opowiedzieli się: M. NOTH (Das System der zwölf Staäme Izraels, Stuttgart 1930,
s. 15), A. ALT (Die Ursprüge des israelitischne Rechts, [w:] Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel, I, München 1953,
s. 278nn), głównie W. EICHRODT (Theologie des Alten Testaments, 1, s. 14nn).
8
Izrael zawsze rozumiał siebie jako społeczność rządzoną przez JAHWE. W myśli teokratycznej związek między JAHWE a Izraelem oparty był na wolnym wyborze JAHWE ludu izraelskiego na lud święty oraz na przymierzu.
2
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6.3. Przymierza Boga Izraela
We wszystkich najstarszych starotestamentowych tradycjach teologicznych zachowało się przekonanie,
że Bóg zawierał łaskawe przymierze już z ojcami. Przymierze Boga z Izraelem jest wyrazem wyboru Izraela na
lud JAHWE. Idea wyboru wyrażona została przy pomocy hebrajskiego terminu rj^B* [B*j^r]1.
Dzieło jehowistyczne (J ← E)2 mówi o przymierzu Boga z Abrahamem oraz z Mojżeszem na Synaju. Te
dwa przymierza jakby klamra spina daną ojcom obietnicę nadania na własność ziemi z jej wypełnieniem,
chociaż w czasie zawarcia drugiego przymierza Izrael był jeszcze na pustyni. Ale Jahwista i Jehowista spoglądali na to wydarzenie z perspektywy historycznej. Wyjście z ziemi niewoli było zbawczym wydarzeniem, w
którym realizowały się Boże obietnice. Interesujące jest to, że brakuje w tym opisie drogi, jaką przebyli potomkowie Abrahama z drugiej niewoli oraz wyzwolenia spod jarzma babilońskiego. Tę perspektywę uwzględniają późniejsze dzieła historyczne, a mianowicie w pewnym sensie dzieło deuteronomistyczne, głównie
jednak kronikarskie.
Przymierze Boga, zawarte z Izraelem za czasów Mojżesza, całkowicie w dziele jehowistycznym zmienia pierwotne przemyślenia dotyczące obietnicy objęcia w posiadanie ziemi. Pierwotnie obietnica dana
Abrahamowi zapewne dotyczyła – tak przynajmniej w rodzinie Abrahama ją pojmowano (por. 1 Mż 46,1-5) –
małej grupy ludzi i zapewne w niedalekiej przyszłości. Przymierze zawarte pod Synajem aktualizuje to stare
przymierze dane ojcom, w tym sensie, że nie chodzi tylko o małą grupę ludzi, ale o wielki naród, który jest
dziedzicem dawnych obietnic.
Nowe przemyślenia i odczytanie związku Izraela z Bogiem prezentuje dokument kapłański. Zasadniczo
zna on także dwa przymierza, a mianowicie przymierze Boga z Noem i Abrahamem. Przymierze noachickie
otwiera historię nowej ludzkości po potopie, przymierze z Abrahamem zaś otwiera historię ludu, z którym
Bóg związał się w szczególny sposób. Przymierze Boga z Noem jest przymierzem Stworzyciela z całym stworzeniem3. Pozwala ono mieć ludzkości nadzieję, której fundamentem jest opatrzność Boga (1 Mż 9,8-17).
W przymierzu z Abrahamem Bóg związał się z rodziną Abrahama i narodem, któremu w Abrahamie Bóg dał
gwarancje (1 Mż 15,18) objęcia ziemi, w której Abraham był tylko gościem4.

6.3.1. Przymierze noachickie
Jak zostało powiedziane powyżej, opis przymierza Boga z Noem pochodzi z tradycji kapłańskiej i skomponowany jest w duchu tejże tradycji. Jego zawarcie zostało zapowiedziane przez Boga już przed potopem:
Ja sprowadzę potop na ziemię, aby zniszczyć pod niebem wszelkie ciało, w którym jest dech życia.
Wszystko, co jest na ziemi, zginie. Ale z tobą ustanowię przymierze moje (1 Mż 6,17.18a).
Autor źródła kapłańskiego tak opisuje samo zawarcie przymierza:
Nadto rzekł Bóg do Noego i do jego synów, którzy byli z nim, mówiąc: Oto Ja, Ja ustanawiam przymierze
moje z wami i z potomstwem waszym po i z wszelkimi istotami żyjącymi, które są z wami, z ptactwem,
z bydłem i z wszystkimi dzikimi zwierzętami, które są z wami, z tymi wszystkimi, i ustanawiam przymierze moje z wami, że już nigdy nie zostanie wytępione żadne ciało wodami potopu i że już nigdy nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię. Potem rzekł Bóg: To będzie znakiem przymierza, które Ja ustanawiam między mną a między wami i między każdą istotą żyjącą, która jest z wami, po wieczne czasy; łuk
mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. Kiedy zbiorę chmury i obłok będzie nad ziemią, a na obłoku ukaże się łuk, wspomnę na przymierze moje, które jest między mną a wami
i wszelką istotą żyjącą we wszelkim ciele i już nigdy nie będzie wód potopu, które by zniszczyły wszelkie
ciało. Gdy tedy łuk ukaże się na obłoku, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne między Bogiem a wszelką istotą żyjącą, wszelkim ciałem, które jest na ziemi. I rzekł Bóg do Noego: To jest znak
przymierza, które ustanowiłem między mną a wszelkim ciałem, które jest na ziemi (1 Mż 9,8-17).
1

Zob. O. KAISER, Der Gott des Alten Testament: Wesen und Wirken. Theologie des Alten Testaments, 2 (JAHWE, der Gott Israels,
Schöpfer der Welt und des Menschen), s. 46; H. WILDBERGER, rjb, THAT, I, k. 275–300.
2
Zob. W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 48.
3
Zob. L. KRINETZKI, Der Bund Gottes mit den Menschen nach dem Alten Testament und Neuen Testament, Düsseldorf 1963, s.
13n.
4
Stary Testament mówi jeszcze o innych przymierzach Boga z ludźmi: np. Boga z Izaakiem i z Jakubem (1 Mż 26,3nn; 28,13nn),
z Lewim (Lb 25,13, z Dawidem (23,5; por. 2 Sm 7,12-16; Ps 132,11nn).
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Bóg przymierza noachickiego jest Bogiem władającym nad całym stworzonym przez siebie światem.
W zasięgu Jego działania nie znajduje się jedynie mały lud, jak zobaczymy to w późniejszych opisach przymierzy, lecz cała nowa ludzkość, której początek daje Noe. W Noem Bóg zawiera przymierze ze wszystkimi
ludźmi, jacy kiedyś będą żyć na ziemi. Ponadto przymierze noachickie jest przymierzem zawartym nie tylko
z ludzkością, ale z całą przyrodą, stworzeniem. Bóg zobowiązuje się wobec ojca nowej ludzkości nie zsyłać
więcej na ziemię potopu ani nie trapić jej podobnymi kataklizmami z powodu grzechu człowieka, a więc
zobowiązuje się nie szkodzić także zwierzętom i roślinom, chociaż autor biblijny wymienia tylko zwierzęta.
Przymierze noachickie ma wyraźnie charakter uniwersalny1.
Autor źródła kapłańskiego składa świadectwo swej wiary w Boga, który na mocy swej suwerennej woli
ogłasza całemu światu swoją łaskawość. W opisie noachickiego przymierza udało mu się znacznie głębiej
aniżeli w kapłańskim świadectwie o stworzeniu świata opisać Bożą opatrzność. W opisie tym Bóg nie tylko
jest stwórcą, ale przyjmuje na siebie rolę gwaranta niezmąconego trwania stworzenia, niezależnie od człowieka, jego złości, grzechu i buntu przeciwko Bogu. Ziemia nie zostanie już nawiedzona wodami potopu.
Uniwersalizm kapłańskiego opisu zawarcia przymierza Boga z ludzkością podkreśla znak, jaki został dany
na potwierdzenie nieustającej opatrzności, a mianowicie tęczę. Tekst kapłański w zasadzie mówi o łuku (tv#q#
[q#v#t]) na obłoku. Słowo tv#q# w Starym Testamencie odnosi się do łuku używanego na wojnie2. Jest więc
symbolem wojny i niepokoju. Tęcza przypominająca łuk bez cięciwy jest znakiem pokoju między Stworzycielem a stworzeniem. Jak wojownik zawiesza łuk na ścianie, tak Bóg zawiesił łuk na obłoku i rozpoczęła się era
pokoju. Jeśli łaskawość i opatrzność Boga w jakiś sposób opisuje istotę Boga, to oczywiste jest, że mogła ona
później, a mianowicie u Ezechiela, stać się synonimem chwały, jaką otoczony jest JAHWE:
Jak wygląda tęcza, która pojawia się na obłoku, gdy pada deszcz, tak wyglądał wokoło blask tego, co
pojawiło się jako chwała JAHWE; gdy ją ujrzałem, upadłem na twarz (Ez 1,28).

6.3.2. Przymierze Boga z Abrahamem
Przymierze JAHWE z Abrahamem wspominane jest wielokrotnie na kartach Starego Testamentu. Odgrywa ono bowiem bardzo ważną rolę w religijnej świadomości potomków Abrahama. W myśli kronikarskiej
najważniejsze zdaje się być przymierze z Abrahamem. Kronikarz nakazuje nieustannie je wspominać:
Wspominajcie po wieki przymierze jego, słowo, które nakazał tysiącu pokoleń, przymierze, które zawarł
z Abrahamem, i przysięgę, daną Izaakowi, którą ustanowił dla Jakuba prawem, a dla Izraela przymierzem wieczystym
(1 Krn 16,15-17).
Opis przymierza Boga z protoplastą narodu wybranego zachował się do naszych czasów w dwóch wersjach, traktowanych obecnie jako dublety tego samego wydarzenia. Pochodzą one z dwóch różnych tradycji
(1 Mż 15, 7-20; 17,1-19)3. Oba opisy poprzedzone są obietnicami danymi Abrahamowi. W pewnym sensie
można je traktować jako Bożą zapowiedź zawarcia przymierza z Abrahamem, wszak te obietnice są źródłem
przyszłej nadziei Izraela i znajdują się u podstawy późniejszej refleksji na temat przymierza.
Pierwszy opis poprzedzony jest pytaniem Abrahama o znak, po którym miałby poznać, że obietnica
otrzymania ziemi zostanie spełniona. Odpowiedzią na pytanie protoplasty narodu izraelskiego jest polecenie
przygotowania ofiary z trzyletniej jałówki, kozy, barana, synogarlicy i gołębia. Zwierzęta zostały przecięte na
pół jako znak zachowania przymierza pod surową sankcją kary śmierci w wypadku niedotrzymania przymierza. W wypadku przymierza JAHWE z Abrahamem sankcja ta miała obowiązywać jedynie ojca narodu izraelskiego, wszak JAHWE jest Bogiem wiernym i jest rzeczą niemożliwą, aby postępował On niewiernie jak człowiek.

1

Zob. L. KRINETZKI, Der Bund Gottes mit Menschen nach dem Alten Testament und Neuen Testament, s. 13nn.
Za użyciem słowa tv#q# (łuk) w opisie zawarcia przymierza z całą ludzkością wpływ mogła mieć syjońska liturgia (Ps 18,15,
77,18, por. Ha 3,9-12), u której podłoża znajdowały się stare przekazy o JAHWE jako Bogu wojny i burzy: „Wypuścił strzały swe
i rozproszył ich, wypuścił liczne błyskawice i wprawił ich w zamęt” (Ps 18,15). Zob. także S. ŁACH, Księga Rodzaju, PŚST I-1, s. 268.
3
1 Mż 15,7-21 pochodzi z tradycji jahwistycznej i elohistycznej (J + ← E), 1 Mż 17, 1-19 pochodzi zaś ze źródła kapłańskiego.
2
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Podczas składania ofiary Bóg zawarł przymierze z Abrahamem. Obecność JAHWE zdaje się symbolizować
rozpalony dymiący piec i pochodnia1. JAHWE, przechodząc pomiędzy rozpołowionymi częściami zwierząt
ofiarnych, zobowiązał się do wypełnienia obietnicy przymierza.
Drugi opis przymierza Boga z Abrahamem jest kapłańską redakcją opisu wydarzenia, o którym wcześniej
wspomina Jehowista. Wskazuje na to oprócz słownictwa i stylu, głównie znak przymierza, jakim jest obrzezanie. Najbardziej jednak charakterystyczna jest zmiana imienia ojca ludu izraelskiego z Abram na Abraham2.
Oznacza to, że przymierze czyni z człowieka nowego człowieka, który staje się nosicielem obietnicy Bożej.
Zmiana jest wynikiem interwencji Boga JAHWE. Bóg zmienia imię ojcu Izraela, a to według sposobu myślenia
starożytnych Hebrajczyków oznacza, że ma On suwerenną władzę nad Abrahamem. W inny więc sposób,
aniżeli w opisie noachickiego przymierza, została tu wyrażona suwerenność Boga.
W porównaniu z przymierzem zawartym z całą ludzkością w Noem, przymierze z Abrahamem nie ma rysu
uniwersalistycznego. Nie tylko jest tak dlatego, że opis przymierza z Abrahamem jest kilka wieków starszy od
opisu przymierza noachickiego. Zresztą droga od partykularyzmu do uniwersalizmu w dziejach Izraela nie
jest prosta. Czasem ulegała ona załamaniom. Idea uniwersalistyczna często w tym samym czasie funkcjonowała obok bardzo ciasnego partykularyzmu, wręcz nacjonalizmu. U podłoża obu opisów znajdują się zgoła
odmienne założenia i koncepcje teologiczne. Przymierze z Abrahamem otwiera bardzo wyraźnie historię
zbawienia i tylko w jej kontekście może być zrozumiałe.
Opisy przymierza z Abrahamem są prezentacją niezmiernie istotnej cechy Boga izraelskiego, która w późniejszych czasach konsekwentnie będzie rozwijana. Bóg ojców, który związał się Abrahamem i potwierdził
swoją otwartość dla rodziny Abrahama w przymierzu z Izaakiem i Jakubem, nie jest Bogiem dalekim, ale
bliskim, gotowym do działania. Zawierając przymierze z protoplastami narodu wybranego jakby w zalążku
objawia to, co zawarte jest w imieniu Boga, JAHWE, imieniu objawionemu Mojżeszowi u progu wielkiego
wydarzenia, jakim było wybawienie Izraela z niewoli egipskiej. Przymierze z Abrahamem, będące gwarancją
realizacji danej obietnicy, ma zbawczy sens i jest otwarciem drogi, która prowadzić będzie poprzez kręte
drogi dziejów ludu wybranego do ustawicznie dopełniającej się „pełni”, jaką będą kolejne zbawcze wydarzenia opisywane w Starym Testamencie3.

6.3.3. Przymierze synajskie
Najważniejszym przymierzem zajmującym centralne miejsce w Starym Testamencie, dostarczającym
stale tworzywa zwiastowaniu proroków, jest przymierze synajskie (2 Mż 24,4-8)4. W początkowej fazie historii Izraela było ono stale odnawiane, w późniejszym zaś okresie obchodzono uroczyście pamiątkę jego zawarcia. Dla proroków przymierze stanowiło rękojmię i gwarancję niewzruszonej wierności Boga. Wierność tę
przyrównywano do wierności małżeńskiej. Przez zawarcie przymierza Bóg poślubił Izraela, wymagając od
niego stałości uczuć.
I zaręczę cię z sobą na wieki; zaręczę cię z sobą na zasadzie sprawiedliwości i prawa, miłości i zmiłowania. I zaręczę cię z sobą na zasadzie wierności, i poznasz Pana (Oz 2,21.22; por. Ez 16,59-63).
Izrael jednak nie zawsze dochowywał wierności, chodził za innymi bogami, wywołując Boży gniew i ściągając
na siebie karę. Bóg był wierny, wiarołomny okazywał się zawsze Izrael.
Opis zawarcia przymierza Boga z Izraelem pod górą Synaj5 nosi wyraźne znamiona uroczystości kultowej
(2 Mż 19,10-12). W istocie było to wydarzenie o charakterze religijnym. Jednakże nie ulega obecnie wątpli-

1

W tradycji wyjścia z Egiptu JAHWE kroczy przed swoim ludem w postaci słupa ognia w nocy, w ciągu dnia słupa dymu (zob.
Wj 14,24).
2
Na temat etymologii imion protoplasty narodu izraelskiego – zob. S. ŁACH, Księga Rodzaju, PŚST I-1, s. 362.
3
Źródło kapłańskie dlatego za najważniejsze uważa przymierze Boga z Abrahamem. Zob. O. KAISER, Der Gott des Alten Testament: Wesen und Wirken. Theologie des Alten Testaments, 2 (JAHWE, der Gott Israels, Schöpfer der Welt und des Menschen), s.
39.
4
Nie jest to jednak przekonanie wszystkich tradycji teologicznych Starego Testamentu. Dla niektórych tradycji najważniejsze
jest przymierze Boga zawarte z Abrahamem. W tym bowiem przymierzu zawarte były wszystkie późniejsze przymierza.
5
Lokalizacja góry Synaj jest niepewna. Nawet Stary Testament zawiera dane, których nie da się w pełni z sobą powiązać – zob.
H. D. PREUß, Theologie des Alten Testaments, 1, s. 76n.
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wości, że opis przymierza synajskiego pochodzi z okresu znacznie późniejszego i jest wyrazem tradycji dotyczącej tego najważniejszego wydarzenia i przekazywanej w dziejach narodu izraelskiego, co nie oznacza, że
nie ma on żadnych cech charakterystycznych dla okresu Mojżeszowego. Opis ten zawiera wiele elementów
pochodzących z okresu królów i proroków, nie tyle w samym opowiadaniu, ile w warstwie prawniczej. Działalność proroków, domagających się życia etycznego, jak również reforma religijna króla Jozjasza miały przemożny wpływ na ostateczną redakcję biblijnego opisu zawarcia przymierza Boga z Izraelem. Nie należy jednak wnioskować z tego, że łaskawe przymierze Boga z ludem nie było obwarowane żadnymi przepisami.
Tego wymagała tradycja kulturalna Izraelitów, którzy byli przecież Semitami. Bez warunków przymierza podyktowanych ludowi przez Boga niezrozumiałe byłoby późniejsze prawodawstwo izraelskie i bezpodstawna
byłaby prorocka motywacja życia etycznego. Przepisy prawne powstające w ciągu wieków opierają się na
fakcie zawarcia przymierza synajskiego i w nim znajdują swe uzasadnienie.
Wiara, że Bóg zawarł z Izraelem przymierze i darował łaskę, jest głębokim przekonaniem wszystkich tradycji i źródeł Ksiąg Mojżeszowych, chociaż relacje poszczególnych tradycji Pięcioksięgu o tym przymierzu są
niejednolite. Dwa najstarsze źródła, a mianowicie jahwistyczne i elohistyczne, odnoszą wybór Izraela przez
Boga do czasów Abrahama. Bóg, zawierając przymierze z praojcem, zawarł przymierze z całym Izraelem.
Przymierze synajskie jest potwierdzeniem obietnicy danej Abrahamowi. Deuteronomista widzi w przymierzu
synajskim szczególne wydarzenie, któremu nie może się równać przymierze z Abrahamem (por. 5 Mż 5,1-6).
Źródło kapłańskie przy opisie wydarzeń synajskich nic nie wspomina o zawarciu przymierza Boga z Izraelem.
Fakt ten tłumaczy się tym, iż dla tradycji kapłańskiej najważniejsze jest przymierze Boga z Abrahamem. Ono
było dla autora źródła kapłańskiego gwarancją Bożej pomocy i opieki.
Czytając 2. Księgę Mojżeszową nietrudno zauważyć, że to Bóg, a nie naród izraelski, występuje
z propozycją przymierza. Wszelka zbawcza inicjatywa wypływa od Boga. To On wywiódł Izraela z ziemi egipskiej, wybrał go spośród innych narodów (4 Mż 32,8), obdarował łaską i postanowił z nim zawrzeć przymierze. Strony związane przymierzem synajskim nie są sobie równe. Naród izraelski świadomy był dystansu, jaki
dzielił go od JAHWE Zastępów. Bóg jest święty, a więc jest zasadniczo inny i odmienny od człowieka, budzi
lęk, zbożną cześć. Nie mógł więc lud stanąć bezpośrednio przed obliczem JAHWE w czasie zawarcia przymierza. Potrzebny był pośrednik, który pochodził z ludu, ale wybrał go Bóg. Był nim Mojżesz.
Należy podkreślić z naciskiem, że inicjatorem aktu jest Bóg, przymierze jest wyrazem łaski Bożej, na którą
sobie Izrael nie zasłużył ani nie mógł się jej oprzeć, lecz musiał ją przyjąć z drżeniem i wdzięcznością (2 Mż 24,
3). Bóg jest Panem i Jego woli wszystko musi się podporządkować. Dla Izraela była to wola łaskawa
i zbawienna. Przez wszystkie wieki utwierdzało się w Izraelu przekonanie, że JAHWE w przymierzu okazał
swą miłość Izraelowi, który ani nie był narodem wielkim, ani niczym szczególnym nie wyróżniał się między
narodami (5 Mż 7,7.8).
Istotnym elementem przymierza synajskiego było wylanie krwi cielca na ołtarz i pokropienie nią ludu,
symbolizujące – podobnie jak słup dymu i ognia, skrzynia przymierza, namiot Pański, a później świątynia –
obecność Boga i przyjęcie Izraela na własność. Akt ten posiadał głębokie znaczenie. Krew w rozumieniu starotestamentowym była siedliskiem i źródłem życia. Przez pokropienie człowiek stawał się czysty, jakby na
nowo stworzony i poświęcony Bogu (por. Ps 51,9-12). Przez pokropienie krwią przymierza lud został obdarowany nowym życiem, wszedł w związek z Bogiem. Przyczyną tego bliskiego związku była miłość Boga do
ludu. Cała historia Izraela jest wyrazem tej miłości i zaangażowania się Boga w dzieje wybranego narodu.
Izrael, obdarzony przez Boga nowym życiem, stał się narodem świętym (2 Mż 19,6), a więc wyłączonym
z kręgu innych narodów. Wszystko bowiem, co ma związek z Bogiem, musi być poświęcone i odłączone od
tego, co pospolite (por. 3 Mż 11,44.45). Nie ulega wątpliwości fakt, że przymierze synajskie ma znaczenie
zbawcze, i to nie tylko dla tych, którzy zostali pokropieni krwią zabitego cielca pod górą Synaj, ale dla
wszystkich pokoleń izraelskich. W świetle zbawczej interpretacji przymierza zrozumiałe stają się więc słowa
proroka:
Lecz teraz – tak mówi JAHWE – który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się,
bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś! (Iz 43,1; por. wiersze 7 i 15).
Nie można pominąć milczeniem faktu, że źródło deuteronomiczne zbyt prawniczo pojmowało przymierze
Boga z Izraelem. Deuteronomista kładł nacisk na warunki przymierza, podyktowane przez Boga i przyjęte
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przez lud1. Przez to zbawczy sens przymierza synajskiego został nieco przyćmiony, chociaż źródło deuteronomiczne kształtowało się pod wpływem proroków starotestamentowych, akcentujących mocno zbawcze
znaczenie wydarzeń synajskich. Być może, wpływ na to miała prorocka idea życia etycznego. Deuteronomista, pragnąc zachować właściwą proporcję pomiędzy zbawczym a prawniczym sensem przymierza, podkreśla z naciskiem, że jedynie miłość Boża jest ostatecznym motywem wyjaśniającym wybór Izraela na lud Boży.
Wystarczy zacytować tu słowa:
JAHWE przylgnął do was i was wybrał nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, jesteście
bowiem najmniej liczni ze wszystkich narodów. Lecz z miłości swojej ku wam i dlatego, że dochowuje
przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was JAHWE mocarną ręką (...) z domu niewoli (5 Mż 7,
7.8).
Teologia proroków niezwykle mocno podkreśla miłość Bożą wyrażoną w wolnym wyborze Izraela na naród święty, szczególnie bliski Bogu. Osiągnęli to prorocy przez przyrównanie miłości Bożej do miłości ojcowskiej i małżeńskiej (por. Iz 43,1.4; 63,16; Jr 31,2; Oz 3,1-5).
Miłość Boża była w historii Izraela wiele razy źle rozumiana przez szerokie masy ludu izraelskiego. Sądzono, że jeśli Izrael został obdarowany miłością przez Boga wiernego przymierzu, to został postawiony
w sytuacji wyjątkowej (por. Mi 3,11). Pamiętano o zobowiązaniu Boga, zapominano zaś o tym, że łaska wyboru jest nie tylko darem Bożym, ale także stanem zobowiązującym. O takie zrozumienie przymierza synajskiego toczyli zacięty bój prorocy JAHWE z ludem i fałszywymi prorokami (por. Jr 23 i 28).
Tradycja synajska pod wieloma względami odbiega od pozostałej tradycji Boga izraelskiego. Według tradycji synajskiej Bóg, który towarzyszył Izraelowi na pustyni w jego drodze do Ziemi Obiecanej, mieszka na
Synaju. Jego objawieniu towarzyszyły zjawiska przyrody: błyskawice, grzmot, dym, ogień (por 5 Mż 15,17).
Ogłaszały one przyjście i obecność JAHWE. Ale w tradycji synajskiej JAHWE nie jest Bogiem lokalnym, Bogiem góry, Synaju. Zstępuje On jednak na Synaj (2 Mż 19,18.20) i stąd wyrusza, aby towarzyszyć ludowi wybranemu na pustyni (2 Mż 33,12nn; 4 Mż 10,11), lub przyjść z pomocą uciśnionemu narodowi (Sdz 5,4n),
który umiłował i z którym się związał przez przymierze.
Najbardziej charakterystyczne dla tradycji synajskiej jest to, że JAHWE nie jest – jak w tradycji patriarchów – Bogiem obietnicy, ale Bogiem prawa. Według niej Bóg nadał ludowi przykazania i żąda, aby lud ich
przestrzegał.

6.3.4. Nowe przymierze
Prorocy końca niewoli babilońskiej zapowiadali zawarcie przez Boga z ocalałą resztą Izraela nowego
przymierza (hv*d*j& tyr!B= [B=r't j&d*v*h]). Proroctwa o zawarciu przez Boga nowego przymierza (Jr 24,5-7;
31,31-34; 32,36-41; Ez 11,17-20; 16,59-63; 36,24-28; 37,31.28)2 niewątpliwie mają związek z przewidywaną
nową sytuacją religijną oraz z odzyskaniem wolności.
Jeremiasz zapowiedział zawarcie nowego przymierza:
Oto idą dni – mówi JAHWE – że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi
egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem – mówi Pan – lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi JAHWE: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go
na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich – mówi
JAHWE – odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Tak mówi JAHWE, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza
morze tak, że szumią jego fale, JAHWE Zastępów jego imię (Jr 31,31-35).

1

W Deuteronomium nie znajdujemy jednolitego poglądu na przymierze. Jest to wynikiem kolejnych redakcji 5. Księgi Mojżeszowej. Deuteronomium zawiera również opis przymierza zawartego przez JAHWE z Izraelem na terenie Moabu. Przymierze to
zdaje się mieć charakter umowy, kontraktu między partnerami – zob. N. LOHFINK, Bund als Vertrag im Deuteronomium, ZAW
104(1995), H. 2, s. 215–239.
2
Znany jest również tekst w tradycji deuteronomicznej (5 Mż 30,1-14), mający związek ze zwiastowaniem Jeremiasza i Ezechiela o nowym przymierzu. Działalność Deuteronomisty (lub szkoły deuteronomistycznej) zbiega się czasowo z wystąpieniami
proroka Jeremiasza. Związek Jeremiasza z ruchem deuteronomistycznym nie jest dotąd w pełni wyjaśniony.
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Wiele podobieństwa do proroctwa Jeremiasza wykazuje tekst pochodzący z Księgi Ezechiela:
I zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i sprowadzę was do waszej ziemi, i
pokropię was czystą wodą, i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych
bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z
waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i
uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać
i wykonywać je. I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom; i będziecie moim ludem, a Ja
będę waszym Bogiem (36,24-28)
i pokrewny mu tekst występujący w 20,32-441.
Według proroka z Anatot zarówno dom izraelski, jak i judzki zostanie „odbudowany”, a więc JAHWE
przywróci dawną świetność Izraela z czasów pierwszych królów z pnia Isajego, Dawida i Salomona2. Cały
Izrael dozna – podobnie jak za czasów Mojżesza – zmiłowania JAHWE, który zawrze z nim przymierze, ale nie
takie, jak za czasów Mojżesza, którego świadectwem były tablice kamienne, bądź księga przymierza, ale
przymierze, którego prawo zostanie wypisane w sercach ludu wybranego. Jeremiasz i nawiązujący do niego
Ezechiel, mówią o wypisaniu prawa w sercu tych, którzy będą zaczynem eschatologicznego Izraela. Chodzi tu
zatem o nowe warunki przymierza czasów ostatecznych3. Myśl o wpisaniu prawa w serca odrodzonego ludu
wybranego, zdaje się nawiązywać do tradycji kapłańskiej, w której mówi się o księdze przymierza z czasów
Mojżesza (tyr!B= rp#s@ [s@P#r B=r't] – 2 Mż 24,7)4. Jednak synajskie przymierze synowie Jakuba złamali, pogardzili Bogiem JAHWE. Nie byli w stanie wypełnić postanowień przymierza, chociaż JAHWE chciał być dla
swojego ludu małżonkiem. Boże działanie pozostawi więc w sercu, według Starego Testamentu siedlisku
poznania i woli, trwały ślad5. „Z tego organu nowego życia wiara i miłość ku Bogu będzie wyzwalała samorzutnie coraz nowe siły ku pełnieniu woli JAHWE. Bojaźń Boża, zapowiadana jako skutek nowego przymierza
(Jr 32,39n), będzie bardzo różna od bojaźni Izraelitów, otrzymujących przykazania przy górze Horeb. Umocni
ona w wyłącznej czci prawdziwego Boga nowy naród i będzie ich chronić przed skażeniem grzechami; będzie
bowiem ta bojaźń wynikała z pełnego poznania i miłości, nie zaś z poczucia dystansu winnego przed swym
sędzią”6. W ostatecznych czasach religia stanie się więc – według proroka Jeremiasza – najwewnętrzniejszą
sprawą każdej jednostki ludzkiej, która zdolna będzie trwać w społeczności z Bogiem. Nie będzie trzeba
wzywać do poznania Boga, lecz każdy będzie miał poznanie JAHWE (hwhy tu^D^ [D^u^t JAHWE]; por. Iz 11,9;
54,13)7. W całej rozciągłości wraz z nadejściem owych ostatnich dni JAHWE będzie Bogiem swojego ludu,
a każdy Izraelita będzie mógł powiedzieć, że Bóg jest z nim8. JAHWE więc, mimo niewoli i załamania się nadziei wśród wygnańców, nadal jest Bogiem przymierza. Izrael może budować swą nadzieję na dawno zawartym przymierzu i oczekiwać jego odnowienia, w przepowiedni Jeremiasza bowiem nie chodzi o nowe przymierze w sensie absolutnym, chociaż Izrael i Juda zerwali przymierze z JAHWE (Jr 11,9), lecz o nowy fun1

Zob. W. CHROSTOWSKI, Prorok wobec dziejów, Warszawa 1991, s. 132.
Zob. komentarze: L. STACHOWIAK, Księga Jeremiasza, PŚST X-1, s. 357n; W. RUDOLPH, Jeremia, HAT 12, s. 184. W. RUDOLPH w
słowach „z domem judzkim” dopatruje się późniejszej glosy.
3
Na temat nowości przymierza zapowiedzianego przez Jeremiasza i Ezechiela – zob. Cz. JAKUBIEC, Stare i nowe przymierze,
Warszawa 1961, s. 117nn.
4
Zob. J. BEGRICH, Gesammelte Studien zum Alten Testament, s. 64.
5
Serce jest siedzibą życia emocjonalnego, a więc organem uczuć i pragnień. Serce jest siedzibą radości i smutku, których źródłem mogą być różne sytuacje, zdarzenia. I tak np. wino rozwesela serce człowieka (Ps 104,15, Za 10,7). Przyczyną smutku dla
zamężnej kobiety była niepłodność (1 Sm 1,8). Sercem się pożąda żonę bliźniego lub cudze mienie (5 Mż 6,25). Serce jest również siedliskiem ludzkiej pychy, wyniosłości itp. (5 Mż 8,14; Oz 13,6; Iz 9,8). Stary Testament pojmuje serce również jako siedlisko życia intelektualnego. Według 5. Księgi Mojżeszowej człowiek otrzymał serce, aby przy jego pomocy mógł rozumieć. Ale
suwerenny Bóg także nie daje rozumnego serca, aby człowiek nie mógł widzieć, słyszeć, rozumieć. Serce może więc być nierozumne lub rozumne. Serce mądre szuka wiedzy (Prz 8,5). Ale w sercu może też mieścić się głupota (Prz 22,15). Mądre serce jest
przedmiotem modlitwy, słucha Boga i szuka wiedzy. Wreszcie serce jest siedliskiem życia wolitywnego. W sercu człowieka rodzą
się plany (Ps 20,5). W sercu człowiek podejmuje decyzje, zarówno sprawiedliwe, prowadzące do dobra, jak też i złe, godne potępienia. Dlatego że serce człowieka jest złe i przewrotne od młodości (1 Mż 8,21), rodzą się w nim przede wszystkim myśli przewrotne.
6
L. STACHOWIAK, Księga Jeremiasza, PŚST X-1, s. 530n.
7
Zob. 1.3.
8
Zob. W. NIEMCZYK, Nowe przymierze, Warszawa 1934, s. 16.
2
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dament odnowionego przymierza1. Bóg jest Bogiem wiernym i niezmiennym, nie cofa raz danych przyrzeczeń (zob. Rz 11,29).
Bóg poprzez włożenie w serca prawa, którego niegdyś Izraelici zobowiązali się przestrzegać, stwarza podstawy odnowienia i zachowania na wieki już zawartego przymierza.
W przepowiedni Jeremiasza charakterystyczny jest także brak aluzji do krwi przymierza, o której mówi się
w relacji zawarcia przymierza synajskiego. Ujawnia się w tym aporia pomiędzy kultycznym a profetycznym
rozumieniem więzi Boga z człowiekiem.
Charakterystyczne, że Jeremiasz w mowach sprzed reformy króla Jozjasza nie wspomina o przymierzu.
Temat przymierza pojawia się dopiero w wystąpieniach późniejszych proroka z Anatot2. Ruch deuteronomistyczny, związany z religijną reformą króla Jozjasza, uczynił z przymierza synajskiego trwały fundament więzi
Boga JAHWE z Izraelem, a tym samym nadał przymierzu sens statyczny (5 Mż 4,13). Proroctwo Jeremiasza
o nowym przymierzu zdaje się być polemiką z Deuteronomistą. Nadając myśli o przymierzu JAHWE z Izraelem sens dynamiczny, ustrzegł przed całkowitym załamaniem się Izraela w niewoli, a przede wszystkim
otwarł drzwi dla późniejszej nadziei, której zwiastunem będzie Deutero-Izajasz.

6.4. Teologiczno-egzystencjalny wymiar przymierza
Przymierze jest znakiem wspólnoty interesów między JAHWE a Izraelem. JAHWE stał się gwarantem
bezpieczeństwa dla potomków Abrahama. Bóg sam zapewnia o tym lud wędrujący przez pustynię:
Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w drodze i zaprowadził cię na miejsce, które przygotowałem. Miej się przed nim na baczności, słuchaj głosu jego i nie przeciwstawiaj mu się, bo nie przebaczy występków waszych, gdyż imię moje jest w nim. A jeżeli będziesz pilnie słuchał jego głosu i wykonasz
wszystko, co powiem, wtedy będę nieprzyjacielem nieprzyjaciół twoich i przeciwnikiem przeciwników
twoich (2 Mż 23,20-23).
Poprzez przymierze Bóg ustanowił też relację własności między Nim a wybranym ludem. JAHWE jest Panem wszystkich ludów i panem całej ziemi. Mimo tego chciał On złączyć się w sposób szczególny z Izraelem
więzami miłości (Por. Oz 11,4), czyniąc sobie z niego szczególną własność (hL*g%s= <u*[u*m s=g%L*h]). JAHWE rościł sobie wyłączne prawo do Izraela (por. 3 Mż 26,12). Z plemion powołujących się na wspólnego
przodka stworzył naród, który umiłował ponad wszystkie ludy3. W relacji zawarcia przymierza JAHWE z Izraelem, JAHWE polecił Mojżeszowi powiedzieć zgromadzonemu ludowi:
A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym (2 Mż 19,5.6).
Przymierze zmienia sytuację między Bogiem a człowiekiem. Pokój, jaki nastaje między partnerami przymierza, a więc między Bogiem a człowiekiem, powoduje, że człowiek może mieć zaufanie do Boga i całkowicie Mu zawierzyć. Jeśli człowiekowi, przede wszystkim całemu Izraelowi, z jakiegoś powodu wydaje się, że
Bóg go opuścił lub zawiódł, ma prawo apelować do Boga i domagać się Bożej wierności. W obliczu upadku
państwa judzkiego, prorok Jeremiasz wołał do Boga:
Czy zupełnie odrzuciłeś Judę? Czy twoja dusza obrzydziła sobie Syjon? Dlaczego tak nas uderzyłeś, że już
nie ma dla nas uleczenia? Oczekiwaliśmy pokoju, lecz nie przyszło nic dobrego, czasu uleczenia, lecz oto
przerażenie. Uznajemy, Panie, naszą bezbożność, winę naszych ojców, że zgrzeszyliśmy przeciwko tobie.
Nie pogardź nami przez wzgląd na twoje imię, nie dopuść do zbezczeszczenia tronu twojej chwały;
wspomnij, a nie zrywaj twojego przymierza z nami! Czy są między bożyszczami narodów takie, które by
spuszczały deszcz? Albo czy niebiosa same dają ulewny deszcz? Czy to nie raczej Ty, Panie, Boże nasz? W
tobie pokładamy nadzieję, gdyż Ty czynisz to wszystko (Jr 14,19-22).
Pomimo win ojców i aktualnych grzechów współczesnych proroka, Jeremiasz jest przekonany, że żadna wina
nie jest dość wielka, aby miała przekreślić przyjęte przez Boga zobowiązanie. Przez wzgląd na przymierze
zawarte z ojcami JAHWE powinien odezwać się i przyjść z pomocą. Ponadto ze względu na imię i chwałę

1

Zob. T. BRZEGOWY, Prorocy Izraela, Tarnów 1994, cz. 1, s. 125.
Zob. W. EICHRODT, Theologie des Alten Testaments, 1, s. 25.
3
Zob. L. R. MORAN, El misterio de Cristo en la historia de la salvación (przekł. polski Z. ZIÓŁKOWSKI, Chrystus w historii zbawienia,
Warszawa 1985, s. 101.
2
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swoją nie powinien gniewać się na wieki i odrzucać swojego ludu, z którym związał się przez łaskawe przymierze.
W okresie niewoli babilońskiej bezimienny prorok wołał:
Spójrz z nieba i popatrz ze swojego świętego, wspaniałego przybytku! Gdzież jest twoja żarliwość i twoja
moc? Nawał twoich uczuć i twojego miłosierdzia? Nie stój na uboczu! Ty wszak jesteś naszym ojcem,
gdyż Abraham nas nie zna, a Izrael nas nie uznaje! Ty, Panie, jesteś naszym ojcem i naszym Odkupicielem. To jest twoje imię od wieków. Dlaczego dopuściłeś, Panie, że zboczyliśmy z twoich dróg, a nasze
serca znieczuliłeś na bojaźń przed tobą? Zwróć się znowu ku nam przez wzgląd na twoje sługi, na plemiona, które są twoją własnością! Dlaczego bezbożni wkroczyli do twojej świętości, nasi nieprzyjaciele
podeptali twoją świątynię? Staliśmy się podobni do tych, nad którymi Ty nigdy nie panowałeś i którzy
nie są nazywani twoim imieniem (Iz 63,15-19).
Bogobojny Hiob, który wiernie trwał przy Bogu, w obliczu wielkiego nieszczęścia, jakie go spotkało (Hi 2,
7.8) nie uległ namowie żony: „Złorzecz Bogu i umrzyj” (Hi 2,9), lecz postanowił trwać nadal wiernie przy
swoim Stwórcy. Ale gotowy jest spierać się z Bogiem. Zarzuca Mu, że nie jest wierny swojemu słudze, mimo
że sługa dochowuje Mu wierności. Dlatego – sądził Hiob – nie ma dla niego pomocy (Hi 6,13). Ale Hiob poznaje w końcu, że Bóg jako partner przymierza jest Bogiem suwerennym, przeto może On czynić, co zechce.
W mowie Boga, znajdującej się na końcu Księgi Hioba, ujawniony zostaje dystans, jaki dzieli Boga od człowieka. Człowiekowi powinno wystarczyć, że Bóg jest z nim, chociaż spotyka go doświadczenie.
Podobną myśl wyraża autor psalmu 73. Najpierw wyznaje, że nie może pojąć, dlaczego niesprawiedliwym
dzieje się dobrze, a tym, którzy wiernie trwają przy swoim Bogu, często dzieje się krzywda. Uznając słabość
swojej myśli i poznania, woła:
Tyś ujął prawą rękę moją.
Prowadzisz mnie według rady swojej,
A potem przyjmiesz mnie do chwały.
Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie?
I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania!
Chociaż ciało i serce moje zamiera,
To jednak Bóg jest opoką serca mego
I działem moim na wieki (Ps 73,23b-26).
Izrael był przekonany, że przymierze daje mu możliwość spierania się z Bogiem i domagania się od Niego
dochowania wierności, chociaż sam – jak wiadomo – rzadko Bogu potrafił dochować wierności. Jednakże
wielcy Starego Testamentu doskonale zdawali sobie sprawę, że jest granica, której śmiertelnikowi nie wolno
przekroczyć. Ze względu na swoją słabość grzeszny człowiek powinien umieć w każdej sytuacji uznać wyższość Boga i przyznać Mu rację.
Chociaż przymierze daje podstawy do przekonania o niezmiennej wierności JAHWE, to nie oznacza to, że
lud przymierza nie musi trwać w miłości i wierności Bogu. Dlatego w zwiastowaniu proroków Pana w okresie
niewoli babilońskiej bardzo ważne miejsce ma idea nawrócenia i pokuty1. Bóg przymierza domaga się odwzajemnienia w miłości. Niewierność ludu prowadzi do kary. Tak więc idea przymierza wyjaśnia także historyczną tragedię, jaką była niewola babilońska (np. Iz 50,1).
Dzięki przymierzu, chociaż nadal zostaje zachowany w sensie istotowym dystans między Bogiem a człowiekiem, w sensie egzystencjalnym Izrael został uznany za „syna” i jak syn może prowadzić dialog z ojcem,
tak Izrael ma prawo apelować do Boga i oczekiwać Bożej pomocy. Z racji powołania Izraela na naród wybrany, lud Pana nazwany został pierworodnym synem Bożym (2 Mż 4,22; Jr 3,19). Jeśli Bóg nazywa Izrael synem
swoim, określa przez to swój stosunek do potomków Jakuba. Izrael jest przybranym synem Boga JAHWE.
Chociaż Bóg przez Deutero-Izajasza nazwany jest ojcem nie ze względu na zawarte przymierze z ojcami,
lecz dlatego że jest On stworzycielem wszystkiego, to jednak można mówić o pewnej zażyłości między Bogiem a człowiekiem. Teksty mówiące o ojcowskiej (Iz 63,15-19) lub macierzyńskiej (Iz 49,15; 66,13) opiece
JAHWE przemawiają za tym, że między Bogiem a Izraelem istnieje więź, która łączy ich w szczególny sposób.
1

Zob. J. GIBLET, P. GRELOT, Pokuta – nawrócenie, STB, s. 705–713; J. GOETZMANN, Bekehrung, Buße, Reue, ThBNT I, s. 69–76;
M. GOŁĘBIEWSKI, Pokuta w Starym Testamencie, AK 441 (1977), s. 3–14; R. KRAWCZYK, Stary Testament – Biblia chrześcijanina dzisiaj, Siedlce 1985, s. 97–105; G. FOHRER, Die Propheten des Alten Testamnts, 2, Gütersloh 1974, s. 74nn, 97nn.
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Na mocy tego związku Izrael może uważać się za przyjaciela Boga. Deutero-Izajasz, pocieszając lud izraelski
w niewoli, powiada:
Izraelu, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem, potomstwo Abrahama, mojego przyjaciela. Ty, którego
pochwyciłem na krańcach ziemi i z najdalszych zakątków powołałem, mówiąc do ciebie: Sługą moim jesteś, wybrałem cię, a nie wzgardziłem tobą (Iz 41,8.9; por. 2 Krn 20,7).
Co prawda, brak w powyższych słowach wyraźnego określenia Izraela przyjacielem JAHWE, to jednak
prorok przemawiający w imieniu JAHWE wyraźnie wskazuje na jedność całego ludu wybranego (Izrael i Jakub)1. Obejmuje swym spojrzeniem Izraela w przestrzeni i czasie, wraz z jego ojcem, Abrahamem, którego
sam JAHWE nazywa swoim przyjacielem. Zgodnie z myśleniem starożytnych Hebrajczyków – to co dotyczy
ojca, dotyczy i jego potomstwa.

1

Szczególnie Deutero-Izajsz chętnie mówi o Izraelu i Jakubie (Iz 41,8.14; 42,24; 43,1.12; 44,1.5.21.23; 45,4; 46,3; 48,1.12;
49,5.6). Deutero-Izajsz jest rzecznikiem i prorokiem całego ludu izraelskiego.
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7.1. Stworzenie w Pentateuchu
Na początku prahistorii biblijnej (1 Mż 1,1 – 11,32) znajduje się opis stworzenia świata, a właściwie dwa
opisy (1 Mż 1,1 – 2,4a; 2,4b-25) należące do różnych tradycji1. Chociaż biblijna prehistoria składa się z wielu
perykop o bardzo starym rodowodzie, to jednak jej ostateczna redakcja pochodzi z okresu znacznie późniejszego. Pierwszy opis stworzenia świata należy do źródła kapłańskiego. Po tym opisie – w wierszach od 4b. do
25. drugiego rozdziału 1. Księgi Mojżeszowej – znajduje się drugi opis stworzenia świata, głównie człowieka.
Należy on do źródła jahwistycznego. Nawet z pobieżnej analizy tych dwóch biblijnych opisów stworzenia
świata wynika niezbicie, iż oba wzajemnie się wykluczają w niektórych szczegółach. Wystarczy wskazać na
dwa łatwo zauważalne przykłady. Według pierwszego opisu Bóg stworzył zwierzęta przed stworzeniem
człowieka, według drugiego zaś po stworzeniu pierwszego mężczyzny. Z pierwszego opisu wynika, iż Bóg
stworzył mężczyznę i kobietę w tym samym czasie, z drugiego natomiast, że najpierw stworzył mężczyznę,
następnie zwierzęta, a dopiero po stworzeniu zwierząt – kobietę.
Obydwa opisy pochodzą z różnych okresów historii narodu izraelskiego. Znalazły się one w Biblii obok
siebie dzięki pracy redakcyjnej nieznanego bliżej redaktora w dobie formowania się obecnego kształtu Pięcioksięgu. Jesteśmy skłonni dzisiaj twierdzić, iż dwa odrębne i różne opisy stworzenia znalazły się obok siebie nieprzypadkowo. Na pewno redaktor dostrzegał różnice miedzy tymi dwoma opisami, a jednak umieścił
je obok siebie i nie usunął rzucających się w oczy różnic. Być może, redaktor Ksiąg Mojżeszowych umieścił je
obok siebie, by łatwiej było przez ich porównanie wniknąć w zasadniczą treść tych opisów i odróżnić to co
istotne, co jest prawdą Bożą, od języka, formy, gatunku literackiego2. Chociaż Jahwista zdaje się także mówi
o stworzeniu (1 Mż 2,4), to jednak nie jest to par excellence opis stworzenia świata3. Celem tego opisu, jako
etiologicznej historii, jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o egzystencjalną sytuację człowieka.
Jahwistyczny opis zawiera jednak pewne elementy wizji świata i jego początków. Dla Jahwisty Bóg dał
początek wszystkiemu, co istnieje. Brak jednak w jahwistycznej wizji kosmologicznej głębi, namysłu nad otaczającą przyrodą. Jahwistę interesuje głównie człowiek i jego miejsce w świecie. W jego opisie spotykamy
się z elementami wielu kultur i religii Bliskiego Wschodu, głównie egipskiej i kananejskiej4. Przepojone są jednak one specyfiką jahwizmu, którego rzecznikiem jest autor.
Starotestamentowa refleksja na temat stworzenia świata jest stosunkowo późna. Twórczo zaznaczyła się
dopiero w okresie niewoli babilońskiej. Związana jest tradycją kapłańską oraz zwiastowaniem Deutero-Izajasza. Nie oznacza to, że dopiero w okresie niewoli babilońskiej po raz pierwszy ktoś zadbał o to, aby w JAHWE upatrywać Boga, który stworzył wszechświat. W 1. Księdze Mojżeszowej znajdujemy pewne wypowiedzi
o Bogu jako stworzycielu nieba i ziemi, należące do bardzo starej tradycji (1 Mż 14,19.22; 24,3; por. Ps 19,
2nn)5.
Kapłański opis stworzenia świata wiąże się ze zwiastowaniem Deutero-Izajasza. W jego księdze, głównie
w Iz 40,1 – 44,28, znajduje się kilka wypowiedzi dotyczących Boga jako stworzyciela nieba i ziemi. Jednakże
u Deutero-Izajasza stworzenie nie jest głównym tematem prorockiego zwiastowania. Niewątpliwie jest nim
zbawcza interwencja JAHWE, oczekiwana z utęsknieniem przez lud znajdujący się w babilońskiej niewoli6.
Myśl o stworzeniu świata spełnia w jego zwiastowaniu pewną funkcję, o której mówiliśmy już wcześniej.
Deutero-Izajasz jest zwiastunem bliskiego końca niewoli babilońskiej. Wobec upadku wiary i nadziei na zbawienie, Deutero-Izajasz sięga do idei stworzenia, aby podnieść na duchu zgnębiony naród. Izrael doświadczył
najpierw zbawczych interwencji Boga, zanim pogłębił swą refleksję na temat stworzenia. Ale od czasów Deu1

Zob. M. BIČ, Vom Geheimnis und Wunder der Schöpfung. Eine Auslegung von 1. Mose 1 – 3, Neukirchen 1959, s. 9n.
Zob. P. JASKÓŁA, Nauka o stworzeniu w Starym Testamencie, STHŚO 18(1998), s. 41.
3
G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 116.
4
Zob. D. U. ROTTZOLL, Die Schöpfungs- und Fallerzühlung in Gen 2f. Teil 2: Die Schöpfungserzählung (Gen 2), ZAW 110(1998), H.
1. s. 1–15.
5
W religii kananejskiej El był uważany za stworzyciela – zob. R. RENDRORFF, vEl als israelitische Gottesbezeichung, ZAW
106(1994). H. 1. s. 5.
6
Zob. 5.2.
2
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tero-Izajasza pierwsza interwencja Boga, stworzenie, stało się – podobnie jak wyjście Izraela z Egiptu – typem zbawczo-stwórczego działania Boga. Jeśli Bóg stworzył wszystko i okazał w stworzeniu swą moc i suwerenność, to żadna potęga nie może sprzeciwić się oswobodzeniu Izraela, z którym Bóg zawarł wieczne przymierze.
Kim jest starotestamentowy Bóg Stwórca?
Bóg w Biblii objawia się nam jako Bóg wieczny. Psalmista powiada:
Zanim powstały góry,
Zanim stworzyłeś ziemię i świat,
Od wieków na wieki jesteś, o Boże! (Ps 90,2).
Autorowie Starego Testamentu są głęboko przekonani o rzeczywistej obecności wiecznego Boga
w historii i składają żywe świadectwo o niezmienności Wszechmogącego. Bóg zawsze był i trwa. Biblia nie
zna teogonii, a więc nauki o powstaniu Boga1. Bóg jest i Jego odwieczne istnienie dla ludu Bożego Starego
Testamentu nie ulegało żadnej wątpliwości. Dowodem Jego istnienia jest akt stwórczy i Jego działanie
w przyrodzie, które świadczy, że nie jest On identyczny ze stworzeniem, ani też nie można Go utożsamiać
z siłami przyrody. 1 Mż 1,1 na zawsze określa ontologiczną różnicę między Bogiem a światem. Creator i creatura nie są identyczne. Bóg jest ponad stworzeniem, jako Stwórca jest Panem wszechświata i historii.
Głównie dlatego starożytni Hebrajczycy z taką odrazą odnosili się kultów chtonicznych, w których zacierała
się różnica między bóstwem a przyrodą.
W opisie stworzenia świata spotykamy się z czasownikami: uczynił, rozkazał, rozdzielił, stworzył, nazwał,
umieścił, pobłogosławił itp. Świadczą one o twórczej woli Boga, tak bardzo różnej i odmiennej od poznawalnych przez człowieka praw przyrody. Świadczą także o potędze, która nieskończenie przewyższa wielkość
i wspaniałość człowieka.
W wieczności istniał jedynie Bóg. Czas nie istniał. Czas związany jest pojęciem przestrzeni. Wieczność nie
jest kategorią czasu. Można o czasie mówić tylko w odniesieniu do stworzonego bytu materialnego, gdy Bóg
stworzył niebo i ziemię. Dlatego pierwsze zdanie Biblii brzmi: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”
(1 Mż 1,1). Początek, o którym mówi Biblia, to nie początek Boga, ale początek innej i odmiennej rzeczywistości, aniżeli ta, którą jest On sam. Początek – to chwila, w której wieczny Bóg, który sam z własnej woli
stawia obok siebie inny, materialny, stworzony świat. Początek – to „błysk”, w którym rodzi się materia. Czas
więc od chwili stworzenia płynie jak łódź na fali, jak strzała wypuszczona z łuku. Aby można go było mierzyć,
Bóg stworzył ciała niebieskie, które powodują nastawanie dnia i nocy oraz pory roku (1 Mż 1,14).
Według pierwszego opisu stworzenia świata potężne dzieło zostało dokonane w ciągu sześciu dni. Pomiędzy pierwszym a czwartym, drugim a piątym oraz trzecim a szóstym dniem zachodzi symetria. Autor
pierwszego opisu stworzenia świata zbudował swoje opowiadanie według zasad, które obowiązywały
w literaturze na Bliskim Wschodzie (paralelizm członów). Zachodzi też symetria pomiędzy dziełami stworzo-

1

Pogląd starożytnych Babilończyków na powstanie świata najszerzej i gruntownie omawia epos pt. Enuma elisz, odnaleziony
przez asystenta Muzeum Brytyjskiego, Georga Smitha. Porównajmy pierwsze słowa słynnego eposu babilońskiego z pierwszymi
słowami biblijnego opisu stworzenia świata. Babiloński epos rozpoczyna się następująco:
„Gdy u góry niebo nie było jeszcze nazwane,
A na dole ziemia nie otrzymała jeszcze imienia,
Apsu zaś ich zrodził przedwieczny
Oraz Mummu i Tiamat, którzy ich zrodzili,
Toczyli swe wody jednym wspólnym nurtem…
I gdy nie ukazały się jeszcze krzewy,
Ani też trzcina nie była widoczna
Oraz gdy nie istniał jeszcze żaden z bogów…
Wtedy stało się, że bogowie zostali zrodzeni…”
„Gdy u góry niebo nie było jeszcze nazwane”, a więc gdy nie było jeszcze nieba ani też ziemi – jak wynika z drugiego wiersza –
zostali zrodzeni bogowie z Apsu i Tiamat. Apsu i Tiamat byli uosobieniami słodkiego i słonego oceanu podziemnego, a więc
pramaterii. Pismo Święte stoi na stanowisku, że Bóg był od wieków, że nie został zrodzony ani stworzony i że nie ma początku
ani końca. „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” (1 Mż 1,1). Mity babilońskie znają więc teogonię. Biblia jej nie zna i wręcz
się jej przeciwstawia.
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nymi w pierwszych trzech dniach a dziełami, które powstały w trzech ostatnich dniach. W pierwszych trzech
dniach zostały stworzone dzieła, które się nie ruszają, a więc światłość, ziemia, rośliny. W pozostałych zaś
dniach dzieła i istoty ruszające się, a więc słońce, księżyc, zwierzęta i człowiek (według poglądu starożytnych,
ziemia była nieruchoma, a słońce i księżyc znajdowały się w stałym ruchu). Łatwo więc zrozumieć, dlaczego
autor biblijny pisze o stworzeniu roślin przed stworzeniem słońca. Taka kolejność jest niedorzecznością, rośliny bowiem w przyrodzie nie mogą żyć bez światła słonecznego. Kolejność tę, która jest nie do przyjęcia
z biologicznego punktu widzenia, podyktowały upodobania artystyczne autora opisu stworzenia świata oraz
ówczesne rozumienie świata.
Dostrzegamy również paralelizm pomiędzy poszczególnymi dziełami. Dzieł stworzenia jest osiem. Zachodzi więc również symetria pomiędzy dziełem pierwszym a piątym, drugim a szóstym, trzecim a siódmym,
czwartym a ósmym.
Autor pierwszego opisu stworzenia świata należał więc do grona ludzi doskonale znających rzemiosło
literackie i stworzył prawdziwe arcydzieło prozy poetyckiej. Paralelizm poszczególnych dni stworzenia,
a nawet dzieł stworzenia, wskazuje na to, że natchniony autor biblijny nie miał zamiaru przedstawić obiektywnej rzeczywistości, kolejności dzieł stworzenia, ale prawdę o Bogu, który jest stworzycielem wszechrzeczy1. Bóg przez swoje wszechmocne słowo i wolę powołuje do istnienia świat, ład i harmonię w świecie oraz
wszelkie życie na ziemi. Z woli Bożej ziemia wydaje rośliny, z woli Bożej napełnia się zwierzętami, z woli Bożej
morze roi się od ryb i z woli Bożej na ziemi pojawia się człowiek. Wszystko z Boga i dzięki Bogu.
Analizując akty stworzenia według biblijnego opisu stworzenia świata, zauważamy, że biblijny autor opisu
stworzenia świata nie zgadza się z poglądami współczesnych mu mieszkańców Bliskiego Wschodu na powstanie świata i z nimi polemizuje. Autor kapłańskiego opisu pisze, że „ziemia była pustkowiem i chaosem”
(1 Mż 1,2). Spotykamy się w tych słowach z pozorną analogią do babilońskich kosmogonii. Pojęcie pierwotnego chaosu w 1. Księdze Mojżeszowej zasadniczo różni się od mezopotamskich wyobrażeń na temat początków wszechrzeczy. Pierwotny chaos, z którego Bóg tworzył kolejne dzieła, jest pozbawiony w myśleniu
kapłańskiego autora jakichkolwiek cech boskich, podczas gdy w babilońskim eposie pt. Enuma elisz, chaos
posiada cechy boskie. Świat bowiem powstał z ciała Tiamat, bogini wód słodkich.
Natchniony autor pisze ponadto:
I powiedział Bóg: Niechaj stanie się światłość. I stała się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra.
Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności (1 Mż 1,3.4).
Na rozkaz Boga staje się światłość. Bóg jest stwórcą światłości i ciemności. Bogowie panteonów we wierzeniach ludów na Bliskim Wschodzie należeli do różnych sfer: sfery światłości i sfery ciemności, sfery dobra
i sfery zła. Podobnie rzecz ma się z ziemią. Bóg stworzył ziemię z niczego. Rozkazuje jej: „Niech się zazieleni
ziemia zieloną trawą” (1 Mż 1,11). W mitologiach pogańskich ziemia podległa jest bóstwom chtonicznym,
których kult był połączony z nierządem, prostytucją i wyuzdaniem. Według Biblii, Bóg stworzył ciała niebieskie: słońce, księżyc i gwiazdy. Jako Pan stworzenia nadał im prawa:
Niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby rozdzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat! (1 Mż 1,14).

1

Przekonuje nas o tym również występujący na kartach biblijny obraz świata, który zasadniczo nie odbiega od obowiązującego
wówczas na Bliskim Wschodzie: W psalmie 136., w wierszu 6., czytamy o Bogu, który „rozpostarł ziemie na wodach”. Ziemia
więc spoczywa na wodzie, ale nie pływa, autor bowiem pslmu 104. w wierszu 5. powiada: „Ugruntowałeś ziemię na jej słupach,
aby się nie zachwiała na wieki wieczne” (por. Hi. 9,6; 38,6; Ps 24,2). Nad ziemią rozciągnięte jest niebo, sklepienie niebieskie.
Ono, podobnie jak ziemia, także spoczywa na słupach, filarach. Wspomniane jest o tym w 26. rozdziale księgi Hioba. Sklepienie
niebieskie rozciąga się nad ziemią jak namiot (por. Iz 40,22; Ps 104,2), który w dzień ostateczny będzie zwinięty (por. Iz 34,4).
Wyobrażano sobie również niebo jako klosz kryształowy (Ez 1,22) lub jako zwierciadło (por. Hi 37,17). Ponad sklepieniem niebieskim są tak zwane wody górne (por. Ps 148,4; Hi 38,22). Sklepienie niebieskie dzieli wody górne od dolnych (por. 1 Mż 1,6).
W sklepieniu niebieskim znajdują się okna, przez które – zgodnie z wolą Bożą – przedostaje się woda na ziemię (por. 1 Mż 7,1;
8,2; 2 Krl 7,2.19; Ps 78,23). Mieszkanie, pałac Boga, znajduje się ponad wodami górnymi (por. Ps 29,3; 104,3), ale Stary Testament również podaje, że Bóg mieszka w Syjonie (por. Ps 48,3; Ez 28,2), przechadza się po raju, zstępuje, aby oglądać wieżę Babel, objawia się w gorejącym krzaku, w postaci ognia lub słupa dymu idzie przed albo za Izraelitami uciekającymi z Egiptu.
Świadczy to o tym, że chociaż Izraelici uważali, iż Bóg posiada swój pałac nad wodami, to jest jednak wszechobecny (por.
Ps 139). Miejsce. gdzie przebywa Bóg, a więc Boży pałac, to niebiosa niebios (por. 5 Mż 10,14; Neh 9,6).
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Babilończycy oddawali cześć boską ciałom niebieskim i z ich ruchów usiłowali odczytać losy ludzkiego
życia. Według Biblii Bóg jest panem kosmosu i człowieka. Bóg ustanowił w świecie pewne prawa i On prowadzi człowieka. Ruchy gwiazd wyznaczają czas, a nie koleje losu człowieka. Bóg jest pasterzem człowieka i On
jedynie decyduje o jego losie (Ps 23, 1nn; 90,1nn).
Widoczne jest więc, że biblijny opis stworzenia świata nie ma idei wspólnych z mitycznymi opowiadaniami
kosmologicznymi rozpowszechnionymi na Bliskim Wschodzie. Wyraźnie myśl biblijna pozostaje w sprzeczności z poglądami starożytnych Asyryjczyków i Babilończyków na powstanie świata. Wspólne jest tylko obrazowe wyrażanie się. Rodzaj literacki dyktował natchnionemu autorowi takie, a nie inne sformułowania. Jednakże formę należy oddzielić od sensu. Często autor biblijny sięgał do konkretnego obrazu, sformułowania,
aby w nie włożyć nowego ducha, zgoła odmienny pogląd. Polemizuje z Babilończykami ich własnymi słowami. Biblijny opis tworzenia świata ma charakter antymityczny, nie powtarza babilońskich poglądów, ale
objawia nowe prawdy.
W pierwszym rozdziale 1. Księgi Mojżeszowej kilkakrotnie spotykamy się ze stwierdzeniem: „Bóg rzekł…
i stało się”. Autor biblijny przez te słowa pragnie powiedzieć, że stworzenie dokonane przez Boga wyraźnie
się różni od twórczego działania człowieka. Bóg jest ponad stworzeniem. Działa przez słowo (rb*D*). Niepotrzebne jest mu tworzywo1. Zaangażowana jest Jego wola. U Boga mówić i stwarzać – to są synonimy tej
samej rzeczywistości. Kiedy Bóg mówi, wtedy stwarza2. Myśl ta rozwijana jest nie tylko w tradycji kapłańskiej, ale także u Deutero-Izajasza.
Człowiek, tworząc coś, potrzebuje odpowiedniego materiału, budulca. Autor biblijny zdaje się twierdzić,
że Bóg stworzył niebo i ziemię z niczego, wskazuje bowiem na to użyte w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju
hebrajskie słowo ar^B* [B*r^], właściwe dla tradycji kapłańskiej. Rozbrzmiewa ono również w zwiastowaniu
Deutero-Izajasza (Iz 40,26.28; 45,18 itp.). Przejęte zostało ono przez niego z kultowego języka hymnów hebrajskich na cześć JAHWE (89,13.48; 104,30; 149,5). Słowo ar^B* występuje również wszędzie tam, gdzie jest
mówi się o nowym stworzeniu, którego dokona JAHWE3. Nigdy nie łączy się ono z myślą o jakimś uporządkowaniu istniejącej pramaterii. Hebrajczycy łączyli to słowo zawsze ze słowem Bóg, jedynie bowiem Bóg
mógł stworzyć niebo i ziemię, nie posługując się istniejącą, odwieczną materią. Jednakże nie ma o tym mowy bezpośrednio, lecz jedynie pośrednio. Dopiero autor 2. Księgi Machabejskiej (7,28), nie należącej do
kanonu palestyńskich Żydów, pisze wyraźnie, że Bóg stworzył świat z niczego.
Odmienność Bożego aktu stworzenia od twórczego działania człowieka zaznacza się również w tym, że
autor po każdym akcie stworzenia pisze o Bogu, iż wiedział On, że to co uczynił, jest dobre. Tego nie można
powiedzieć o działaniu człowieka. W doskonałym działaniu Boga objawia się Jego wszechmoc. Wystarczyło
słowo, aby wszystko powstało i ukształtowało się w doskonały sposób. Psalmista pisze:
On rzekł – i stało się,
On rozkazał – i stanęło (Ps 33,9).
Każdy wiersz pierwszego rozdziału 1. Księgi Mojżeszowej mówi o suwerennym działaniu Boga. Według
proroków Starego Testamentu, Bóg jako Stwórca działa niezależnie, suwerennie, chociażby nawet człowiek
sprzeciwiał się wyrokom Bożym (por. Jr 10,12n; por. Ps 2). Takie działanie budzi lęk, święte drżenie oraz poznanie ludzkiej ułomności. Dlatego Psalmista pisze:
Gdy oglądałem niebo twoje, dzieło palców twoich,
Księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś:
Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz,
Lub syn człowieczy, że go nawiedzasz? (Ps 8,4.5).
1

Według Babilończyków niebo i ziemia powstały z prawód, których uosobieniem byli Absu i Tiamat. Tiamat była niebezpieczna
dla zrodzonych w czasie bogów. Bóg Marduk postanowił zniszczyć Tiamat. Wprowadził w jej paszczę silny wiatr i rozerwał ją na
dwie części. Z górnej części uczynił sklepienie niebieskie, z dolnej zaś ziemię. Podobnie jak w mitach babilońskich, tak też
i w mitach egipskich jest mowa o prawodach, pramaterii, z której wyłonili się bogowie i powstało niebo i ziemia. Wskazują na to
słowa boga Słońca – Ra do boga prawód – Nu”: „Ty najstarszy z bogów, z którego ja powstałem…”. Podstawowe założenie Biblii
jest więc inne od podstawowego założenia mitów ludów starożytnego Bliskiego Wschodu. Według Pisma Świętego Bóg istnieje
od wieków, nie ma początku ani końca, według zaś mitów babilońskich i egipskich, od wieków istnieje materia.
2
Zob. S. GRZYBEK, Obraz Boga w Starym Testamencie, RBL 1(1977), s. 15.
3
Zob. W. H. SCHMIDT, arb, TWAT I, k. 336–339; G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 120.
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Hymniczny układ opisu stworzenia świata, podział na dni oraz poszczególne akty stwórcze mają na celu
przedstawić Boga działającego planowo i celowo. W Bożym działaniu nie ma przypadkowości. Bóg panuje
nad sytuacją. Jest przecież wszechmocny. Człowiek więc, jako istota stworzona, nie może prowadzić ze swoim Stwórcą sporu (Hi 38,39; por. Rz 9,20.21). Bóg powiedział do bogobojnego Hioba:
Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz. Kto wyznaczył jej rozmiary? Czy
wiesz? Albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy? (Hi 38,4.5).
Opis stworzenia dokonanego przez Boga w ciągu sześciu dni nie jest uproszczonym opisem stworzenia,
stworzenia, które – zgodnie ze współczesnym rozumieniem świata – rozciąga się w czasie trwającym miliardy
lat. Jeden dzień (<oy [yom]) z kapłańskiego opisu nie odpowiada określonej epoce, o której mówi się we
współczesnej nauce, ale oznacza jeden dzień, trwający według naszej miary czasu dwadzieścia cztery godziny. Historia stworzenia świata z 1 Mż 1,1nn wyszła „spod pióra” jakiegoś kapłana i zgodnie z powierzonym
mu obowiązkiem, zadbał on o to, aby przez nią uzasadnić nakaz święcenia sabatu.
Kapłański opis stworzenia świata powinien być odczytany nie tylko w świetle kosmologii i teogonii religii
starożytnego Bliskiego Wschodu, lecz również – a właściwie przede wszystkim – w kontekście starotestamentowej historii zbawienia. 1 Mż 1,1 – 2,4a ma zdecydowanie charakter religijny i służy religijnym celom.
Chociaż zakończenie kapłańskiego opisu stworzenia świata nie mówi o tym bezpośrednio, to jednak jego
autor wyraźnie zmierza do uzasadnienia potrzeby święcenia sabatu. W kapłańskim opisie stworzenia świata
zawarte są podstawowe założenia dokumentu kapłańskiego, którego mniejsze lub większe fragmenty znajdują się w Pięcioksięgu Mojżesza i odgrywają w nim bardzo ważną, teologiczną rolę. 2 Mż 24,15b-18a oraz
3 Mż 8,35 – 9,1 nawiązują do symboliki siedmiu dni i mówią o objawieniu się chwały JAHWE. Podstawowe
teksty dotyczące tradycji synajskiej (2 Mż 19,1 – 40,35) mówią głównie o objawieniu się chwały Bożej na
Synaju. Zdaje się z tego wynikać, że sens stworzenia dopiero ujawnia się podczas wędrówki ludu izraelskiego
przez pustynię do Ziemi Obiecanej i związany jest z początkiem kultu JAHWE typu sacerdotalnego (zob. 3 Mż
9,1-24). Potęga i stwórcza moc Boga w pełni objawia się przed oczyma Izraelitów podczas synajskiej teofanii.
Kult ustanowiony na Synaju, i jaki ma być odtąd sprawowany, jest upamiętnieniem Bożej obecności
i stwórczego działania JAHWE.

7.2. Stworzenie w tradycji profetycznej
Wiele miejsca stworzeniu poświęcił prorok niewoli, Deutero-Izajasz. Stworzenie w jego refleksji zostało
omówione powyżej, dlatego na tym miejscu kilka uwag zostanie poświęcone zwiastowanie Ezechiela, TritoIzajasza i Aggeusza.
Świat stworzony przez Boga, a skażony z powodu grzechu człowieka, wymaga nieustannego odnawiania.
Myśl ta wielokrotnie występuje na kartach Starego Testamentu. Zdaje się, jest jej podporządkowana nawet
kompozycja księgi proroka Ezechiela. W Ez 40,1 – 42,20 wspomina się o nowej świątyni. Ezechiel pisze także
o odnowieniu kultu w odnowionej świątyni (Ez 44,4 – 46,15). W dalszej części jego księgi znajdują się wskazówki dotyczące Izraela i kapłanów (46,16-18; 45,1-8). Na końcu, według Ezechielowego proroctwa, nastąpi
odnowienie całego stworzenia (Ez 47,1-12). Związek kultu z myślą o stworzeniu jest tu tak bardzo czytelny,
że nie wymaga on dalszego omawiania. Nie można związku stworzenia z kultem pojmować w ten sposób, że
przemiana nastąpi pod wpływem kultu. Jedynym stwórcą i sprawcą odnowienia stworzenia jest JAHWE.
Człowiek jako cząstka stworzenia poprzez kult zostaje wpisany w wielkie dzieło odnowienia i sam jemu podlega, wszak na początku skażony został grzechem. Bóg twórczo działa poprzez kult.
Trito-Izajasz powiązał wybawienie z niewoli i powrót do kraju ojców ze stworzeniem nowego nieba i nowej ziemi (Iz 65,17). Nowe stworzenie przewyższy swoją wspaniałością stare.
Prorok Aggeusz, żyjący w czasach poniewolnych, nieco inaczej pojmuje dzieło odnowienia stworzenia
aniżeli Ezechiel. Na początku nowych czasów będzie JAHWE ingerował w stworzenie, a dopiero potem nastąpi przemiana ludu wybranego, przemiana zarówno życia religijnego, jak i polityczno-gospodarczego (Ag 2,
7.9.22.23). JAHWE jest więc stwórcą, zachowawcą i odnowicielem swojego stworzenia.
Stworzenie i zbawienie, które jest suwerennym darem Boga, od czasów niewoli babilońskiej zostało z sobą tak powiązane, że nie można o tych dziełach Bożych myśleć oddzielnie. Stwórca jest zbawicielem, wybawiciel jest stwórcą nowych rzeczy.
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7.3. Stworzenie w literaturze sapiencjalnej
Oprócz kapłańskiej i profetycznej refleksji na temat Boga jako stwórcy, spotykamy się w Starym Testamencie z rozważaniami nad stwórczą mocą Boga w literaturze sapiencjalnej. W tejże literaturze stworzenie
jest wyrazem mądrości Boga JAHWE (Hi 9,5-10; 10,8-12; Prz 3,19n; 8,22-31; 16, 4). Poznanie stworzenia
powinno więc prowadzić do rozpoznania mądrości i wszechmocy Stwórcy (Hi 38,39 – 39,30; 40,15 – 41,26).
W rozumieniu Koheleta Stwórca doskonale wszystko uczynił (Koh 3,14; 7,13n). Człowiek może więc podziwiać w stworzeniu mądrość Boga i zastanawiać się, dlaczego tak potężny i mądry Bóg, którego chwałę opiewają niebiosa, troszczy się o człowieka (por. Ps 8,1). Całe stworzenie głosi mądrość Boga:
Niebiosa opowiadają chwałę Boga,
A firmament głosi dzieło rąk jego.
Dzień dniowi przekazuje wieść,
A noc nocy podaje wiadomość.
Nie jest to mowa, nie są to słowa,
Nie słychać ich głosu...
A jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk
I do krańców świata dochodzą ich słowa (Ps 19,2-5).
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Stary Testament zawiera wzniosłą naukę o Bogu. Jako świadectwo o objawieniu Boga w historii jest wyrazem świadomości wielu pokoleń izraelskich, że Bóg ojców objawił się w dziejach i że wszystkie Jego czyny są
łaskawym pochyleniem się nad Izraelem. Nigdzie w dokumentach religijnych starożytnego Wschodu z takim
świadectwem się nie spotykamy.
Objawienie Boga Starego Testamentu ma charakter dynamiczny. Poziom poznania Boga jest różny w różnych starotestamentowych tradycjach. Nakreślenie relatywnie pełnego obrazu Boga jest możliwe jedynie
dzięki analizie odpowiednich tradycji teologicznych ksiąg Starego Przymierza. Tradycje Starego Testamentu
są wyrazem historycznie uwarunkowanej wiary Izraela. Wiara rozumiana jest na kartach ksiąg Starego Przymierza jako zaufanie Bogu i odpowiedź na zbawcze działanie JAHWE. Starotestamentowi autorzy wiązali
wiarę z posłuszeństwem słowom JAHWE. Posłuszeństwo słowu rozumiano jako posłuszeństwo samemu
JAHWE. Słowo wychodziło bowiem z ust Boga. JAHWE posyłał je, aby wykonało to, co On zamierzał uczynić.
Wierzący w Starym Testamencie nieustannie jest wsłuchany w głos Boga.
Poznanie Boga w Starym Testamencie nie ma charakteru intelektualnego, lecz egzystencjalny. Człowiek
nie dosięga Boga swoim rozumem, lecz doświadcza nieustannie w swoim życiu Jego obecności. Starożytni
Hebrajczycy w historii dostrzegali Jego działanie. Wszystkie Jego dzieła mają charakter zbawczy. Stworzenie
opiewa Jego wielkość, mądrość i wszechmoc. Wraz z ziemią i niebem człowiek powinien głosić wielkość Boga i Jego zbawcze czyny.
Bóg Starego Testamentu jest Bogiem transcendentnym, ponad stworzeniem, którego jest suwerennym
Panem. Nie jest to jednak Bóg daleki, ale bliski swojemu stworzeniu. Szczególnie bliski jest On członkom
ludu wybranego. Izrael doświadczał w wyjątkowy sposób bliskości swojego Boga. Bliskość Boga wyrażało
Jego imię, które zostało objawione Mojżeszowi. Boże imię JAHWE wyraża bowiem Jego nieustanną obecność, aktywne bycie przy tych, którzy Go poznali. Objawia istotę Boga i Jego związek z człowiekiem.
Charakterystyczne dla Starego Testamentu jest także pojęcie świętości Boga, przy którego pomocy opisana została Jego transcendencja oraz inność od stworzenia.
Transcendentny Bóg Izraela jest także Bogiem immanentnym, wkracza w historię i nią kieruje. Bóg wkracza w życie swojego wybranego narodu i każdego człowieka, któremu daje się poznać jako Bóg sprawiedliwy
i karzący sędzia. Objawia się jednak nie bezpośrednio, lecz przez swoje słowo i w swoim imieniu. Hipostazami Boga JAHWE są także: chwała, oblicze, duch i anioł.
Transcendentny, a zarazem immanentny Bóg jest w rozumieniu Starego Testamentu Duchem, Bogiem
osobowym i jedynym. Duchowość Boga wyraża myśl o inności Boga, absolutnej Jego opozycji do stworzenia
w sensie ontologicznym. JAHWE nie jest personifikacją przyrody. Jako Bóg osobowy wchodzi w żywy kontakt
z człowiekiem. Monoteizm izraelski jest wynikiem rozwoju wiary w JAHWE. Ukształtował się on pod wpływem wielkich starotestamentowych proroków, głównie supremacji Babilończyków na Bliskim Wschodzie.
Stary Testament przypisuje Bogu JAHWE liczne atrybuty. Bóg jest wieczny, wszechobecny, wszechwiedzący, wszechwidzący, święty, wierny, sprawiedliwy, łaskawy, miłosierny i nierychły do gniewu.
Mówienie o atrybutach Bożych w obrębie teologii Starego Testamentu uzasadnia pragnienie uzmysłowienia nam bogactwa działania Boga i samego Boga przewyższającego stworzenie we wszystkim, ale także
podyktowane jest naszym rozpoznaniem śladów Bożych w świecie. Znaki Bożego działania wydają się nam
być niejednorodne i dlatego determinują nasze myślenie o Bożych właściwościach i przymiotach. Enumeracja atrybutów Bożych na tyle jest uzasadniona, na ile ukazuje dynamizm działania Bożego.
Działający Bóg objawił się w Starym Testamencie najpierw jako zbawiciel swojego ludu, z którym zawarł
łaskawe przymierze, a następnie jako stworzyciel. Z plemion powołujących się na wspólnego przodka JAHWE
powołał naród, który umiłował ponad wszystkie ludy. Ale zarówno stworzenie, jak i przymierze z Izraelem są
znakami zbawczego działania JAHWE. Zbawcze dzieło Boga jest wyłącznie czynem Boga i Jego zbawcza wola
jest nadrzędna i absolutna.
W starotestamentowej refleksji na temat zbawczych czynów JAHWE ważne miejsce zajmuje motywacja
Bożego działania. Zbawienie nie jest odpowiedzią na zasługujące czyny ludu izraelskiego. Motywacji zbaw117
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czych czynów JAHWE należy szukać w samym JAHWE, Bogu przymierza i zbawienia. Motywem wyboru Izraela i zbawczego działania Boga jest Jego miłość, sprawiedliwość i wierność.
W Starym Testamencie spotykamy się z kilkoma tekstami, które w pewnym stopniu znajdują się w opozycji do głównego nurtu świadectwa o JAHWE jako Bogu miłosiernym, łaskawym, pochylającym się nad człowiekiem. Chodzi o te teksty, które nie tylko uwydatniają suwerenność Boga, a więc wypowiadające się
o Nim jako o źródle życia i śmierci (np. 1 Sm 2,6, Iz 45,7), ale mówią o Nim jako o Bogu działającym na szkodę człowieka, wręcz o demoniczności Boga (zob. np. 2 Sm 6,6-8)1 lub ciemnej stronie Jego obrazu2. Do nich
zaliczyć należy w pierwszym rzędzie opowiadanie o podróży Mojżesza i jego żony Sypory do Egiptu (2 Mż 4,
24nn) czy też historię zmagania się Jakuba z nieznanym mężem, w którym powracający do Kanaanu Jakub
rozpoznaje oblicze Boga (1 Mż 32,24nn). Opowiadania te zawierają bardzo stare elementy tradycji izraelskiej
i podejmowane próby ich interpretacji nie zawsze są zadowalające.
Wspomnieć również należy teksty, w których mówi się o JAHWE nakazującym lub zezwalającym na totalne zniszczenie wrogów Izraela (zob. np. 4 Mż 21,2; 5 Mż 2,31-34; 7,16; 20,13.14). Czy JAHWE pożąda krwi?
Czy nie chodzi tu jedynie o jakiś ludzki obraz Boga na pewnym etapie rozwoju jahwizmu, w którym walka
o przetrwanie Izraela była priorytetem? Czy JAHWE nie jest zbawicielem na polu bitwy?
Czy nie powinno się więc mówić również o demoniczności Boga Starego Testamentu?
Można ciemnemu obrazowi Boga poświęcić nawet obszerne opracowanie, jednakże należy stwierdzić, że
pewne elementy starożytnej tradycji izraelskiej o Bogu JAHWE jako stworzycielu i zbawicielu, które zdają się
mówić o demoniczności Boga, stanowią margines głównego nurtu myśli starożytnych Hebrajczyków o swoim
Zbawcy. Zachowały się chyba tylko dlatego, że Stary Testament chce być świadectwem o suwerennym Bogu.
Ale ten Bóg jest przede wszystkim Bogiem miłosiernym, dobrym, Bogiem, który łaskawie pochyla się nad
człowiekiem i przychodzi mu z pomocą. Dlatego w niniejszej pracy brak rozdziału, w którym poruszony byłby
problem demoniczności Boga JAHWE.

1
2

M. BUBER, Mojżesz, s. 46nn.
J. SCHREINER, Teologia Starego Testamentu, s. 289.
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1. Izrael – hL*g%s= mu^ [u^m s=g%L*h]
1.1. Początki Izraela
Jest rzeczą niewłaściwą mówić o Izraelu jako ludzie JAHWE, bez jakiejkolwiek refleksji na temat początków narodu izraelskiego. Każdy naród i społeczność ludzka ma swój początek. Historia starożytnego Wschodu uczy nas, że wiele ludów w dziejach ludzkości się pojawiło niespodziewanie i nic właściwie nie wiadomo
o ich korzeniach. Nie oznacza to, że nie miały one początków historii. Po prostu nic o ich początkach nie
wiemy, nic bowiem nie przekazała nam historiografia. Z podobną sytuacją spotykamy się w wypadku Izraela.

1.1.1. „Zabłąkanym Aramejczykiem był mój ojciec”
Początki narodu izraelskiego giną w mrokach historii. Nie jesteśmy w stanie odtworzyć genezy narodu,
z którym Bóg zawarł łaskawe przymierze ani też wyśledzić korzeni Izraela. Może się wydawać, że Pięcioksiąg
Mojżesza prezentuje najstarszą historię ludu wybranego. Jednakże nie powinniśmy ulegać złudzeniom, które
łatwo mogą powstać przy lekturze Pentateuchu. Pięcioksiąg nie jest w pełnym tego słowa znaczeniu historią
początków narodu izraelskiego ani też wiernym opisem najstarszej historii Izraela, ani też nie jest systematycznym opisem genezy wiary ludu Starego Testamentu w Boga, który objawił się Mojżeszowi pod imieniem
JAHWE. Pięcioksiąg jest efektem wielokrotnego opracowania początków narodu izraelskiego, różnych tradycji dotyczących życia, zwyczajów i wiary plemion, które uważały, że posiadają wspólnego przodka, a mianowicie Jakuba, wnuka patriarchy Abrahama. W Pięcioksięgu nakładają się na siebie różne tradycje historyczne
i teologiczne, które ulegały wielokrotnemu opracowaniu1.
Biblijna tradycja o patriarchach przechodziła pewne fazy, które dzisiaj jesteśmy w stanie w biblijnym tekście dostrzec.
Także historia podboju Kanaanu przez plemiona izraelskie nie jest nam dobrze znana, w Księdze Jozuego
nie znajduje się bowiem rzeczywista historia podboju Kanaanu przez plemiona, które przybyły nad Jordan
z pustyni synajskiej2. Uważna lektura Księgi Jozuego daje nam wiele do myślenia. Podbój nie mógł się dokonać w ciągu życia jednego pokolenia, lecz zapewne trwał przez dość długi okres czasu3. Zdaje się to potwierdzać Księga Sędziów4.
Analizując Pięcioksiąg, opowiadający o najstarszych dziejach Izraela, można dość łatwo zauważyć, że nie
jest on dziełem jednolitym. Księgi Mojżeszowe są dziełem wielowarstwowym, o wyraźnym charakterze
kompilacyjnym. Brak w Pięcioksięgu ciągłości zarówno w opisach historycznych, jak i tekstach prawnych.
Niejednokrotnie opis jakby zostaje przerwany, a następujący po nim nie posiada z nim żadnego związku.
Pięcioksiąg obfituje również w tzw. dublety, czyli teksty opisujące dwukrotnie, a nawet więcej razy to samo
wydarzenie lub przepis prawny. Czasem teksty opisujące ten sam fakt, są postawione obok siebie (np. dwa
opisy stworzenia świata (1 Mż 1, 1 – 2, 4a; 2,4b-24), bez jakiegokolwiek usiłowania łagodzenia różnic. Innym
zaś razem próbowano je scalić (np. historia potopu 1 Mż 7. i 8. rozdział). Szereg dubletów, przede wszystkim
tekstów prawnych, zawiera pewne sprzeczności. Np. raz dopuszcza się składanie ofiar na pagórkach
w dowolnym miejscu, jeśli było to miejsce uświęcone tradycją (2 Mż 20, 24-26), innym zaś razem istnieje
wyraźny zakaz składania ofiar poza Jerozolimą (5 Mż 12, 1-22). Sprzeczności tych jest bardzo dużo. Autor
w ogóle nie starał się ich zatrzeć lub uzgodnić. Wyjaśnienia te sprzeczności oczywisty fakt, że powstały one
w różnym czasie, później zaś zostały z sobą połączone. Redaktorzy nie zawsze starali się usunąć sprzeczności.
Dzięki temu możemy poznać historię, nie tylko formowania się tekstu Starego Testamentu, ale także dzieje
Izraela, tak bardzo zawiłe, czasem tragiczne.
Ponadto należy zwrócić uwagę, że historia przodków opowiedziana jest w Biblii według pewnego schematu. Elementem tego schematu są genealogie, które także skonstruowane są według pewnych zasad.
1

Zob. np. W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 48.
Zob. J. St. SYNOWIEC, Izrael opowiada swoje dzieje, s. 78
3
Zob. Joz 13, 2-6; 15, 13-19; 23, 7-13. J. BRIGHT, Historia Izraela, s. 129.
4
Zob. Sdz 1, 1nn. J. St. SYNOWIEC, Izrael opowiada swoje dzieje, s. 110.
2
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Przykładem może być fakt, że analogicznie do dwunastu plemion izraelskich (1 Mż 29, 10-14) mowa jest
także o dwunastu plemionach Nachora (1 Mż 22,20-24); Ismaela (1 Mż 25,13-16) i Ezawa (1 Mż 36, 10-14).
Łatwo jest pomylić schemat z rzeczywistą historią. Należy więc z ostrożnością podchodzić do lektury historii
przodków narodu izraelskiego. Opowiadania o patriarchach są wyrazem samorozumienia Izraela1.
Podejmując wysiłek dotarcia do początków narodu izraelskiego, nie jesteśmy jednak bez szans. Geneza
i historia narodu wybranego zakryta pod warstwami tradycji, jest możliwa do wydobycia i przedstawienia.
Dzięki badaniom nakładającej się na siebie bogatej tradycji i myśli izraelskiej, możliwe jest podjęcie próby
rekonstrukcji dziejów Izraela i wiary starożytnych Hebrajczyków.
Ponad wszelką wątpliwość, najstarszym źródłem Pentateuchu jest źródło jahwistyczne. Autor tego źródła,
pochodzący z Judei, zebrał i spisał główne opowiadania podawane z ust do ust, z pokolenia w pokolenie,
wśród ludności mieszkającej w tym górzystym kraju. Zapewne działał on w otoczeniu króla Salomona,
w okresie jego panowania nad wszystkimi plemionami izraelskimi, celem zaś jego dzieła było uzasadnienie
panowania nad całym Izraelem potomka Judy, jakim był syn króla Dawida, (por. 1 Mż 49, 8-12). Przyjmuje się
więc, że źródło jahwistyczne powstało około 950 roku przed Chr., przed rozpadem królestwa Salomona2.
Drugim, co do starszeństwa źródłem Pięcioksięgu jest źródło elohistyczne. Źródło elohistyczne powstało na
terenie północnym, zamieszkałym przez plemiona izraelskie, prawdopodobnie po rozpadzie królestwa Salomona, a przed wystąpieniem na tym terenie proroka Ozeasza. W tekstach źródła elohistycznego w centrum
zainteresowania znajduje się Józef, ojciec Efraimitów, a nie Juda, jak jest to w wypadku źródła jahwistycznego, a więc plemię konkurujące z plemieniem Judy3.
Zarówno źródło jahwistyczne, jak i elohistyczne nie prezentują najbardziej pierwotnej tradycji, dotyczącej
początków narodu izraelskiego, lecz są kolejnym pochyleniem się nad dziejami Abrahamitów, prawdopodobnie także są pierwszą kodyfikacją różnych tradycji przekazywanych ustnie4.
Pomiędzy XV a XIII wiekiem przed Chr., najpierw w namiotach patriarchów, a następnie wśród koczujących po obrzeżach ziem zamieszkałych przez ludność osiadłą, opowiadano sobie rodowe sagi, dzięki którym
kolejne pokolenia zachowywały tożsamość5.
W biblijnej literaturze spotykamy się z poleceniem: „Strzeż się i pilnuj swojej duszy, abyś nie zapomniał
tych rzeczy, które widziały twoje oczy, i aby nie odstąpiły od twego serca po wszystkie dni twojego życia, ale
opowiadaj o nich swoim synom i synom swoich synów” (5 Mż 4, 9). Chociaż pochodzi ono z okresu kodyfikacji dziejów i prawa hebrajskiego, to jednak świadczy, że zawsze w Izraelu istniała „instytucja” przekazywania
tego, co dla życia rodu, plemienia, narodu było ważne i należało przekazywać to dalej, aby ród i plemię mogły zachować swoją tożsamość.
Sagi rodowe przekazywano dość wiernie, co nie znaczy, że nie ulegały one przekształceniu. Opuszczano
szczegóły nieistotne dla późniejszych pokoleń, wplatano zaś nowe, które miały znaczenie dla aktualnych
doświadczeń. Sagi dotyczące tych samych wydarzeń, przekazywane były w różnych wersjach. Ślady tego
spotykamy na kartach Biblii, szczególnie w 1. Księdze Mojżeszowej. Spotykamy się w niej z dwoma opowiadaniami o przygodzie Sary z dwoma różnymi władcami (dublety). Chodzi o faraona (1 Mż 12,14nn) i króla
Geraru (1 Mż 20,2nn). U podłoża tego opowiadania musiało się znajdować jakieś wydarzenie, w tych czasach nie tylko prawdopodobne, ale wręcz często występujące. Rody, które były w Egipcie, opowiadały
1

P. KULE MC-CARTER jr, R. S. HENDEL, Okres patriarchalny, [w:] Starożytny Izrael. Od Abrahama do zburzenia świątyni jerozolimskiej przez Rzymian, s. 46nn.
2
W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 69nn.
3
Tamże, s. 76nn.
4
W wyniku połączenia źródła jahwistycznego z elohistycznym, a właściwie włączenia pewnej części dzieła elohistycznego do
jahwistycznego, powstało historyczne dzieło, które przyjęło się nazywać jehowistycznym. Zob. W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do
Starego Testamentu, s. 48.
5
Na temat form narracji w Starym Testamencie – zob. W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 60nn;
J. St. SYNOWIEC, Izrael opowiada swoje dzieje, s. 17nn. Używamy terminu saga. Przez sagę nie należy rozumieć całkowicie wymyślonej historii, legendy. Sagi zawierają zawsze pewne historyczne elementy. W każdej sadze znajduje się pewna prawda historyczna, która ubrana została w specyficzną szatę literacką. W starożytności sagi były przekazywane głównie ustnie z pokolenia
na pokolenie. Stosowano przy tym pewne techniki, dzięki którym łatwo było zapamiętać opowiedzianą sagę. One też gwarantują, że mamy do czynienia z opowiadaniami, których jądro jest historyczne.
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o faraonie, zaś rody, które koczowały w okolicach Geraru, opowiadały o królu Geraru. Przykładów dubletów
jest więcej.
Przekazywane sagi rodowe ciągle były wzbogacane i reinterpretowane. Czasem niektóre opowiadania
o przodkach zostały z sobą połączone. Wspólne sagi świadczyły o pokrewieństwie rodowym. Warunki geograficzno-klimatyczne wymagały tego, że rody się rozchodziły (Abraham, Lot – 1 Mż 13,5nn). Saga jednak
pozostała i ona pozwalała zachować więź, pamięć o wspólnych korzeniach. Ale do starych sag dochodziły
nowe, które świadczyły jednak o odrębności, o nowych doświadczeniach. Dawne sagi ulegały więc pewnym
modyfikacjom. Było to zjawisko konieczne i pożądane. Musiały one odpowiadać na ciągle nowe pytania
wspólnoty rodowej, pytania, które stawiała zmieniająca się sytuacja.
Przechowywanie i przekazywanie tradycji z pokolenia w pokolenie było czymś naturalnym i miało na celu
zachowanie tożsamości poszczególnych rodów i plemion, stałe uświadamianie sobie odrębności pod względem etnicznym i wiary. Wielce charakterystyczne w przekazywaniu jest właśnie tradycji, nieustanne akcentowanie w niej owej odrębności, wręcz inności istoty wiary, ciągle pogłębiającej się dzięki doświadczeniu
obecności Boga w historii, Boga działającego zbawczo. Nie działo się to bez wpływu tzw. korporacji proroków
przy sanktuariach izraelskich1.
Poszczególne rody i plemiona kultywowały własną tradycję, sięgającą do samych korzeni. Jednakże tą
pierwotną, wspólną tradycję wzbogacały o własne doświadczenia i przeżycia.
Sagi i opowiadania „żyły”, ale też „umierały”. Jeśli jakiś ród tracił na znaczeniu, jego sagi rodowe szły
w zapomnienie. Pozostawało po nich tylko jakieś mgliste wspomnienie. Przykładem są niektóre opowiadania
znajdujące się w Księdze Sędziów. O niektórych bohaterach mówi się w niej dużo i barwnie, o innych tylko
się pamięta.
Opowiadanie i przekazywanie sag było pierwszą lekcją historii.
Jak się to stało, że stare sagi przetrwały i zachowały się do naszych czasów? Wpływ na to miała zmieniająca się sytuacja. Koczownicze plemiona izraelskie coraz częściej osiadały. Dotychczas ludzie byli blisko siebie, teraz rodziny zaczęły się od siebie oddalać. Niektóre sagi poszły więc w zapomnienie. Naturalnym środowiskiem sagi jest dość duża grupa, która dzieli wspólne życie, posiada wspólne radości i kłopoty.
Ośrodkami łączącymi plemiona, zanim powstała instytucja państwa i króla, były sanktuaria, wokół których
kwitło życie. Tu działały różnego rodzaju korporacje, między innymi korporacja proroków-śpiewaków. Tu
zbierano i recytowano stare sagi, które bardzo często miały uzasadnić ważność sanktuarium. Obecność patriarchów w miejscu sanktuarium, objawienie dane przez Boga protoplaście rodu, nobilitowały sanktuarium.
Powstawały więc obok sanktuariów zbiory sag, opowiadań i w zależności od miejsca ich powstania, nosiły na
sobie pewne charakterystyczne rysy.
Osiadłe rody i plemiona przekształcały się na wzór dawno osiadłych ludów. Powstawały instytucje podobne do tych, które funkcjonowały w plemionach i narodach o kulturze agrarnej i miejskiej. Dotychczasowy
związek plemion przekształcił się w królestwo (Saul, Dawid – wydaje się, że była to presja oddolna). Władcy
skupiali wokół siebie grono ludzi, którzy zajmowali się rożnymi problemami. Zaczęła rodzić się historiografia
(odkopanie niektórych bibliotek na Bliskim Wschodzie pozwoliło nam wyobrazić sobie pewien proces. Obok
korespondencji urzędowej władców, pisana była historia, ale sięgano też do zamierzchłej przeszłości i pisano
eposy). Historiografowie mieli za zadanie uzasadnić prawowitość władzy. Historiografia starożytna w niczym
jednak nie przypomina tej wspólczesnej.
Czy zachowały się te zbiory sag izraelskich? Otóż tak, ale nie jako samodzielne zbiory, lecz już ich kolejne
opracowania (redakcja jehowistyczna2, deuteronomistyczna3). Dokładnie nie wiemy jak zostały spisane i nie
wiemy też czy były spisane w sanktuariach, czy dopiero na dworach pierwszych królów. Prawdopodobnie w
sanktuariach i na dworach królewskich, z tym, że na dworach królewskich pisane były pod wpływem obowiązującej na dworze ideologii.
Co wynika z zachowanych w Pentateuchu sag?
1

Zob. 3.3.1.
Zob. W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 48.
3
Tamże.
2
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Obraz początków narodu wybranego nie jest wyrazisty i klarowny. Za ostatnią redakcją, a więc tekstem
1. Księgi Mojżeszowej, który do nas dotarł, może kryć się obraz zgoła inny, aniżeli ten, który przedstawia
Biblia. W wyniku licznych opracowań ustnego przekazu, nie można odpowiedzieć na pytanie, czy Abraham
był ojcem Izaaka, Izaak zaś ojcem Jakuba, jak tego chce 1. Księga Mojżeszowa, czy też imiona pierwszych
patriarchów są eponimami1, albo czy w tym samym czasie żyły obok siebie klany, powołujące się na swoich
przodków, na Abrahama, Izaaka i Jakuba, wszak z analizy 1. Księgi Mojżeszowej wynika, że Abraham koczował w okolicy Hebronu i Mamre (1 Mż 23, 1nn; 25, 9nn), a więc w późniejszej Judei, Izaak powiązany został
w 1. Księdze Mojżeszowej z Negebem, głównie z Beerszebą (1 Mż 26, 1nn), Jakub zaś z Zajordanią, ale także
z Sychem i Dotain (1 Mż 37, 14-17; 48, 22). Zasadne są tu pytania: Dlaczego syn nie koczował na tym samym
terenie, co ojciec? Czy przypadkiem Abraham, Izaak i Jakub nie żyli w tym samym czasie?
Jednak z powyżej opisanego faktu nie można wysnuwać wniosku, że Abraham, Izaak i Jakub żyli w tym
samym czasie obok siebie, a dopiero później powstał ciąg rodowy: Abraham – Izaak – Jakub.
Ale nie wiadomo też, czy Jakub naprawdę otrzymał nad Jabbokiem imię Izrael, czy też chodzi o protoplastów dwóch rodów, które zlały się w jedno. Opowiadanie o walce Jakuba nad Jabbokiem (1 Mż 32,6nn –
opowiadanie to doszło do nas przynajmniej po dwóch redakcjach) jest więc może śladem starej tradycji o
zlaniu się dwóch rodzin, jednej, która przyszła z północy i drugiej, która dotarła nad Jabbok z południa. Po
zlaniu się tych grup, nowopowstała grupa, raz nazywana jest Jakubem innym razem Izraelem. Opowiadanie
to w pewnym sensie tłumaczy antagonizm między plemionami północnymi, zwanymi Izraelem a Judą, antagonizm, o którym na wielu miejscach świadczy Stary Testament, a także niektóre wypowiedzi proroków
Amosa i Ozeasza. Nie można jednak przyjąć jako pewne, że kolejne redakcje opowiadania o Jakubie, oczekującym spotkania z Ezawem, zatarły całkowicie prawdziwą historię. Musimy być świadomi tego, że czasem nie
da się dotrzeć do prawdziwych wydarzeń.
W wielu tekstach biblijnych imię Józef jest eponimem związku plemion Manassesa i Efraima (np. 4 Mż 13, 11;
36,5; Ez 47,13), zaś w noweli o Józefie, Józef posiada bardzo wyraźne rysy indywidualne2.
Teksty z ksiąg prorockich także nie ułatwiają nam zadania. W Księdze Amosa (Am 7, 9.16) Izaak występuje
paralelnie do Izraela. Prorok Izajasz używa imienia Abrahama paralelnie do imienia Jakuba (Iz 29, 22). Ozeasz
mówi o domu Jakuba oraz o Judzie (Oz 10, 11; 12, 3). Teksty te są odzwierciedleniem stanu istniejącego
w czasach wyżej wymienionych proroków, ale także jakiejś, zacierającej się już wiedzy o przeszłości.
Sagi i opowiadania rodowe zostały kilkakrotnie przeredagowane, dlatego nie możemy nic z pewnością
twierdzić. Jakakolwiek próba przebicia się poprzez wszystkie warstwy tradycji przekazanej w opowiadaniach
o początkach narodu izraelskiego, zdaje się być nie tylko przedsięwzięciem ryzykownym, ale wręcz niemożliwym. Wysnute wnioski mogą być tylko iluzją. Istotne jest to, że w świadomości narodu izraelskiego głęboko
tkwiło przekonanie, że protoplastą narodu jest Abraham, któremu Bóg objawił się w Haranie, następnie
Izaak, syn Abrahama oraz Jakub wnuk Abrahama. To przekonanie dla narodu izraelskiego miało znacznie
większą wartość, aniżeli jakiekolwiek inne przekonanie, chociażby było ono bliższe nieznanej nam już prawdy o korzeniach Izraela, bo na tym przekonaniu Izrael budował swoją wiarę, że na początku Bóg dał ojcom
obietnice, które były dziedziczone z pokolenia w pokolenie. Nie bez znaczenia za przekonaniem
o następstwie czasowym protoplastów narodu izraelskiego jest również wiara patriarchów w Boga, która
wyłania się z kart 1. Księgi Mojżeszowej.
Kult Boga – jak uczy 1. Księga Mojżeszowa – był przekazywany z ojca na syna, przeto Bóg ojca stawał się
Bogiem rodu. W relacji o patriarchach spotykamy się z następującymi zwrotami: Bóg mojego ojca (1 Mż 31,
5), Bóg twojego ojca (1 Mż 46,3; 49,25; 50.17), Bóg waszego ojca (1 Mż 31, 29; 43, 23), Bóg waszych ojców
(2 Mż 3, 13.15 n), Bóg ich ojców (2 Mż 4. 5), Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba (2 Mż 3, 6), Bóg twojego ojca Abrahama (1 Mż 26, 24). Bóg Abrahama i Bóg Izaaka (1 Mż 28, 13), Bóg Abrahama i Bóg mego ojca
Izaaka (32, 10), Bóg jego ojca Izaaka (1 Mż 46, 1) i Bóg Nachora (1 Mż 31, 53). Znamienną tu jest rzeczą to, że
o Bogu Abrahama nie mówią przekazy o patriarsze Abrahamie, ale przekazy o Izaaku, o Bogu Izaaka zaś nie

1

Eponim – personifikacją klanu. Uważano, że wszystko co istnieje, a więc także klan musiał mieć swój początek, a więc przod-

ka.
2

St. ŁACH, Urząd Józefa biblijnego w świetle egiptologii, RBL 14(1961), s. 95-103.
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mówią przekazy o Izaaku, ale przekazy o Jakubie. Stąd wniosek, że Bóg ojca był pierwotnie Bogiem bezpośredniego przodka danej osoby, która uznała Go również za swego Boga. Ale tym samym, w tym pierwotnym kształcie wiary, zachowanym w tradycji – a formuły wiary bardzo rzadko ulegają modyfikacji – zachowane zostało przekonanie, że na samym początku historii narodu znajduje się Abraham, protoplasta i ojciec
całego Izraela.
Wiele szczegółów z życia patriarchów izraelskich, jak zwyczajów przestrzeganych przez nomadów, a także
wierzeń, znanych jest nam także z dokumentów odkopanych przez archeologów. Historia patriarchów nie
może więc być wymyślona od początku do końca, bowiem niemożliwą jest rzeczą, aby w okresie późniejszym, w którym np. powstał dokument jahwistyczny, mogły powstać opowiadania o patriarchach bez dobrej
znajomości dziejów kultury i religii dawnych pokoleń, a której dostarcza nam dzisiaj archeologia. Ta przecież
nie była uprawiana w czasach Dawida i Salomona.
Kim był Abraham i w jakich czasach mógł żyć i wędrować do Kanaanu? Chodzi o etniczne korzenie Izraela.
Odpowiedź na to pytanie także nie jest łatwa. Biblia nie ułatwia nam i tu zadania.
Biblia nazywa ludność mieszkającą w Kanaanie przed osiedleniem się tam patriarchów i jego potomków
Kananejczykami lub Amorytami1. Nazwy te – chociaż nie są to identyczne grupy etniczne – używane są wielokrotnie zamiennie w Starym Testamencie. Kanaanejczycy mieszkali raczej między Morzem Śródziemnym
a Jordanem, Amoryci zaś w Transjordanii. Pięcioksiąg wspomina także o Hetytach, Hiwiwitach, Horytach
(Hurytach), Girgaszytach, Jebuzytach, Peryzytach. Można jeszcze wskazać na inne grupy ludności, nawet
pochodzenia indoaryjskiego2. W Palestynie ludność ta pojawiła się w XV wieku przed Chr. O etnicznym składzie Kanaanu należy więc myśleć jako o etnicznej mozaice, która jednak pod względem kulturowym i religijnym przedstawiała dość jednolitą grupę3. Ludy te od wieków żyły obok siebie i dochodziło do wzajemnego
przenikania tradycji, wierzeń i zwyczajów.
1. Księga Mojżeszowa podaje, że rodzina Abrahama pochodziła z Ur Chaldejskiego (1 Mż 11, 28.31; 15,
7). Stamtąd przywędrowała ona do Haranu, kolebki semickich plemion północno-zachodnich4. Bliższe określenie Ur jako miasta chaldejskiego jest anachronizmem, bowiem tereny Babilonii zostały nazwane Chaldeą
dopiero w XI wieku przed Chr., a Ur istniało już w III tysiącleciu przed Chr., za czasów dominacji na tym teranie Sumerów5. Informacja o pochodzeniu Abrahama z Ur Chaldejskiego, leżącego na południu Mezopotamii,
może też być błędna, bowiem niedaleko Charanu prawdopodobnie także leżało miasto Ur6. Predykat Chaldejskie – być może – zostało dodane później. Jednakże nie jest wykluczone, że pewne grupy Aramejczyków
najpierw wywędrowały z Haranu, północnej części Mezopotamii do Ur na południu, aby po czasie znowu
wrócić do Haranu7, chociaż pewne jest, że na południu Mezopotamii liczne grupy Aramejczyków znalazły się
dopiero na początku pierwszego tysiąclecia przed Chr. Aramejczycy byli ludem dość ruchliwym i spotkać ich
można było w różnych częściach starożytnego Bliskiego Wschodu.
Abraham i jego rodzina została powołana przez Boga z Haranu 8. Wiadomość ta synchronizuje z bardzo
starym wyznaniem, składanym przed kapłanem w czasie składania pierwocin w świątyni w Jerozolimie.
5. Księga Mojżeszowa tak opisuje rytuał składania pierwocin przed kapłanem:
„Przyjdziesz do kapłana, który będzie w owych dniach, i powiesz do niego: Wyznaję dziś przed Panem,
Bogiem twoim, że przyszedłem do ziemi, o której przysiągł Pan naszym ojcom, że nam ją da. Kapłan
weźmie kosz z twojej ręki i postawi go przed ołtarzem Pana, Boga twego, potem odezwiesz się i powiesz
1

Zob. A. TSCHIRSCHNITZ, Dzieje ludów biblijnych, s. 154nn.
M. NOTH, Geschichte Israels, s. 31; W. F. ALBRIGHT, Archeologia Palestyny, s. 111.
3
J. BRIGHT, Historia Izraela, s. 116nn
2

4

Aramejczycy pochodzili z północno-zachodniego pnia semickiego. Nie byli grupą jednolitą, czego ślad znajdujemy także w Biblii, która mówi o ich pokrewieństwie z Moabitami, Edomitami i Ammonitami (zob. 1 Mż 19, 30-38; 25, 1-5; 12-18). Nigdy nie
utworzyli własnego państwa. Więcej na temat Aramejczyków zob. A. TSCHIRSCHNITZ, Dzieje ludów biblijnych, s. 159nn.
5
Zob. S. N. KRAMER, Historia zaczyna się w Sumerze, np. s. 28; M. BIELICKI, Zapomniany świat Sumerów, s. 23nn oraz inne strony.
6
Septuaginta posiada: Kraj Chaldejczyków.
7
J. BRIGHT, Historia Izraela, s. 91.
8
W. H. SCHMIDT (Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 18) poddaje pod wątpliwość pochodzenie praojców Izraela z Haranu. Prawdopodobnie ojców Izraela łączyły z ludnością w Haranie jedynie pewne stosunki pokrewieństwa.
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przed Panem, Bogiem twoim: Zabłąkanym Aramejczykiem był mój ojciec i zstąpił do Egiptu, i przebywał
tam jako obcy przybysz w nielicznej garstce, lecz stał się tam wielkim, potężnym i licznym narodem. Lecz
Egipcjanie źle się z nami obchodzili, uciskali nas i nakładali na nas ciężką pracę przymusową, my zaś wołaliśmy do Pana, Boga naszych ojców, i Pan wysłuchał naszego głosu, i wejrzał na naszą udrękę i mozół
oraz na nasz ucisk, i wyprowadził nas Pan z Egiptu ręką możną i podniesionym ramieniem wśród wielkiej
zgrozy, znaków i cudów, i przyprowadził nas na to miejsce, i dał nam tę ziemię, ziemię opływającą w
mleko i miód” (5 Mż 26, 3-9).
Aramejskie korzenie Abrahama i jego rodziny są pewne, wszak przodkowie i krewni Abrahama związani
są z takimi miejscami jak: Aram-Naharaim oraz Paddan-Aram. Laban, brat żony Izaaka, Rebeki, nazwany jest
w 1. Księdze Mojżeszowej Aramejczykiem. Tradycję tą zna zarówno dzieło jehowistyczne (1 Mż 31, 20.24),
jak i źródło kapłańskie (1 Mż 25, 20; 28, 1-7).

Z powyższego wynika, że chociaż tradycja o ojczyźnie Abrahama nie jest możliwa do uzgodnienia z danymi z wykopalisk i historii starożytnej, to jednak ponad wszelką wątpliwość należy zdecydowanie obstawać
przy poglądzie Biblii, wyrażonym w 1 Księdze Mojżeszowej, przede wszystkim w wyznaniu z 5 Mż 26, 5, że
protoplasta narodu izraelskiego był wędrującym Aramejczykiem.
Abraham nazwany jest w 1. Księdze Mojżeszowej w 14. rozdziale i 13. wierszu Hebrajczykiem. W noweli
o Józefie także spotykamy się z tym określeniem. Zazwyczaj występuje on w warstwach narracyjnych,
w których osoba nie będąca Izraelitą mówi o potomkach Abrahama (zob. 1 Mż 39, 14.17; 2 Mż 2,6; 1 Sm 4,
6.9). W związku z tym powstaje pytanie: Jaki jest związek Izraela z ludnością nazywaną w dokumentach
z tamtych czasów ῾Apiru, Hapiru lub Habiru? Związek ten zdaje się nasuwać sam, wszak łudząco podobne są
do siebie słowa: ῾Apiru i yr!b=u! [u!b=r'] (Hebrajczyk)1.
W przeszłości związek ten był mocno podkreślany. Obecnie jednak zaliczenie biblijnych Hebrajczyków do
grupy ῾Apiru, Hapiru lub Habiru wydaje się wątpliwe. Owoc badań związku Hebrajczyków z ῾Apiru streszcza
J. Bright w następujących słowach: „…Nie możemy po prostu postawić znaku równania między Hebrajczykami a ῾Apiru. Ci ostatni są zbyt oddaleni w przestrzeni i czasie, aby można to uczynić. Na przykład w Mezopotamii pojawiają się w okresie III Ur, I Babilonu i później; w tekstach z Nuzi (XV w.) odgrywają szczególnie
wybitną rolę, a dokumenty z Mari (XVIII w.) i z Alalach (XVII i XV w.) potwierdzają ich obecność w górnej
Mezopotamii w dobie patriarchów. Znani byli w tekstach z Anatolii i Kapadocji (XIX w.), jak również z Boghazköy (XIV w.). Tak samo wspominają ich teksty z Ras Szamra (XIV w.). Dokumenty egipskie okresu imperialnego (XV do XII w.) mówią o nich jako o wrogach i buntownikach w Azji i jako niewolnikach w Egipcie”2. Ponadto pisze: „Termin «῾Apiru/Hapiru», jakiekolwiek jest jego pochodzenie (co jest kwestią sporną), pierwotnie odnosił się, jak się zdaje, nie do jednostki etnicznej, lecz do warstwy społecznej… ῾Apiru mogą być ludźmi
należącymi do różnych grup etnicznych i językowych. Widocznie termin ten oznaczał klasę ludzi nie mających praw obywatelskich, żyjących na peryferiach istniejącej struktury społecznej, nie zakorzenionych lub
nie mających w niej ustalonego miejsca”3.
Jednakże nie można zapomnieć, że datowanie wędrówki patriarchów izraelskich i ich rodzin jest sporne.
Przez pewien czas utrzymywała się hipoteza W. F. Albrighta, który łączył izraelskich patriarchów z wędrówką
Amorytów między 2100 i 1900 przed Chr4. Albright powoływał się na zbieżność imion w opowiadaniach
z 1. Księgi Mojżeszowej z onomastyką amorycką. Zwracał także uwagę na podobieństwo zwyczajów i praw
występujących w sagach o patriarchach z praktykami znanymi na początku II tysiąclecia w Mezopotamii5.
Argumenty Albrighta zostały niemal całkowicie podważone, bowiem onomastyka mezopotamska z II tysiąclecia występuje także w I tysiącleciu. Ponadto na przełomie II i I tysiąclecia nie spotyka się miast, o których czytamy w opowiadaniach o patriarchach (np. 1 Mż 14,8.11; 23,10). Zwyczaje z przełomu II i I wy-

1

Według etymologii ludowej, słowo Hebrajczyk wywodzi się od Ebera, przodka Hebrajczyków (1 Mż 11, 14-17).
J. BRIGHT, Historia Izraela, s. 95.
3
Tamże, s. 95n.
4
W. F. ALBRIGHT, Od epoki kamiennej do chrześcijaństwa, s. 193n.
5
Poglądy Albrighta powtarza J. Bright – zob. J. BRIGHT, Historia Izraela, s. 77.
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stępują także dużo później1. Pogląd Albrighta nie da się też pogodzić ze staroizraelskim wyznaniem: „Zabłąkanym Aramejczykiem był mój ojciec”.
Znacznie bliższa Staremu Testamentowi jest onomastyka występująca na tabliczkach znalezionych w Mari. Archiwalia z Mari pochodzą z czasów, kiedy na teranie Mezopotamii nie tylko najpotężniejszym państwem
było Mari, lecz było również państwem o niespotykanej dotąd kulturze materialnej. Potęga Mari przypada
na lata 1750 – 16972. Skrybowie Mari pisali w języku akadyjskim, jednakże jego ludność była północnozachodnio semicka. Na licznych tabliczkach spotykamy się z imionami, mającymi ten sam rdzeń, co imiona
ojców Izraela3. Należy więc czasy patriarchów przesunąć na okres późniejszy. Za znacznie późniejszym okresem patriarchów opowiada się M. Noth i O. Eissfeldt (1400-1200)4. W. H. Schmidt przyjmuje, że czasy
patriarchów przypadają – być może – na XV, a raczej na pewno XIV i XIII wiek przed Chr5.

1.1.2. „…wyprowadził nas Pan z Egiptu”
Według Biblii patriarchowie byli protoplastami narodu izraelskiego. Termin naród może wprowadzić
w pewien błąd, bowiem świadomość przynależności do narodu jest znacznie młodszej daty, aniżeli czas konsolidacji Izraela. Raczej należy – kiedy mamy na myśli Izrael – mówić o związku plemion, które powoływały
się na wspólnych przodków.
Drugi człon staroizraelskiego wyznania mówi o wyprowadzeniu plemion izraelskich z Egiptu. Oznacza to,
że Izrael jako związek plemion wszedł na arenę dziejów dzięki wyjściu z kraju faraonów. Tak też to przedstawia Stary Testament. Ale i te relacje biblijne nie są w pełnym tego słowa znaczeniu odzwierciedleniem rzeczywistej historii. Podobnie, jak biblijne dzieje patriarchów są opracowaniem starych opowiadań i sag, tak
też historia początków izraelskich plemion opisana w Biblii, jest efektem kolejnych opracowań starych tradycji o początkach Izraela, a mianowicie jahwisty, elohisty, jehowisty i deuteronomisty. Ale nie tylko historia
jest trudna do odtworzenia. Dotyczy to także początków wiary plemion hebrajskich, które poczęły się osiedlać w Kanaanie. Pewne jest, że pokolenia, które przywędrowały i zaczęły się osiedlać w Kanaanie, przyniosły już z sobą pewną religijną tradycję, zapewne dość mocno zróżnicowaną. Izrael, nawet po osiedleniu się,
pielęgnował z pełnym szacunkiem tradycje sięgające wczesnego okresu swych dziejów. Nie da się jednak
tego obrazu najdawniejszej tradycji religijnej ani też historii umacniania się jahwizmu wśród plemion izraelskich w zadowalający sposób odtworzyć. Zdecydowanie jeszcze trudniej jest wyrobić sobie pogląd, jak dalece późniejsze wierzenia plemion izraelskich zależne były od agrarnej religii kananejskiej. Wiemy jedynie ponad wszelką wątpliwość, że ta zależność musiała istnieć, skoro późniejsi prorocy zdecydowanie występowali
przeciw udziałowi Izraelitów w kulcie kananejskiego Baala (np. Eliasz, Ozeasz)6. Ponadto tradycje pochodzące z czasów nomadycznych były bezustannie kształtowane i przekształcane przez późniejsze pokolenia. Jest
rzeczą prawie niemożliwą uwolnić je z tych powiązań i odtworzyć je w pierwotnej postaci. A byłoby to
ogromnie przydatne, gdybyśmy mogli tą pierwotną tradycję oddzielić od pojęć oraz idei późniejszych. Pozwoliłoby nam to lepiej zrozumieć wydarzenia związane z wkroczeniem plemion izraelskich do Kanaanu,
przede wszystkim uświadomić sobie to, co się wydarzyło, a co miało decydujący wpływ nie tylko na dalsze
dzieje Izraela, ale głównie dzieje wiary, której opisem jest Stary Testament. To, co dotarło do nas na temat
owej wiary, poprzez utrwalenie przekazu tradycji na piśmie, w jakiejś części pochodzi niewątpliwie także
z czasów stosunkowo dawnych, wręcz pierwotnych, głównie jednak z czasów, kiedy wykroczono już zdecydowanie poza najwcześniejszą fazę kultu Boga JAHWE, przede wszystkim z okresu opracowywania narastającej i nakładającej się na siebie tradycji.

1

J. WARZECHA, Dawny Izrael, s. 47.
Zob. J. BRIGHT, Historia Izraela, s. 57n; A. TSCHIRSCHNITZ, Dzieje ludów biblijnych, s. 159.
3
Zob. M. NOTH, Mari und Israel. Ein Personennamenstudie, [w:] Aufsätze zur biblischen Landes und Altertumskunde, 1, s. 213233.
4
Za J. WARZECHA, Dawny Izrael, s. 47.
5
W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s.16.
6
S. MOSCATI, Kultura starożytna ludów semickich, s. 148n; A. NAUMCZYK, Ważniejsze bóstwa panteonu kanaańskiego, RT ChAT
1960, s. 137nn; R. RENDTORFF, El, Ba’al und JAHWE, ZAW 78 (1966), s. 277-292.
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Krytyczne badania Starego Testamentu oraz dane archeologiczne wykazują, że izraelskie plemiona nie
wkroczyły do Kanaanu jednocześnie, w tym samym czasie, jak chce tego autor Księgi Jozuego. Pomiędzy
relacjami Księgi Jozuego a opowiadaniami Księgi sędziów dostrzec można pewne sprzeczności, których nie
da się inaczej wyjaśnić jak tylko tym, że Kanaan nie został od razu zdobyty przez Izraelitów1. Także w samej
Księdze sędziów znajdujemy pewne sprzeczności (np. Sdz 1,8 oraz 1,21). Relacja Księgi Jozuego zdaje się
mieć na celu umocnienie świadomości późniejszych pokoleń izraelskich, że Izrael stanowi jedność pod
względem etnicznym, przede wszystkim pod względem religijnym2. Znana jest stela faraona Merneptaha,
(ok. 1213 – 1204 przed Chr.) następcy Ramzesa II (ok. 1279 – 1213 przed Chr.), dla którego Izraelici budowali
miasta – Pitom i Ramzes (2 Mż 1,11). Merneptah chwali się, że po wyprawie wojennej i zwycięstwie nad
miastami Kanaanu, przestały one istnieć. Wyliczanie zasług faraona, kończy zdanie: „Izrael jest spustoszony,
nie ma już więcej nasienia”3. Wynika z tego, że część plemion Izraelskich dotarło do Kanaanu wcześniej, inne
zaś pozostały na pustyni, gdzie doszło do niezwykłego wydarzenia, jakim było objawienie się Boga Mojżeszowi i zawarcie przymierza z ludem koczującym w okolicy góry Synaj. Przemawiają za tym także dramatyczne wydarzenia, opisane w ostatnim rozdziale Księgi Jozuego. Lecz o tym nieco dalej. Ale mogło być również
tak, że nie wszystkie plemiona izraelskie przebywały w Egipcie. Biblia mówi, że do Egiptu za czasów Józefa
dotarło jedynie siedemdziesiąt osób. Kiedy tam, w ziemi Gosen przebywał tzw. dom Józefa, w tym samym
czasie dalej na terenie Kanaanu mogli koczować niektórzy potomkowie Jakuba4.
Wydaje się, że niektóre plemiona miały trudności z osiedleniem się na terenie Kanaanu. Wskazują na to
przypadkowo poświadczone w Starym Testamencie zdarzenia. Plemię Dana, które próbowało osiedlić się
w środkowej części Kanaanu, zostało wyparte na górzystą północ (Sdz 1, 34; 13, 2.25; 17,1nn; Joz 19, 40nn).
Podobnie plemiona pochodzące od Rubena (por. Joz 15, 6; 18, 17; Sdz 5, 15n), Symeona i Lewiego (1 Mż 34;
49, 5nn) podjęły próbę zajęcia centralnej części Kanaanu. Próby te jednak się nie udały.
Zarówno według starszych przekazów (1 Mż 29, 31nn; 49, 1nn; 5 Mż 33, 1nn), jak i młodszych starotestamentowych tekstów (np. 1 Krn 2, 1nn), plemiona izraelskie zjednoczyły się w dwunastoplemienny naród,
wywodzący się od dwunastu synów Jakuba z czterech matek:
− synowie Lei: Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Zebulon;
− synowie Racheli: Józef (Efraim, Manasses), Benjamin;
− synowie dwóch służebnic: Dan, Naftali oraz Gad i Aszer5.
W późniejszych wykazach (4 Mż 1, 1nn; 26, 1nn) brakuje Lewiego, ale liczba dwunastu pokoleń zostanie
zachowana w Izraelu dzięki podziałowi plemienia Józefa na Efraima i Manassesa. Niektóre plemiona, jak
Rubena, Symeona i Benjamina (zob. 1 Mż 34, 1nn; 49, 3-7) straciły z biegiem czasu na znaczeniu. Plemię
Symeona zostało wchłonięte przez plemię Judy. Benjamin zaś rozproszył się po całym kraju. Lewiemu powierzono opiekę nad sanktuariami.
Początkowo osiedlano się w słabo zaludnionych, górzystych terenach kraju (por. Joz 17, 16; Sdz 1, 19.34).
Warowne osady Kananejczyków w dolinach, politycznie niezależne miasta, nie mogły zostać od razu podbite.
Świadczy o tym istotny dla rekonstrukcji wczesnej historii Izraela, tzw. „negatywny wykaz posiadania”, znajdujący się w Księdze Sędziów 1,21. 27nn. Na skutek powolnego przejmowania kraju utworzyły się cztery,
luźno ze sobą powiązane tereny zasiedlenia: dwa centra – „dom Józefa” w środkowym Kanaanie i Juda na
południu oraz dwa bardziej na skraju położone terytoria – Galilea na północy (Aszer, Zebulon, Naftali, Issachar) i Wschodni Jordan (Ruben, Gad)6.

1

S. MOSCATI, Kultura starożytna ludów semickich, s. 192n.
Zob. J. CALLAWAY, J. M. MILLER, Osiedlanie się w Kanaanie. [w:] Starożytny Izrael. Od Abrahama do zburzenia świątyni jerozolimskiej przez Rzymian, s. 99nn.
3
Zob. C. SCHEDL, Historia Starego Testamentu, II. s. 113.
4
Datowanie wyjścia z Egiptu i powroty ostatniej grupy izraelskiej do Kanaanu nie jest do końca pewne i jednolite. Zob. J. BRIGHT, Historia Izraela, s. 123nn; J. WARZECHA, Dawny Izrael, s. 60nn.
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A. H. J. GUNEWEG, (Geschichte Israelsl bis Bar Kochba, s. 45) podaje w wątpliwość biblijny przekaz, aby miał jednego, wspólnego przodka.
6
W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 22.
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W Izraelu utrwaliło się przekonanie, że plemiona otrzymały ziemię z ręki JAHWE. Autor Dokumentu Kapłańskiego – w związku z prawem o ziemi i o jej wykupie – pisze: „…ziemia należy do mnie, a wy jesteście
u mnie przybyszami i mieszkańcami” (3 Mż 25,23). A więc JAHWE jest właścicielem Kanaanu, którego granice
Deuteronomista przesuwa aż po mezopotamskie rzeki. Przekonanie to mogło zrodzić się jedynie na gruncie
wiary, że JAHWE jest Panem historii i wszystko co się dzieje, dzieje się z Jego woli1. Jak przejmowanie ziemi
było procesem, tak też to przekonanie o posiadanej ziemi było efektem pogłębiającej się wiary w JAHWE
i świadomości, że Izrael jest ludem JAHWE.
Wiele przemawia za tym, że wiara w Boga JAHWE dotarła do Palestyny dopiero wraz z ostatnią przybywającą tam grupą, mianowicie z tzw. domem Józefa. Tu na terenie Kanaanu skłoniły się ku jahwizmowi
wcześniej tam osiadłe pokolenia z grupy Lei (Ruben, Symeon, Lewi, Juda Issachar i Zebulon). Pozostały jednak jeszcze inne plemiona, które z oporem przyjmowały nową wiarę w Boga, który objawił się Mojżeszowi
jako JAHWE.
Księga Jozuego kończy się opowiadaniem o zgromadzeniu w Sychem (Joz 24). Tłem tego opowiadania
jest bardzo stare wspomnienie o pewnym antagonizmie kultowym, zaistniałym w wyniku pojawienia się
pomiędzy pokoleniami izraelskimi czcicieli JAHWE, którzy ostatni przyszli z pustyni i byli nosicielami tradycji
o objawieniu się Boga JAHWE Mojżeszowi.
Opowiadanie o zgromadzeniu w Sychem zawiera w sobie niezwykły ładunek emocjonalny. Wskazuje, że
w dramatycznej godzinie dom Józefa poprzez swego rzecznika Jozuego wymógł na pozostałych pokoleniach
decyzję: za albo przeciw JAHWE. W Sychem wybiła godzina, od której zależały dalsze dzieje plemion izraelskich. Wymuszone opowiedzenie się za JAHWE należy pojmować jako początek narodu izraelskiego, jego
jedności religijnej i etnicznej. Ale też opowiadania tego nie sposób zrozumieć na gruncie późniejszych przekonań zawartych w Starym Testamencie, zgodnie z którymi wszystkie pokolenia były obecne pod Synajem
i wszystkie w tym samym czasie wkroczyły do Kanaanu. Jaki sens miałoby w takim wypadku wezwanie Jozuego, aby odrzucić obcych bogów i opowiedzieć się za JAHWE? Jaki sens miałyby wtedy słowa Jozuego:
„A jeśliby się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć: czy
bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za Rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz
mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu” (Joz 24, 15)?
W Sychem ustanowione zostało przymierze pokoleń. Zespoliło ono pokolenia we wspólnej czci Boga
JAHWE i w trosce o kult. Było więc wspólnotą o charakterze sakralnym. Pod względem politycznym pokolenia pozostawione były same sobie i musiały troszczyć się o swą przestrzeń życiową i bronić się przed najeźdźcami. Przymierze nie miało więc celów bezpośrednio politycznych.
Podobne związki znamy z porównawczej historii religii na terenie starożytnej Grecji. Zwano je tam amfiktioniami. Ze względu na brak innego określenia związku plemion izraelskich, zawiązanego w Sychem za czasów Jozuego, przyjęto związek ten nazywać amfiktionią izraelską. Jak bardzo ułomną była amfiktionia plemion izraelskich pod względem politycznym wskazuje Księga sędziów. Nawet w decydującej bitwie o przetrwanie niektórych plemion z kananejską koalicją (Sdz 4 nn), uczestniczyło w niej jedynie sześć plemion2.
Amfiktionia izraelska lepiej sprawdzała się w sferze religijnej. Jesienią organizowano pielgrzymki do
wspólnego sanktuarium, gdzie uroczyście obchodzono święto, w czasie którego składano ofiary, przede
wszystkim odnawiano przymierze. W czasie tego święta uroczyście zobowiązywano się do wykonywania woli
JAHWE. Recytowano też Dekalog, prawdopodobnie tzw. pra-Dekalog, a więc Dekalog znany z 2. Księgi Mojżeszowej (20,2-17) oraz 5. Księgi Mojżeszowej (5,6-21) bez jakichkolwiek dodatków, co nie musi oznaczać, że
właśnie na użytek obchodzenia tego święta sporządzone zostało owe Dziesięć słów3.
W zgromadzeniu w Sychem należy upatrywać początek jedności Izraela, szczególnie jego wiary w JAHWE,
jako Boga Izraela. Nie zawsze jednak ta jedność była oczywista. Zespolenie pokoleń w wyznawaniu wiary
w JAHWE nie doprowadziło – przynajmniej początkowo – do pełnego ujednolicenia religijnego, a może nawet skomplikowało sytuację, mogło nawet doprowadzić do pewnych konfliktów. Jozue postawił izraelskie
1
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plemiona wobec wyboru, wobec alternatywy: albo cześć dla obcych bogów, albo wyłącznie cześć dla Boga,
który objawił się Mojżeszowi. Jozue mógł myśleć w Sychem o odwiedzaniu kananejskich sanktuariów
i uczestniczeniu w kulcie kananejskich bogów. Miało ono także pewne znaczenie gospodarcze dla rodów
izraelskich. Przy okazji świąt kananejskich odbywały się targi, dokonywano wymiany zwierząt i produktów
rolnych. Ale pozostała jeszcze tradycyjna wiara, odziedziczona po przodkach, wiara w Boga ojców, Boga
Abrahama, Izaaka i Jakuba. Co począć z tą tradycyjną wiarą, związaną z niektórymi sanktuariami, np. w sanktuarium w Betel, czy w Mamre.
Analiza krytyczna Starego Testamentu pokazuje, że po zawarciu amfiktionii w Sychem, pomimo dramatycznego apelu Jozuego, następował jednak powolny teologiczny proces, którego efektem było identyfikowanie Boga ojców z Bogiem objawionym Mojżeszowi.
W Starym Testamencie słowo la@ (Bóg) występuje często z przymiotnikami /oyl=u# [a@l u#l=yon – Bóg Najwyższy] oraz yD^v^, [a@l v^dD^y – Bóg Wszechmocny]).
Bóg Najwyższy czczony był w Salemie, późniejszej Jerozolimie, gdzie kapłanem był Melchisedek (por.
1 Mż 14,18)1. Abraham po powrocie z wyprawy wojennej złożył Melchisedekowi dziesięcinę, co zdaje się
wskazywać na to, że protoplasta narodu izraelskiego identyfikował Boga Salemu z Bogiem, który objawił mu
się w Haranie. Ale do pełnej identyfikacji z Bogiem Izraela doszło dopiero po zdobyciu Jerozolimy przez króla
Dawida. Oznacza to, że stare tradycje dotyczące Boga Salemu zostały wtedy w pełni zaadaptowane przez
Izraelitów. W psalmach Bóg Najwyższy jest identyczny z JAHWE2. Czasem przymiotnik Najwyższy jest przydomkiem Izraelskiego Boga (Ps 7,18; 47,3; 97,9).
yD^v^ la@ występuje również w historii patriarchów (1 Mż 17,1)3. Biblia podaje, że Bóg, który objawił się
Mojżeszowi w gorejącym krzaku pod imieniem JAHWE, czczony był przez ojców pod imieniem yD^v^ la@ (2 Mż
Imię Boże yD^v^ la@ związane jest w starych tradycjach z obietnicą rozradzania się potomków
6, 2.3)4.
Abrahama oraz objęcia w posiadanie ziemi, która miała stać się dopiero własnością rodu protoplasty izraelskiego (1 Mż 28,3; 35,11; 2 Mż 6,3).
Z powyższego wynika, że proces identyfikacji Boga ojców, który czczony był na różnych miejscach5
trwał bardzo długo. Proces ten zapoczątkowany w Sychem, został ostatecznie zakończony w późniejszym
okresie historii Izraela i uwieńczony tzw. monoteizmem etycznym izraelskich proroków.
Nie da się także wykluczyć zjawiska przenikania religii kananejskiej do młodego, jeszcze nieokrzepłego
jahwizmu. Wskazuje na to kilkakrotnie Stary Testament. Charakterystyczne jest opowiadanie o pewnej kobiecie z pokolenia Efraima, której syn ukradł pieniądze. Przyznał się jednak do tego czynu. Narrator Księgi
sędziów pisze: „I zwrócił swojej matce owe tysiąc sto srebrników. Wtedy rzekła jego matka: Poświęciłam te
srebrniki Panu od siebie na rzecz mojego syna, aby zrobiono z tego posąg ryty i lany. Zwrócił więc owe srebrniki swojej matce. Matka jego wzięła z tego dwieście srebrników i dała je odlewaczowi, a ten zrobił z tego
posąg ryty i lany, który potem był w domu Micheasza” (Sdz 173.4). Nie sposób też nie wskazać na wykopaliska, z których wynika, że czasami obok JAHWE stawiano kananejską boginię Aszerę6.
Trzeba zrozumieć i przyjąć do wiadomości także to, że nawet najstarsze tradycje o początkach Izraela nie
są jednolite. Jedne wydarzenia są w nich akcentowane, inne zaś pomijane. Obok staroizraelskiego wyznania
z 5 Mż 26,5-9 należy wziąć pod uwagę dwa inne teksty, a mianowicie Joz 24,2-13 oraz Ne 9,6-37. Zdają się
one opisywać także bardzo starą tradycję.
1

Zob. W. B. NELSON, Melchisedek, SWB, s. 511.
Najstarsze świadectwo identyfikujące Boga o imieniu /oyl=u# z JAHWE występuje w Pwt 33, 12.
3
Nie jest pewne, czy zawsze yD^v^ było predykatem la@. yD^v^ la@ zdaje się być skonstruowane z dwóch pierwotnie odrębnych
elementów (4 Mż 24,4.16; por. 1 Mż 43,14; 49,25), „by podsumować w nim różne przekazy czasów patriarchów i podkreślić
jednocześnie ich specyfikę względem poprzedzających je pradziejów i następujących po nich czasów Mojżesza” – W. H. SCHMIDT,
Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 93.
4
Tytuł El Szaddaj związany jest z tradycją kapłańską (P). Zob. M. GOŁĘBIEWSKI, Objawienie Boga w Starym Testamencie, STV
23(1985) nr 2, s. 22.
5
M. UGLORZ, JAHWE – Bogiem Izraela. Zarys teologii Boga Starego Testamentu, s. 63nn.
6
A. TSCHIRSCHNITZ, Kanaański kult Baala i Aszery w świetle tekstów z Ugarit i Starego Testamentu, Signa Temporis. Rocznik Teologiczno-Humanistyczny, Nr 11(2006), s. 49nn; tenże:
2
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Analiza tych tekstów prowadzi do następujących wniosków: Credo z 5 Mż 26,5-9 mówi wprawdzie o pobycie w Egipcie, ale ani słowem nie wspomina o wydarzeniach na Synaju. Joz 24,1-13 donosi o przodkach
i pochodzeniu Abrahama „z kraju po drugiej stronie Rzeki”. Po krótkiej wzmiance o pobycie w Egipcie, szeroko w tym fragmencie omówione zostało wyjście z Egiptu (Joz 24,5-7). W kilku słowach natomiast jest mowa
o pobycie na pustyni (Joz 24,7). Tradycja zawarta w Joz 24,1-13 zupełnie nie wspomina o wydarzeniach pod
Synajem. Z kolei dokładnie wymienia się tu ludy, z którymi zetknęły się izraelskie plemiona przy wkraczaniu
do Kanaanu: Amorejczyków (Joz 24, 8.11.12), Peryzejczyków, Kananejczyków, Chetytów, Girgazejczyków,
Chiwwiwitów i Jebuzejczyków (Joz 24,11). W samej relacji o wkroczeniu do Kanaanu wspomina się o Jerychu
(Joz 24, 11). Tradycja zawarta zaś w Ne 9,6-37 dokładnie określa ojczyznę Abrahama i mówi o ”Ur Chaldejczyków”. Imiennie wymienia się w tym tekście plemiona, z którymi podczas osiedlania się w Kanaanie zetknęli się Abraham i jego potomkowie: Kananejczyków, Chetytów, Amorejczyków, Peryzejczyków, Jebuzejczyków i Girgazejczyków (Ne 9,8). Z wyraźnym zamiłowaniem do szczegółów zostaje przedstawione wyjście
z Egiptu (Ne 9,9-12). Wspomniane jest wydarzenie na Synaju (Ne 9,13) oraz wielkie czyny Boga JAHWE na
pustyni. Ogólnikowy natomiast jest opis zdobycia Kanaanu przez plemiona izraelskie. Brak wzmianki o Jerychu1.
Powyższe teksty dają nam do zrozumienia, że starotestamentową historię nie sposób interpretować dosłownie. Rzeczywista historia Izraela jest znacznie bardziej zagmatwana, aniżeli można to wnioskować z lektury ksiąg Starego Przymierza. A. Läpple formułuje następujące wnioski:
– Wszystkie trzy fragmenty Biblii (5 Mż 26,5-9; Joz 24,2-13; Ne 9,6-37) wspominają o pochodzeniu Abrahama i jego przodków ze Wschodu, a także o ich pobycie w Egipcie.
– Późniejsi autorzy coraz szerzej opisują wyjście z Egiptu. Im większy dystans dzieli od tych historycznych
wydarzeń, tym większa o nich wiedza (a może mamy tu do czynienia ze szczególnym rodzajem narracyjnym czy gatunkiem literackim, który stwarzał okazję takiego właśnie, nacechowanego czcią, traktowania
przeszłości?).
– Plemiona izraelskie musiały posiadać i takie przekazy tradycji, które nie wspominały o wydarzeniach na
Synaju.
– Im późniejszy jest czas powstawania i spisania jakiegoś tekstu, tym bardziej szczegółowo opowiada się
o wydarzeniach związanych z wyjściem z Egiptu, o cudach na pustyni i o wkroczeniu do Kanaanu.
Po powrocie z niewoli babilońskiej bogatą i zróżnicowaną tradycję należało uporządkować. Doskonale
nadawała się do tego historia Józefa, syna Jakuba i Racheli. Historia Józefa (1 Mż 37,1 – 50,26), będąca dziełem o jednolitym charakterze, porusza przede wszystkim sprawy etyczne i religijne2. Dlatego Gerhard von
Rad uważa historię Józefa za „mądrościowe opowiadanie dydaktyczne”3, które pierwotnie zapewne było
opowiadaniem całkowicie samoistnym. Mogło ono powstać w epoce królewskiej, a w okresie niewoli babilońskiej dodawało otuchy i nadziei Izraelitom, przebywającym w niewoli babilońskiej.
Po powrocie z Babilonu nadano historii Józefa nową funkcję, a mianowicie klamry spinającej objętościowo ogromny materiał przekazany przez tradycję. Historia Józefa scala wielką, zróżnicowaną tradycję o plemionach izraelskich. Wspomnienia o Mezopotamii, jako ojczyźnie patriarchów oraz o Egipcie, gdzie jest początek narodu i wiary potomków Jakuba w JAHWE. Historia Józefa stała się jakby mostem, który wiąże historię patriarchów z opisami cierpień i wyjścia plemion izraelskich pod wodzą Mojżesza z Egiptu, a zarazem
odpowiada na pytanie, dlaczego tak bardzo zagmatwana jest droga Izraela. Historia Józefa spełnia więc rolę
hermeneutyczną w interpretacji początków narodu izraelskiego.

1

Zob. A. LÄPPLE, Od egzegezy do katechezy, s. 73n.
Podobnie jak w Księdze Joba, podjęty zostaje w niej problem teodycei, to znaczy dręczące pytanie o sens cierpień i doświadczeń, jakie Bóg zsyła właśnie na ludzi pobożnych.
3
Zob. G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 345.
2
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1.1.3. Jeden Bóg, jeden naród, jedno sanktuarium
Izraelici czasów Starego Testamentu byli przekonani, że stanowią związek dwunastu pokoleń, wywodzących się od synów patriarchy Jakuba. Świadomość ta zachowała się w Izraelu pomimo tragedii, która spotkała niektóre plemiona.
Historia okrutnie obeszła się z historycznym Izraelem. Dawidowi udało się zjednoczyć plemiona izraelskie
pod swoim berłem1. Syn Dawida, Salomon, dzięki centralizacji władzy umocnił jedność państwa, lecz nie na
długo. Po jego śmierci królestwo Salomona rozpadło się na dwie części, na państwo północne, zwane Izraelem i państwo południowe, zwane Judą (1 Krl 12,1nn)2. Państwo północne przetrwało tylko około dwieście
lat (od 926 do 722 przed Chr.), a jego mieszkańcy uprowadzeni zostali do Asyrii3. Pozostali zaś zmuszeni zostali do związków małżeńskich z przybyszami. Państwo południowe przetrwało nieco dłużej. Ale przestało
istnieć po podboju Judy przez Nebukadnesara i po zburzeniu Jerozolimy w 587 roku przed Chr.
Tragiczny koniec Królestwa Północnego zmuszał do refleksji na południu. Podążała ona w różnych kierunkach, generalnie jednak chodziło o wybór między skłanianiem się do kultury ówczesnych mocarstw i religii
politeistycznych oraz do zdecydowanego zreformowania jahwizmu. Pierwszą reformę podjął król Hiskiasz
(725 – 697 przed Chr. – 2 Krl 16, 1nn)4. Polegała ona jednak na oczyszczeniu religii izraelskiej od pogańskich
naleciałości. Bardziej gruntowna była reforma króla Jozjasza (639 – 609 przed Chr. – 2 Krl 22, 1nn)5.
Reforma króla Jozjasza była właściwie w pewnym sensie kontynuacją reformy Hiskiasza. Jozjasz korzystając z osłabienia Asyrii, polecił niszczenie posągów bóstw i sanktuariów kananejskich i asyryjskich. Polecił
także odrestaurowanie mocno podupadłej świątyni Jerozolimskiej. W czasie remontu świątyni za ołtarzem
znaleziono zwój prawa Mojżeszowego, który został odczytany przed królem. Król po wysłuchaniu słów księgi
prawa polecił zapytać prorokinię Chuldę o wyrocznię JAHWE. Chulda zaś kazała donieść królowi słowa wyroczni, która dotyczyła kraju i króla:
„Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Powiedzcie mężowi, który posłał was do mnie: Tak mówi Pan: Oto Ja sprowadzę nieszczęście na to miejsce i na jego mieszkańców, zgodnie ze wszystkimi słowami tej księgi, którą
przeczytał król judzki, za to, że mnie opuścili i spalali kadzidła innym bogom, drażniąc mnie wszystkim,
co czynią ich ręce; toteż rozgorzał mój gniew na to miejsce i nie ochłonie. Królowi judzkiemu zaś, który
was posyła po wyrocznię Pana, tak powiedzcie: Tak mówi Pan, Bóg Izraela, co do słów, które słyszałeś:
Ponieważ twoje serce zmiękło i ukorzyłeś się przed Panem, gdy usłyszałeś, co powiedziałem o tym miejscu i o jego mieszkańcach, że staną się przedmiotem grozy i przekleństwem, i rozdarłeś swoje szaty,
i zapłakałeś przede mną, przeto usłyszałem i Ja – mówi Pan – toteż Ja przyłączę cię do twoich ojców i w
pokoju będziesz złożony w twoim grobie, aby twoje oczy nie oglądały całego tego nieszczęścia, jakie Ja
sprowadzę na to miejsce” (2 Krl 22,15-20).
Dalsza reforma została oparta na słowach owej księgi prawa, która została znaleziona w świątyni. Dzięki
porównaniu relacji o reformie króla Jozjasza z 5. Księgą Mojżeszową, wnioskuje się, że 5. Księga Mojżeszowa
jest późniejszym opracowaniem znalezionego w świątyni zwoju, jej zasadniczy człon sięga korzeniami do
księgi prawa z czasów Jozjasza. Pomiędzy sprawozdaniem o znalezieniu księgi prawa a relacją o reformie
w 2. Księdze królewskiej 22,1nn zachodzą rzeczywiście głębokie zgodności. Przy pomocy żądań tego prawa
da się wyjaśnić:
– centralizację kultu przedsięwziętą przez Jozjasza (por. 2 Krl 23, 5.8n.19 z 5 Mż 12, 1nn), która wykracza
daleko ponad dotychczasowe reformy;
– wspólne świętowanie uroczystości paschalnej (por. 2 Krl 23, 21nn; 5 Mż 16, 1nn);
– zniesienie czczenia gwiazd (2 Krl 23, 4n.11; 5 Mż 17, 3), prostytucji religijnej (2 Krl 23,7; 5 Mż 23,18n),
masseb, aszer, ofiar dzieci, przepowiedni, wyjaśniania znaków i innych obcych praktyk religijnych (2 Krl 23,
4n. 10nn.24; 5 Mż 12, 2n.31; 16, 21n; 18, 10n).

1

Zob. J. BRIGHT, Historia Izraela, s. 201nn; A. TSCHIRSCHNITZ, Dzieje ludów biblijnych, s. 236nn.
Zob. J. BRIGHT, Historia Izraela, s. 235nn; A. TSCHIRSCHNITZ, Dzieje ludów biblijnych, s. 245nn.
3
Zob. W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 27.
4
A. TSCHIRSCHNITZ, Dzieje ludów biblijnych, s. 254nn.
5
J. BRIGHT, Historia Izraela, 329nn; A. TSCHIRSCHNITZ, Dzieje ludów biblijnych, s. 256nn.; J. BRIGHT, Historia Izraela, 329nn
2
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Przyjmuje się, że główny człon 5. Księgi Mojżeszowej sięga VII, albo nawet drugiej połowy VIII wieku
przed Chr., ale nie do czasu przed wystąpieniem pierwszych proroków literatów, a więc przed 750 rokiem.
Być może powstał on krótko przed zniszczeniem Królestwa Północnego w 722 r. przed Chr. Pewne wskazówki
pozwalają przypuszczać, że wprawdzie ojczyzną 5. Księgi Mojżeszowej nie jest Królestwo Północne, ale konkretne tradycje, wyobrażenia, a nawet części tej księgi pochodzą jednak właśnie z tego Królestwa.
Wymienić należy tutaj następujące argumenty:
– pewne związki z przekazami o Eliaszu i Elizeuszu (tradycja o Mojżeszu, rola pierwszego przykazania);
– związki z proroctwami Ozeasza (obrona przed religią kananejską, krytyczny stosunek do królestwa,
wspólny język, np. termin kochać; por. Oz 11, 1.4; 14, 5, względnie 5 Mż 7, 8.13 i in.);
– być może powiązania z Elohistą (np. pojęcie: kusić; zob. 1 Mż 22, 1E, względnie 5 Mż 8, 2.16; 13, 4);
– pojmowanie królestwa włącznie z przestrogą, by obcokrajowca nie czynić królem (5 Mż 17, 15), które nie
mogło mieć swego źródła na obszarze panowania dynastii Dawida;
– ostrzeżenie przed odejściem od jahwizmu (5 Mż 13, 13nn), które zdecydowanie lepiej pasuje do stosunków Królestwa Północnego1.
Ponadto w Deuteronomium właściwie brak typowej teologii syjońskiej (zob. Ps 46; 48; Iz 6), charakterystyczna formuła „miejsce, które wybrał JAHWE” odniesiona została wtórnie do Syjonu (por. Ps 132).
Dziedzictwo teologicznej myśli Królestwa Północnego (Ozeasza i Elohisty) mogło zostać przeniesione po
722 r. przed Chr. do Judy i przemieszać się z tamtejszą tradycją teologiczną i jako takie stało się fundamentem reformy Jozjańskiej.
Intencję 5. Księgi Mojżeszowej można ująć w trzech formułach: jeden Bóg, jeden kult, jeden naród. Taka
też była intencja reformy Jozjasza.
1.1.3.1. Jeden Bóg
O monoteizmie w pełnym tego słowa znaczeniu nie można mówić przed reformą Jozjasza2.
Wiara w jednego Boga została wypowiedziana w wyznaniu: „Słuchaj, Izraelu! JAHWE jest Bogiem naszym, jedynie JAHWE (względnie: JAHWE jest jeden)” (5 Mż 6, 4)3.
Pierwsze przykazanie – według przekazu z 2 Mż 22,19 (por. 2 Mż 34,14 i in) reguluje jedynie stosunek
człowieka do Boga. Nie wypowiada się bezpośrednio o Bogu. Zgoła inaczej jest w wyznaniu z 5 Mż 6,4 (por.
Za 14,9; Ml 2,10). Deuteronomista z określenia stosunku człowieka do Boga wyprowadza zdanie o samym
Bogu. Stosunek człowieka do Boga został określony dopiero w dalszej części wyznania: „Będziesz tedy miłował JAHWE, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej!” (6,5; por. 5,10; 7,9;
10,12; 11,1.13.22; 13,3n; 19,9). Pierwsze przykazanie zostało więc przez Deuteronomistę ponownie zinterpretowane. Starsza formuła przykazania zabraniała jedynie czczenia obcych bogów. Deuteronomista żądając
czci wyłącznie dla JAHWE, uzasadnił je antropologicznie. Zwracanie się całego człowieka do Boga (miłować z
całego serca, całej duszy i całej siły) domaga się idei jednego Boga. Polecenie: miłować i bać się Boga (5 Mż
6, 2.13.24 i in.) nie zakłada refleksji teoretycznej nad istotą Boga. Chodzi o sferę postępowania i dlatego
można wymagać miłości Boga (5 Mż 6, 5n; 10, 12n), jako odwzajemniania miłości Bożej do człowieka (5 Mż
7, 8; 10, 15).

1

W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 108.
Zob. M. UGLORZ, JAHWE – Bóg Izraela. Zarys teologii Boga Starego Testamentu, s. 144nn
3
Na temat tego wyznania pisze W. H. SCHMIDT (Wstęp do Starego Testamentu, s. 113 ): „Wyznanie to jest skonstruowane w ten
sposób, że ma ono nie tylko charakter tymczasowy, odnoszący się do jednostkowej sytuacji, lecz także zasadniczy, ogólnie obowiązujący, dlatego może przybierać różne kierunki i jest wieloznaczne. Zgodnie z jego pierwotną intencją nie należy go egzegezować w myśl surowego monoteizmu (JAHWE jest jedynym Bogiem; por. 4,19.35.39; 33,29). Może ono tym niemniej z jednej
strony — na zewnątrz — bronić przed pokusami religii kanaanejskiej i powoływać się w obliczu pluralizmu kultu Baala na jedność
i osobliwość JAHWE. Wypowiedź ta może z drugiej strony — do wewnątrz — zostać zrozumiana w kontekście żądania centralizacji jako „wyznanie jedności JAHWE w przeciwieństwie do wielu rozdzielających się tradycji i miejsc kultu JAHWE” (G. von Rad, Das
fünfte Buch Mose Deuteronomium. ATD 8, 45n). Obie wspomniane możliwości splecione są ze sobą następująco: w podkreśleniu
jedności fenomenu jakim jest religia JAHWE i w wyraźnym odróżnieniu jej od mnogości religii Baala”.
2
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1.1.3.2. Jeden kult
W Izraelu znano wiele miejsc kultu, ołtarzy, sanktuariów, (2 Mż 20,24) spośród których pewne cieszyły się
dużą popularnością jako cele pielgrzymek. Deuteronomista żąda, aby cześć Bogu oddawano jedynie na jednym miejscu:
„Strzeż się, abyś nie składał ofiar całopalnych na każdym miejscu, które zobaczysz. Ale swoje ofiary całopalne będziesz składał tylko na miejscu, które JAHWE wybierze w jednym z twoich plemion” (5 Mż 12,
13n)1.
Typowa dla 5. Księgi Mojżeszowej formuła, która zawiera teologiczne uzasadnienie centralizacji kultu:
„miejsce, które wybrał JAHWE”, może być odniesiona do różnych miejsc, które Bóg wybiera każdorazowo na
nowo. Informacja o miejscu „w jednym z twoich plemion” pokazuje, że owa najstarsza forma prawa o centralizacji kultu (5 Mż 12,13-19) zwraca uwagę na związek jahwizmu tylko z jednym miejscem kultu, jednym
sanktuarium. Identyfikacji miejsca kultu z Jerozolimą nie znajdujemy w najstarszych warstwach 5. Księgi
Mojżeszowej ani też nie dochodzi ona bezpośrednio do głosu w młodszych partiach, gdyż księga ta nie konkretyzuje miejsca, ani nie wskazuje bezpośrednio na Syjon, jako miejsce, gdzie ma być oddawana część JAHWE.
Dopiero dzięki historycznemu deuteronomistycznemu dziełu dowiadujemy się, że Jerozolima stała się jedynym miejscem kultu (1 Krl 9,3; 11,36 i in). Ale nie bez wpływu na to była działalność króla Jozjasza, który
nakazał niszczyć miejsca kultu na wyżynach.
Dzięki gorliwości króla Jozjasza burzono świątynie, w których dotychczas sprawowano kult, modlono się
i składano ofiary. Nie oszczędzono świątyni w Betel, która miała za sobą tradycję, sięgającą do czasów patriarchy Jakuba (zob. 1 Mż 28,10nn). Z punktu widzenia króla i ludzi Państwa Południowego, wszystko co
było związane z Państwem Północnym, pomimo tego, że niegdyś na tym terenie kwitł jahwizm, było nielegalne, bałwochwalcze, ponieważ Efraim zbuntował się po śmierci Salomona przeciw dynastii Dawidowej. Ale
czy Jozjasz myślał o Syjonie, jako jedynym miejscu kultu? Tego nie da się jednoznacznie stwierdzić.
Żądanie sprawowania kultu na jednym miejscu, wywołało radykalne przemiany religijnego życia Izraela,
przede wszystkim wśród ludności mieszkającej poza Jerozolimą. Oczy i nogi wszystkich zwrócone zostały
w kierunku Syjonu. Ostatecznie zburzono wszystkie sanktuaria w kraju. Przemianie uległo rozumienie ofiary.
Codzienny posiłek nabrał nowego znaczenia, główną bowiem konsekwencją było zezwolenie na tzw. profaniczny ubój (5 Mż 12,15n). W przeciwieństwie do ofiary całopalnej, składanej wyłącznie na miejscu świętym,
ofiara rzeźna, względnie ofiara wspólnoty stała się zwykłym posiłkiem (5 Mż 15,21) z dala od świątyni,
w której wolno było jedynie składać ofiary.
Postulat centralizacji kultu wywarł także wpływ na przepisy o dziesięcinie i pierworództwie (5 Mż 14, 2227; 15, 19-23; 26, 1nn) oraz na kalendarz świąt (5 Mż 16, 1nn), jak i na przepisy o sędziach i kapłanach.
1.1.3.3. Jeden naród
Jedności Boga i kultu odpowiada jedność narodu. Bóg JAHWE stoi naprzeciw „całego Izraela” (5 Mż 5,1
i inne). Wydaje się, że stało się to pod wpływem profetyzmu izraelskiego. Prorocy zwracali się na ogół do
narodu (Oz 2, 4nn; Am 3,2 i inne), rzadko do jednostek. Ponadto w 5. Księdze Mojżeszowej brakuje podziału
na plemiona.
Izrael nazwany jest Bożą „własnością”, „świętym narodem” (5 Mż 7, 6; 14, 2; 26,8n i inne). Podkreślona
zostaje w ten sposób różnica między Izraelem a narodami, którą znała już starsza tradycja (2 Mż 8, 18n; 9,
4n; 4 Mż 23, 9).

1

Żądanie to W. H. SCHMIDT (Wstęp do Starego Testamentu, s. 112n) komentuje następująco: „Typowa dla Dtn formuła, która
przekazuje teologiczne uzasadnienie centralizacji kultu: „miejsce, które wybrał JAHWE”, może zostać z konieczności odniesiona
do różnych miejsc, które Bóg wybiera każdorazowo na nowo. Zarówno informacja o miejscu «w jednym z twoich plemion», jak
i zróżnicowane traktowanie ofiar całopalnych i rzeźnych pokazują, że już owa najstarsza forma prawa o centralizacji (12,13-19)
zwraca uwagę na wyłączny związek religii JAHWE z jednym sanktuarium, i że w tym też sensie reforma Jozjasza zrozumiała i
urzeczywistniła to sformułowanie. Identyfikacja z Jerozolimą nie znajduje się jeszcze w starszych warstwach Dtn ani też nie
dochodzi bezpośrednio do głosu w młodszych partiach, gdyż księga ta nie nadmienia w ogóle nazwy miasta, względnie Syjonu;
ów sposób wyrazu przejęty zostanie przez deuteronomistyczne dzieło historyczne i przeniesiony jednoznacznie na Jerozolimę
(1 Krl 9,3; 11,36 i in.)”.
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Deuteronomista starał się wyciągnąć z idei jedności ludu Bożego wnioski dla współżycia międzyludzkiego.
Nosiciele najwyższych urzędów winni wywodzić się „spośród braci”. Prorok głoszący wyrocznie Pana (5 Mż 18,
15.18), nawet sam król (5 Mż 17, 15) ograniczeni zostali w swoich prawach, aby serca ich nie wynosiły się
ponad braci (5 Mż 17,20). Wymagała tego nadrzędna idea jedności narodu. W Izraelu przed Panem wszyscy
są równi i w jednakowym stopniu umiłowani.
W deuteronomistycznej myśli o jedności narodu znika także napięcie między historią a teraźniejszością,
szczególnie w słowach: „Nie z ojcami waszymi zawarł JAHWE to przymierze, lecz z nami, z nami, którzyśmy
tu wszyscy dziś przy życiu” (5 Mż 5,3n). Izrael każdego dnia jako jeden naród staje przed Jednym Bogiem.
Jedność ludu Bożego uwidaczniała się nie tylko we współżyciu współczesnego Deuteronomiście Izraela,
lecz także w każdym teraz oraz w spojrzeniu na następujące po sobie kolejne pokolenia i generacje potomków Jakuba. Tak ważne sięganie do korzeni wiary i narodu w każdym teraz, a więc uświadomienie sobie
wspólnej przeszłości łączącej pokolenia, miało pierwszeństwo przed wspominaniem jedynie tego, co było
i miało wyłącznie znaczenie dla przeszłych pokoleń.
Wyjście Izraela z niewoli egipskiej oraz przymierze Boga z potomkami Jakuba nie było czymś jednorazowym i skończonym: „Was wyprowadził JAHWE” (5 Mż 4,20; 6,20nn; 26,6nn i in.). Owe słowa Mojżesza odnoszą się w Deuteronomium do żyjących w czasach Deuteronomisty. Kiedyś zostało zastąpione przez teraz:
„Słuchaj, Izraelu, ustaw i praw, które wam dziś ogłaszam!” (5 Mż 5,1). Dla Deuteronomisty owe Mojżeszowe
teraz jest teraz zawsze aktualnym, także dla tych, którzy są współcześni Deuteronomiście1. Dlatego później
Deutero-Izajasz, prorok wygnania, mógł przeciwstawić to, co wcześniejsze temu, co nowe, a także to, co
przeszłe, temu co nadejdzie (Iz 43,18n). Jedność narodu izraelskiego jest jednością ponad przestrzenią
i czasem.
Powstaje zasadnicze pytanie o sukces reformy Jozjańskiej. Wiadomo, że nie uchroniła ona Izrael od nieszczęścia, które nadciągało z Babilonii. Jednakże reforma tak mocno utrwaliła się w świadomości narodu, że
po powrocie z niewoli, odbudowa życia społecznego i religijnego w Izraelu zasadniczo oparta została na zasadach sprzed zburzenia Jerozolimy. Chodzi jednak o samą reformę w czasach jej realizacji. Zapewne kapłani
z sanktuariów jahwistycznych, rozsianych po kraju, nie byli skorzy przenieść się do Jerozolimy (por. 2 Krl 23,
9), jerozolimscy kapłani zaś nie byli chętni do przyjęcia przybyszów z prowincji. Centralizacja kultu stwarzała
więc pewne problemy i napięcia. Mogła i zapewne prowadziła do zeświecczenia życia, wszak ludność prowincji nie mogła wystarczająco często uczestniczyć w religijnym kulcie w Jerozolimie. Prorok Jeremiasz wyraźnie dostrzegał rozmijanie się obrzędowości religijnej z codziennym życiem. Dlatego wołał:
„Tak mówi Pan: Przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to jest droga do
dobrego i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy! Lecz oni odpowiedzieli: Nie pójdziemy. Postawiłem też nad wami stróżów, aby wołali: Uważajcie na głos trąby! Lecz oni odpowiedzieli: Nie
będziemy uważali. Dlatego słuchajcie, narody, i uważajcie, pasterze ich trzód! Słuchaj, ziemio! Oto Ja
sprowadzę na ten lud nieszczęście jako owoc ich zamysłów; bo na moje słowa nie zważali i pogardzili
moim zakonem. Na cóż mi kadzidło, które pochodzi z Saby, i kosztowne korzenie z dalekiej ziemi? Wasze
całopalenia nie podobają mi się, a wasze krwawe ofiary nie są mi miłe” (Jr 6,16-20).
Zeświecczenie dosięgło również kapłanów. Nie przejmowali się oni stanem religijnym narodu (Jr 5,20-31).
Stan duchowy i etyczny narodu, obojętność kapłanów niepokoiły proroka z Anatot. Napominał, przestrzegał,
ale słowa jego lekceważono. Napomnienia ściągnęły na niego prześladowanie i cierpienie.
Centralizacja kultu i rozwój tzw. teologii syjońskiej, według której JAHWE rezyduje na Syjonie, a imię Jego
związane jest z świątynią, zrodziło w narodzie fałszywe przekonanie, że nikt i nic nie może zagrozić bezpieczeństwu Izraela. Przekonanie to podsycali tzw. samozwańczy, fałszywi prorocy, którzy – jak mówił Jeremiasz
– nie otrzymali słowa Pana. Głosili pokój dla Syjonu, a właściwie pokoju nie było. Było tak dlatego, że kult nie
został powiązany ze sprawiedliwym, etycznym, opartym na woli Bożej życiu. Jeremiasz więc wołał: „Leczą
rany swojego ludu powierzchownie, mówiąc: Pokój, pokój! choć nie ma pokoju” (Jr 6,14).
Z powyższego widać, że pozytywne skutki reformy religijnej Jozjasza mieszały się z negatywnymi. Ostatecznie jednak reforma – pomimo upadku Judy – miała wielki wpływ na przyszłe pokolenia ludu wybranego.

1

W. H. SCHMIDT, Wstęp do Starego Testamentu, s.116n.
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1.2. Wybór i powołanie
Z ideą Izraela jako ludu Bożego, genetycznie związana jest prawda o wyborze Izraela i o łaskawym przymierzu JAHWE z Abrahamem i jego potomkami1. Myśl o wyborze Izraela przez Boga tak głęboko była osadzona w religijnej świadomości potomków Jakuba, że tylko konkretne Boże działanie w historii można uznać
za podstawę wiary i przekonania o szczególnym wyborze i posłannictwie Izraela. Wiara ta nieustannie pogłębiana i ugruntowywana poprzez zbawcze wydarzenia w dziejach Izraela oraz prorockie zwiastowanie,
będące ciągłą, dynamiczną reinterpretacją określonych aktów Bożego objawienia, pozwoliła przetrwać
wśród kataklizmów dziejowych, klęsk i doświadczeń, narodowi niewiele znaczącemu w politycznej historii
starożytnego świata Semitów. Starotestamentowy dogmat: Izrael jest własnością JAHWE, odegrał bardzo
ważną rolę w historii potomków Jakuba oraz w dziejach Bożego samoobjawienia. Starotestamentowa teologia ludu Bożego, ustawicznie była rozwijana i wzbogacana o nowe, istotne elementy. Poszczególne księgi
Starego Testamentu wyznaczają etapy rozwoju biblijnej myśli o ludzie Bożym. Ewolucja idei ludu Bożego
zauważalna jest nawet w obrębie poszczególnych ksiąg biblijnych, szczególnie tych, które nie są dziełami
jednorodnymi, a powstały na przestrzeni dłuższego okresu czasu. Dotyczy to głównie Pentateuchu, Księgi
Izajasza oraz starotestamentowej literatury noszącej na sobie ślad redakcyjnej pracy Deuteronomisty i spadkobierców jego myśli teologicznej.
Stosunek między Bogiem a ludem powstał poprzez uprzedni akt Boży, mianowicie wybór Izraela, który
ugruntowany jest w Bożej miłości (5 Mż 4,37 i inne) i został obiecany nieodwołalnie w przysiędze złożonej
przez JAHWE ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi (5 Mż 6,10 itd.). Przymierze zostało więc zawarte
i Izrael otrzymał ziemię nie ze względu na własne zdolności i zasługi, sprawiedliwość i świętość, lecz w wyniku Bożej obietnicy: „Nie przez wzgląd na twoją sprawiedliwość i prawość twego serca idziesz, aby wziąć ich
ziemię w posiadanie, lecz z powodu niegodziwości tych narodów wypędza je JAHWE, Bóg twój, przed tobą
i aby dotrzymać słowa, które JAHWE dał pod przysięgą twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi”
(5 Mż 9,5; por. 8,17).
Księgą biblijną Starego Testamentu, zawierającą przemyślane i dojrzałe sformułowania na temat idei
wyboru Izraela na lud JAHWE, jest 5. Księga Mojżeszowa, główne dzieło Deuteronomisty, żyjącego najprawdopodobniej około roku 650 przed Chr.2 A ponieważ decyzja wyboru Izraela na lud Pana oraz świętość miejsca kultu (5 Mż 12,14 i in), czy też wyboru Lewitów (5 Mż 21,5 i in) do służby w świątyni bazuje w równym
stopniu na Bożym wyborze, przeto teologię Deuteronomium pojmować można jako „teologię wyboru”.
Teologia ludu Bożego w ujęciu Deuteronomisty poprzedzona została przez głęboko zakorzenioną w Izraelu wiarę w wybór potomków Jakuba na lud Pana i w łaskawe przymierze Boga z Izraelem, podtrzymywaną
oraz ugruntowywaną przez pielęgnowanie tradycji, nieustanne sięganie w przeszłość, mającą dla wiary
i bytu Izraela żywotne i decydujące znaczenie. Utrwalona i zachowana tradycja dla potomnych przez Jahwistę (zbieracza tradycji w górzystej Judei ) oraz Elohistę, będącego już pod wpływem idei prorockich3 , znalazła się u podstaw teologicznych przemyśleń Deuteronomisty i kół do niego zbliżonych. Chociaż ideę wyboru
i przekonanie, że Izrael jest własnością JAHWE, znajdujemy w źródle jahwistycznym i elohistycznym Pentateuchu, to jednak dopiero Deuteronomium zawiera rozwiniętą teologię ludu Bożego4. Deuteronomista wychodząc od idei wyboru, dokonał reinterpretacji przymierza synajskiego, scharakteryzował przywileje i cechy
ludu JAHWE, jako wyłącznej Jego własności oraz wypływające z racji wyboru obowiązki Izraela.

1

W. EICHRODT uważa, że centralnym pojęciem Starego Testamentu jest przymierze, za pomocą którego zilustrować można zasadnicze posłannictwa Starego Testamentu - Theologie des Alten Testaments, I, s. 9. Zob. także J. LEMAŃSKI, Wybranie, lud Boży, przymierze, [w:] Teologia Starego Testamentu, T. 1, s. 97nn.
2
Th. C. VRIEZEN, Theologie des Alten Testaments in Grundzügen, s. 196.
3
Zob. np. J. B. NIEMCZYK, Kompendium wstępu do Starego Testamentu, s. 55.
4
Zob. np.: K. GALLING, Die Erwählungtraditions Israel, BZAW 48, 1928; K. KOCH, Zur Geschichte der Erwählungsvorstellung in Israel,
ZAW 64, 1955; H. J. KRAUS, Das Volk Gottes im Alten Testament, Zürich 1958; St. ŁACH, Księga Powtórzonego Prawa, PoznańWarszawa 1971, s. 76-86, 304-315; G. von RAD, Das Gottesvolk im Deuteronomium, Stuttgart 1929; T. C. VRIEZEN, Die Erwählung
Israels nach Alten Testament, Zürich 1953; H. WILDBERGER, JAHWEs Eigentumsvolk, Zürich 1960.
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Klasycznym terminem na oznaczenie idei wyboru Izraela przez Boga jest słowo rj^B* (B^j^r) 1. Zazwyczaj
występuje ono w formie Qal, bardzo rzadko w Nifalu (rj^b=n!), również tylko kilkanaście razy w formie biernej
(ryj!!b)* , a wtedy oznacza wybrany2. Słowo rj^B* najczęściej występuje w Deuteronomium3. Również dość często występuje w Księgach Samuelowych, a mianowicie 23 razy. Księgi Samuelowe wraz z Księgą Jozuego,
Księgą sędziów oraz Księgami królewskimi należą do tzw. literatury deuteronomicznej, a więc opracowanej
w kołach zbliżonych do Deuteronomisty4. Nasuwa się więc wniosek, że słowo rj^B*, a tym samym idea wyboru Izraela przez JAHWE, są właściwe dla teologii deuteronomicznej. Nie oznacza to, że idea wyboru potomków Jakuba na lud Pana pochodzi z okresu reformy religijnej króla Jozjasza, lub tylko nieco ją wyprzedza. Jest
jednak szczególnie bliska Deuteronomiście. Starożytność jej jest dostatecznie udokumentowana. Najstarsze
źródła Pentateuchu są zgodne w tym, że Bóg dokonał wyboru Izraela. Zarówno Jahwista (1 Mż 12,1; 25,23;
33,29; 49,1nn), jak i Elohista (1 Mż 25,1-6; 25,13-16; 22,16-18; 27,27.29) mówią o wyborze patriarchów
i szczególnej opiece, jaką okazywał Bóg protoplastom Izraela. Wybór Izraela na lud Boży należy rozumieć
jako konsekwencję wyboru Abrahama i ojców narodu izraelskiego. I tak go rozumie Deuteronomista, czemu
daje wyraz przede wszystkim w przytoczonym przez siebie Credo, recytowanym przez lud podczas składania
ofiary z pierwocin płodów ziemi (5 Mż 26,5-10; por. 4,37). Nieco inną tradycję można znaleźć u proroków
działających przed niewolą babilońską. Odwoływali się oni do przymierza zawartego z ludem izraelskim
w czasie wędrówki z Egiptu do Ziemi Obiecanej (zob. Am 2,10; 3,in; 9,7; Oz 2,17; 6,7; 8,1.13; 9,3; 12,10.14;
13,4)5. Tradycja reprezentowana przez Amosa, Ozeasza i innych, nie może być uznana za pierwotną, bowiem
źródło jahwistyczne jest starsze od proroków literatów sprzed niewoli babilońskiej. Zresztą analiza wypowiedzi proroków sprzed niewoli wskazuje wyraźnie, że idea wyboru nie jest w nich genetycznie związana
z ideą przymierza synajskiego. Prorocy sprzed niewoli powoływali się na przymierze Boga z ludem izraelskim
zawartym w czasie wędrówki ludu do Ziemi Obiecanej, bowiem w nim dostrzegali znak Bożego miłosierdzia.
Był to dla nich punkt odniesienia w zwiastowaniu zbawczego czynu Boga. Wpływ na odwoływanie się proroków sprzed babilońskiej niewoli na przymierze synajskie miała również obowiązująca wówczas idea zbiorowej odpowiedzialności przed Bogiem. Podobnie Deuteronomista w przymierzu synajskim upatruje znak zbawczego działania JAHWE. Dla niego wybór Izraela jest konsekwencją miłości Boga do patriarchów (5 Mż 4,
37; 7,8nn; 10,15).
Idea wyboru zakłada przedmiot i podmiot wyboru. Wybierającym był JAHWE, wybranym Izrael. Wybór
Izraela na lud JAHWE był wynikiem wolnego, suwerennego aktu woli Bożej, w wyniku którego Izrael stał się
ludem Bożym (<u^) [u~<]. Pierwotnie słowo <u^ oznaczało krewnych, ludzi używających wspólnego języka,
zamieszkujących określone terytorium i pielęgnujących wspólne obyczaje, a więc należało do słownika pojęć
etnicznych. Bardzo wcześnie nabrało jednak sensu religijnego oraz stosowane było na określenie Izraela jako
ludu wybranego, będącego szczególną własnością JAHWE6.
Podstawowy tekst Starego Testamentu, zawierający relację ogłoszenia woli i decyzji JAHWE wobec ludu,
podążającego pod wodzą Mojżesza z Egiptu do Kanaanu, na mocy której Izrael wybrany przez Boga miał się
stać wyłącznie Jego własnością (hL*g%s= <u^ [u^m s=g%L*h]), a mianowicie 2 Mż 19,3b-8, należy do źródła
elohistycznego. Stanowi on fragment większej perykopy (2 Mż 19,1-25), która zawiera materiał pochodzący
ze źródła jahwistycznego, elohistycznego, a nawet kapłańskiego7. Źródło elohistyczne jest pochodzenia pro1

Słowo rj^B* zawiera wieloraką, zsumowaną treść: ideę decyzji, powołania, oddzielenia, wzięcia w posiadanie, por. St. ŁACH, Księga
Powtórzonego Prawa, PŚST II-3, s. 305.
2
W. GESENIUS, Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, s. 82.
3
Przedmiotem wyboru jest lud, miejsce, kapłan, lewita, ofiara. Pwt 4,37; 7,6.7; 10,15; 12,5.11.26; 14,2.23.24.25; 15,20;
16,2.6.7.11.15.16; 17,8.10.15; 18,5.6; 21,5; 23,17; 26,2; 30,19:, 31,11. por. G. LISOWSKY, Konkordanz zum hebräischen Alten Testament, s. 207.
4
Powstanie źródła deuteronomicznego jest datowane przez Wellhausena na ok. 623 r., Dillmanna na lata 650-623, Königa na lata
700-650 p.n.e. por. H. J. KRAUS, Geschichte der historisch-kritischen Erforschung des Alten Testaments, s. 374n. W. H. SCHMIDT (Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 107n) uważa, że najstarsza część Deuteronomium powstała krótko przed zburzeniem Samarii (722 rok
przed Chr).
5
H. WILDBERGER, JAHWE Eigentumsvolk, s. 63n zwraca uwagę na istnienie podwójnej tradycji.
6
A. E. HULST, <u^, THAT, II, k. 290n.
7
H. WILDBERGER, JAHWEs Eigentumsvolk, s. 9n.
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rockiego. Na jego powstanie, przede wszystkim zaś na idee i myśli, miały wpływ północno-izraelskie korporacje prorockie, które w szeregach swoich miały takich proroków, jak: Eliasza i Elizeusza, później Ozeasza.
Wpływ na formę literacką tekstu o wyborze Izraela na lud JAHWE miały prawdopodobnie koła związane
z profetyzmem. Dostrzegalny jest on nawet przy pobieżnej analizie interesującego nas fragmentu. Dowody
na ideowo-historyczną zależność autora 2 Mż 19,3b-8 od izraelskiego profetyzmu dostarcza analiza semantyczna. Hans Wildberger dzieli perykopę o wyborze Izraela na pięć części1. Trzymając się podziału zaproponowanego przez Wildbergera, dokonajmy porównania ich z opisami powołań proroków.
Formuła wstępna (3b)2 zaczyna się od charakterystycznego zwrotu rm^at) h)K (tak powiesz). Tak mówi Bóg
do proroków (2 Sm 7,8 = 1 Krn 17,7; Jr 21,8; 23,37; 29,24; 36,29; 45, 4; Ez 33,27). W omawianym przypadku
dotyczy on Mojżesza, pośrednika przymierza, który według Elohisty był prorokiem, jak zresztą i inne znaczące postacie w dziejach narodu izraelskiego3. Prorokom Starego Testamentu Bóg sam objawiał swoją wolę.
Mojżesz otrzymał polecenie przekazania woli JAHWE domowi Jakuba (b)qu&y^ tyb@l)= , synom izraelskim
(la@r*c=y! yn!b=)4. Występujący tu paralelizm członów oraz nieco mniej wyraźna symetria w wierszach 5 i 6,
pozwalają przypuszczać, że omawiany tekst, posiadający związek z poezją hebrajską i genezę zawdzięcza
kultowi. Przed włączeniem go w ramy historii opisującej wydarzenia pod Synajem, mógł być recytowany
w północno-izraelskich sanktuariach.
M. Noth sądzi, że tekst o wyborze Izraela na lud Pana, jest dodatkiem późniejszym do synajskiej perykopy5. H. Wildberger analizując słownictwo 2 Mż 19,3b-8 porównał je z pokrewnymi zwrotkami występującymi
w Deuteronomium i wykazał zależność słowno-treściową 2 Mż .19,3b-8 z 5. Księgą Mojżeszową6. Tekst
o wyborze Izraela na lud Pana otrzymał deuteronomiczną redakcję. Jednak pierwotna jego treść wywarła
decydujący wpływ na teologię ludu Bożego u Deuteronomisty i nie można sobie wyobrazić sformułowań
Deuteronomisty bez tego tekstu na temat Izraela, jako Bożego ludu.
Po formule wstępnej następuje uświadomienie zbawczego wydarzenia. Bóg jako podmiot wyboru Izraela
na lud JAHWE, przedstawia domowi Jakuba, synom izraelskim swój zbawczy czyn. „Wy widzieliście co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie”. JAHWE wskazuje na
swoją moc, troskliwą opiekę nad Izraelem, celem której jest związanie go z sobą.
Warunki jakie Bóg postawił ludowi, zawarte są w pierwszej części 5. wiersza. JAHWE zobowiązał swój lud
do słuchania Jego głosu oraz przestrzegania przymierza. Słuchać i przestrzegać – to znaczy tyle co być wiernym JAHWE. Pierwszy warunek występuje we wszystkich rozbudowanych literacko opisach powołań proroków (por. Jr 1,5.6; Iz 6,7.8)7. Wsłuchiwać się w słowo Pana, to warunek nieodzowny, aby prorok stał się
ustami Boga.
Szczególnie rozbudowane jest przyrzeczenie wyboru złożone przez JAHWE wobec ludu. Jest to niewątpliwie centralny fragment perykopy o wyborze Izraela (5b,6). JAHWE ogłaszając swoją wolę powiada: „Będziecie moją szczególną własnością (hL*g%s=), królestwem kapłańskim (<yn!j^K) tk#lm
# m
= )^ oraz narodem świętym
(vodq* yog)”. Łaska wyboru Izraela nie tylko jest darem dla potomków Jakuba. Wypływa z niej zadanie dla
ludu. Izrael jako szczególna własność Pana ma być królestwem kapłańskim i narodem świętym, a więc wyłączonym i oddzielonym oraz przeznaczonym do szczególnej służby.
Przyjęcie wyboru, to ostatni element i składnik perykopy o wyborze ludu izraelskiego na lud Pana (2 Mż 19,
7.8). Gotowość przyjęcia wyboru przez synów izraelskich nie należy już właściwie do samego ogłoszenia woli
JAHWE, jest jednak z nim związana, podobnie jak jest to w wokacjach prorockich. Prorocy nie zawsze bez
oporów przyjmowali nałożone na nich obowiązki (2 Mż 4,13; Jr 1,6). Z ochotą przyjął je Izajasz, odczuwając
1

Tamże, s. 14n.
W lit. niem. - Die Einleitungsformel
3
Np. Abraham, zob. 1 Mż 20,7.
4
W literaturze deuteronomicznej słowo Izrael, a także zwrot synowie Izraela wyraża ideę jedności narodu, por. Cz. JAKUBIEC, Izrael,
RBL 5(1952), s. 379.
5
M. NOTH, Das zweite Buch Mose, ATD, s. 124.
6
H. WILDBERGER, JAHWEs Eigentumsvolk, s.11n.
7
G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, 402nn.
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jednak wewnętrzny przymus, wypływający ze słowa JAHWE (Iz 6,8). Pan nakładał na proroka jarzmo, którego
dźwiganie było ponad jego siły. W wypadku proroka Jeremiasza budziło wewnętrzny bunt przeciwko woli
suwerennego Boga i odczuwane było jako nieznośne jarzmo i „krzyż” (Jr 15,18; 20,7-9)1.
Omówiona perykopa, chociaż należy do źródła elohistycznego, to jednak – jak już zostało zaznaczone –
nosi na sobie ślady przeróbki i to nie tylko deuteronomicznej, lecz także kapłańskiej. Elohista, będący pod
wpływem kół prorockich jest autorem formy literackiej opisu historycznego wydarzenia, jakim był wybór
i powołanie synów Izraela na lud wybrany, bowiem dogmat o wyborze Izraela, głęboko zakorzeniony w
świadomości całego narodu, mógł mieć jedynie swe źródło w konkretnym zbawczym wydarzeniu. Przy rozbudowie teologii ludu Bożego, Deuteronomista skorzystał z idei zawartej w 2 Mż 19,3b-8.
Dzięki jego przemyśleniom znacznie pogłębiona i rozszerzona została treść perykopy o wyborze i powołaniu Izraela. Spod pióra redaktora tradycji kapłańskiej pochodzi wprowadzenie do opisu wyboru (2 Mż 19,13a)2. W sam opis wprowadził on imię Boże JAHWE. Mógł to właściwie dokonać już Deuteronomista. Najprawdopodobniej wyrażenie: królestwo kapłańskie (<yn!j^K) tk#lm
# m
= )^ jest również późniejszym dodatkiem
redaktora tradycji kapłańskiej, bowiem nieznane jest ono Deuteronomiście, a być powinno, wszak jego teologia ludu Bożego wyrosła z 2 Mż 19,3b-8. Idea królestwa jest znacznie młodsza aniżeli idea wyboru Izraela.
Tytuł Izraela królestwo kapłańskie, wydaje się pochodzić z okresu, kiedy przestał istnieć charyzmatyczny
urząd króla3.
Analogia pomiędzy opisem wybrania i powołania domu Jakuba na lud Pana, a powołaniami proroków,
nie jest bez znaczenia. Wybór formy literackiej dla 2 Mż 19,3b-8 analogicznej do opisów wokacji prorockich
należy uznać za świadome działanie. Zawarta jest w nim konkretna myśl teologiczna. Jak prorok jest ustami
Pana, tak jest nimi również Izrael, jako całość, jako jeden lud wybrany, powołany jedynie dzięki suwerennej
decyzji JAHWE. Izrael jest prorokiem dla narodów, których Panem jest również Bóg JAHWE (2 Mż 9,5; por.
5 Mż 4,20; 26,19). Został wybrany i powołany jak prorocy i zlecone mu zostało konkretne zadanie. Bóg obdarowując swój lud niezasłużoną łaską wyboru, postawił go wobec narodów jako naród święty (vodq* yog),
a więc odłączony od reszty i przeznaczony do szczególnej służby.
Myśl o wyłączeniu Izraela z grona pozostałych narodów i przeznaczenia go do służby, zawarta jest głównie w bogatym treściowo hebrajskim słowie hL*g%s=4. hL*g%s= to część łupu, którą zwycięzca wydzielał z całości
i przydzielał sobie. Czynił to przed ogólnym podziałem. Izrael, to hL*g%s= <u^, a więc lud wydzielony i szczególnego rodzaju własność Boża5. hL*g%s= – to także szczególnie wielki skarb, który posiadać mogli tylko królowie6.
W pojęciu hL*g%s= zawarta jest więc myśl o osobistym posiadaniu czegoś naprawdę kosztownego i cennego7,
lecz nie tylko. Godny podkreślenia jest również w pojęciu hL*g%s= moment odłożenia czegoś na przyszłość,
aby za to nabyć upragnioną rzecz8. A więc wzięcie Izraela na szczególną własność świadczy o tym, że JAHWE
miał wobec potomków Jakuba szczególne plany. Z chwilą wyboru, naród już nie należał do siebie, nie mógł
dysponować sobą według własnego uznania i nie mógł też mieć własnych planów. Jego drogi odtąd miały
być drogami Bożymi. Całkowicie podporządkowany został realizacji Bożych planów.
Bóg dokonał wyboru Izraela w pewnym konkretnym celu. Realizować go będzie sam Bóg poprzez swój
lud. Rozwinięty i dokładnie określony zostanie on w literaturze profetycznej. Ogólnie cel ten określić można,
jako pozyskanie i pouczenie wszystkich narodów o chwale JAHWE i zgromadzenie ich wokół Niego.
1

Zob. M. UGLORZ, Kryzys wiary i duchowa tragedia proroka Jeremiasza, Kalendarz Ewangelicki, 1976, s. 93-96.
Por. St. ŁACH, Księga wyjścia, s.177.
3
Służbę kapłańską Izraela nie rozumiano dosłownie. Była ona sprawowana przez urzędowych kapłanów (2 Krn29,31). Rozumiano
ją w sensie przenośnym - por. Ps 50,14-23. U Trito-Izajasza (Iz 61,6) członkowie ludu izraelskiego nazwani zostali kapłanami JAHWE.
Kontekst eschatologiczny nadaje temu tytułowi szczególnego znaczenia. Wydaje się on być także synonimem sługi - proroka. Tekst
z Iz 61,6 potwierdza późne pochodzenie zwrotu.
4
Ekwiwalentem hL*g%s= jest hl*h&n^ (dziedzictwo). Idea Izraela jako dziedzictwa rozwinięta jest głównie w Psalmach – por. Ps 28,9;
94,5.14; 106,5.40.
5
hL*g%s= w odniesieniu do Izraela występuje jeszcze w Pwt 7,6; 14,2; 26,18; Ps.135,4; Mal,3,14.
6
H. WILDBERGER, JAHWEs Eigentumsvolk, s. 74
7
Tamże, s. 76.
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Ponieważ Bóg jest święty, wszystko ku czemu się zbliża, z czym ma łączność, czym się posługuje i co Jemu
winno służyć, jest święte. Izraelici stali się narodem świętym dlatego, że JAHWE wybawił ich z niewoli, związał się z nimi przymierzem (5 Mż 7,6; 14,2). Izrael stał się święty z wolnej decyzji Boga. Nie zasłużył sobie na
nią (5 Mż 9,5nn). Jest to więc świętość przypisana. Rozumieć ją należy jako dar dla ludu, ale również jako
zadanie. Tak ją rozumiał Deuteronomista (5 Mż 14,21).
W kołach kapłańskich mocno uwypuklony został jednak drugi aspekt i w myśl kapłańskiej zasady: „zachować i utrzymać”, szczególnie mocno została w nim podkreślona rola kultu. Zatracony został wymiar
etyczny świętości. Przeciwko takiej sytuacji wystąpili prorocy w swoim zwiastowaniu. Z 2 Mż 19,3b-8, jak
również i z bliższego kontekstu nie wynika, że Izrael stał się ludem świętym poprzez przestrzeganie przepisów rytualno-kultowych. Taka koncepcja właściwa jest dla religii typu kapłańskiego. I chociaż religijny legalizm stał się dominujący, to jednak w założeniu religia izraelska taką być nie miała. Istotą jahwizmu jest wiara
w zbawczy czyn Boga, niezależny od manipulacji sakralnych, kultowych. Kult miał być wspominaniem tego,
co Bóg uczynił dla swojego ludu. Z biegiem czasu stał się jednak działaniem samym w sobie, i jako taki był
zwalczany przez proroków.
Rozstrzygająca jest decyzja Boża. Dzięki wyborowi, Izrael stał się narodem świętym. Decyzja Boża winna
zaś była prowadzić do uświadomienia posłannictwa, do wykonania którego lud został wybrany, powołany
i odłączony, jako królewskie kapłaństwo i naród święty.
W dotychczasowych uwagach i charakterystyce 2 Mż 19,3b-8 używaliśmy słowa wybór (rj^B*) na określenie suwerennego aktu Boga, na mocy którego przyznał się Bóg do Izraela i z nim się związał. Jednak to słowo
nie występuje w interesującej nas perykopie. Z upodobaniem używał je Deuteronomista. Mając na uwadze
formę literacką 2 Mż 19,3b-8 i pokrewieństwo wokacji Izraela na lud wybrany z wokacjami prorockimi, należy raczej mówić o powołaniu Izraela, wszak jako powołanie rozumiał swoją wolę wobec Izraela sam JAHWE:
„Słuchaj mnie, Jakubie, i ty Izraelu, którego powołałem” (Iz 48,18)1. Terminy: powołanie i wybór w istocie
swojej określają jeden i ten sam akt woli Bożej. Powołanie jednak implikuje myśl o celu Bożego postanowienia, które nie jest decyzją, która ustanawia jedynie związek między JAHWE a Izraelem, lecz jest wzywaniem
do działania. Z tej też przyczyny w ogromnej większości opisów powołań znajdujących się w Biblii, element
centralny stanowi polecenie, by powołany ruszył z miejsca, pozostawił wszystko co posiada, śpieszył ku nowemu, które jest przed nim i począł działać zgodnie z wolą Bożą. We wszystkich niemalże relacjach o powołaniu powtarzają się nakazy: idź, chodź, udaj się, itp. Warto w tym miejscu także zaznaczyć, że powołanie
Izraela związane jest nierozerwalnie z wyjściem szczepów izraelskich z Egiptu i ich wędrówką do Ziemi Obiecanej. Bóg prowadził lud swój ku nowej rzeczywistości. Społeczność jaka zawiązała się pomiędzy JAHWE
a ludem na mocy powołania i przymierza, postawiła Izrael poprzez powrót do ziemi ojców w nowej sytuacji,
mianowicie jako świadka mocy Bożej wobec narodów, z którymi odtąd potomkowie Jakuba mieli się spotkać. Ilekroć lud zapominał o swoim świętym powołaniu, „cudzołożył” z obcymi bogami, prawica Pańska,
moc JAHWE sprawiała, że Izrael musiał „powstać”, wyruszyć naprzeciw swoim wrogom, wyjść na spotkanie
nowej sytuacji (zob. dzieje opisane przez Księgę sędziów). Aby wybawienie spowodowane ręką JAHWE
i swoje dziejowe powołanie Izrael ciągle na nowo uświadamiał sobie, lud niejako nieustannie musiał być
w drodze, stale musiał kroczyć ku nowemu, które Pan gotował wybranym swoim. Dzieje ludu Bożego, dzięki
zwiastowaniu starotestamentowych proroków, są interpretacją historii, każdorazowo aktualnym wykładnikiem wydarzeń i jako takie są wyrazem profetycznego posłannictwa Izraela. Lud przymierza poprzez swoje
burzliwe i tragiczne dzieje był ustami JAHWE. Stale był w ruchu, w drodze, aby przez to ujawniona została
moc Boża między narodami, których Panem był także JAHWE (2 Mż 19,5) i używał ich do swoich celów
(Iz 45,1nn; Jr 25,1-12; 51,1nn).
Chociaż różne tradycje składają się na powyżej analizowany tekst (2 Mż 19,3b-8), to jednak ostateczny
jego kształt wpłynął w późniejszym czasie na świadomość Izraela jako narodu wybranego. A więc Izrael jako
naród wybrany był szczególną własnością Boga (hL*g%s= <u^ [u^m s=g%L*h] – 2 Mż 19,5; 5 Mż 7,6; 14,2;
26,18), dziedzictwem Pana ( <u^ hl*j^n^ [u^m n^j^lh] – 5 Mż 4,20; 9,26.29; 1 Krl 8,51; Ps 28,9; 78,62.71;
94,5;.14; 106,4.5.40; Iz 47,6; Jon 2,19; Mi 7,14) oraz narodem świętym (vodq* <u^ [u^m q*dov] – 5 Mż 14,
1

Ideę powołania wyrażają także niekiedy czasowniki, np.: ldb – odłączać, wyłączać, udy – poznać, lag – wykupić, har - upatrzyć
sobie).
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2.21; 26,19; 28,9). Izrael, który stoi przed Bogiem jako lud święty, wybrany, znajduje się w uprzywilejowanej
sytuacji. Deuteronomista jednak broni się przed niebezpieczeństwem błędnej interpretacji uprzywilejowanej
pozycji Izraela. Wyjaśnia, że świętość Izraela zasadza się jedynie na wzajemnym stosunku ukonstytuowanym
przez Boga. „Gdyż ty jesteś świętym ludem JAHWE, Boga twego. Ciebie wybrał JAHWE, Bóg twój, spośród
wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością” (5 Mż 7,6 = 14,2; por. 14,21; 26,19). Obietnica ta zostanie później wyjaśniona: „Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął JAHWE do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Lecz z miłości swej ku wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom...” (5 Mż 7,6-8).

1.3. Przymierze
Istotnym elementem teologii Starego Testamentu jest teologia przymierza. Starotestamentowy dogmat,
że JAHWE jest Bogiem Izraela, a Izrael ludem JAHWE, oparty jest na przekonaniu, że Bóg zawarł z Izraelem
łaskawe przymierze. Świadomość szczególnego związku ludu izraelskiego z Bogiem była oparta na historycznym doświadczeniu Izraela, na przekonaniu, że Bóg wielokrotnie interweniował zbawczo w życiu narodu od
samego początku, od czasów ojców narodu, poprzez wszystkie pokolenia. Zbawcze interwencje były przypieczętowane zawarciem przymierzy, a mianowicie z Abrahamem, którego Bóg powołał z Haranu i ludem
izraelskim, który pod wodzą Mojżesza kroczył z ziemi niewoli do Ziemi Obiecanej1. Świadomość wyboru
Izraela przez Boga i zawarcia przymierza, kształtowała wiarę potomków Jakuba i pozwalała im przetrwać
wszystkie katastrofy dziejowe i w każdej sytuacji oczekiwać pomocy ramienia JAHWE2.
Hebrajskim ekwiwalentem terminu przymierze jest słowo tyr!B= [B=r!t]3, bogate w treści, które nie mieszczą się w całości w terminie przymierze. Przez słowo tyr!B=4 rozumieć należy zarówno sam akt, na mocy
którego zostaje zawarty układ, ale także wspólnotę dwóch partnerów, sygnatariuszy układu. Przymierze lub
układ między ludźmi czy grupami ludzkimi w starożytności miało za zadanie, aby za pomocą obustronnie
uznanej i wiążącej umowy rozwiązać niewyjaśnione, niekiedy nawet grożące konfliktem sytuacje. Przymierza
miały prowadzić do pokojowego współistnienia, a nawet nawiązać polityczną i gospodarczą współpracę.
Potężniejszemu partnerowi właściwie przymierze nie było potrzebne. Do zawarcia przymierza ze słabszym partnerem nie nakłaniały go żadne konkretne sytuacje, które by go zmuszały do zawarcia przymierza.
Jeżeli zawierał przymierze, to nie mógł on być zmuszony przez partnera do okazywania wzajemności. Tylko
od niego samego, jako w pełni wolnego, zależało, czy zechce nałożyć na siebie jakieś zobowiązania, czy też
nie.
Przymierze w sensie religijnym, pomiędzy Bogiem a ludem izraelskim było układem dwustronnym. Inicjatywa jednak zawsze leżała po stronie Boga. Przymierze jest czymś, co człowieka spotyka i mu się przytrafia,
czymś, czego nie można ani wymodlić, ani wymusić za pomocą ofiar i pobożnych praktyk, spotyka człowieka
bez jego zasług i może być przez niego albo w wolności przyjęte, albo odrzucone5.
Starożytny Izrael zachował w swoich starych przekazach tradycji, mocno zakorzenione w świadomości
przekonanie, że Bóg zawarł z nim przymierze, najpierw z protoplastą narodu, później z całym narodem.

1.3.1. Przymierze noachickie
Przymierze noachickie nie konstytuuje ludu wybranego. Pomimo tego należy mu poświęcić kilka zdań,
wszak na jego tle dostrzec można wyjątkowość przymierza Boga z Abrahamem oraz z całym ludem izraelskim. Opis przymierza z Noem pochodzi ze źródła kapłańskiego (1 Mż 9,8nn).

1

Stary Testament mówi jeszcze o innych przymierzach, a mianowicie z Noem, Izaakiem, Jakubem, Dawidem, Lewitami.
Np. Cz. JAKUBIEC, Stare i nowe przymierze, Warszawa 1961; W. NIEMCZYK, Nowe przymierze, Warszawa 1934; St. ŁACH, Księga
wyjścia, PŚST ; L. STACHOWIAK, Księga Jeremiasza, PŚST X-1, s. 356nn; W. EEICHRODT, Theologie des Alten Testaments, I, s. 9nn;
E. KUTSCH, tyr!B=, THAT, I, k. 339nn.
3
Słowo tyr!B= występuje w Starym Testamencie 287 razy.
4
Na temat etymologii słowa tyr!B= – zob. M. UGLORZ, JAHWE – Bóg Izraela. Zarys teologii Boga Starego Testamentu, s. 190n;
E. KUTSCH, tyr!B=, THAT, I, k. 339nn.
5
A. LÄPPLE, Od egzegezy do katechezy, s. 91
2
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Przymierze z Noem ma wymiar uniwersalny1. Nie było to jedynie przymierze wyłącznie z Noem, ale z całą
ludzkością, nową ludzkością, ocalałą z wód potopu. Noe, jako protoplasta nowej ludzkości, doświadczył łaski
Bożej, nie tylko dlatego, że Bóg postanowił go ocalić, ale, że zawarł z nim przymierze, które objęło swą mocą
całe stworzenie.
„Oto Ja, Ja ustanawiam przymierze moje z wami i z potomstwem waszym po i z wszelkimi istotami żyjącymi, które są z wami, z ptactwem, z bydłem i z wszystkimi dzikimi zwierzętami, które są z wami, z tymi
wszystkimi, i ustanawiam przymierze moje z wami, że już nigdy nie zostanie wytępione żadne ciało wodami potopu i że już nigdy nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię” (1 Mż 9,8).
Kapłański opis zawarcia przymierza Boga z ludzkością mówi o znaku, jaki został dany Noemu i wszystkim
pokoleniom. Jest nim tęcza, pokazująca się na firmamencie po deszczu. Tekst kapłański właściwie mówi
o łuku (tv#q# [q#v#t]), który używany był w czasie wojny. Jeśli łuk może być symbolem wojny i niepokoju, to
tęcza – przypominająca łuk bez cięciwy – jest znakiem pokoju między Bogiem a ludźmi, między Stworzycielem a stworzeniem. Znak ten ma nie tylko przypominać ludziom Boże postanowienie, że „już nigdy nie będzie wód potopu, które by zniszczyły wszelkie ciało”, ale jest zapowiedzią ery szczęśliwości, pokoju, w której
przekują miecze na lemiesze (Iz 2,24), a „wilk będzie gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia.
Cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi” (Iz 11,6).
Przymierze noachickie nie związało jednak ludzi z Bogiem tak, jak było to w zamiarze Bożym. Grzech nie
zniknął z oblicza ziemi. Pomimo tego Boże przyrzeczenie nie zostało cofnięte. Bóg – według źródła kapłańskiego – postanawia jeszcze raz zawrzeć przymierze z człowiekiem, a w nim z jego potomkami. Był nim
Abraham, protoplasta narodu izraelskiego, który otrzymał obietnice nie o charakterze uniwersalnym, ale –
powiedzieć można – partykularnym, a mianowicie obietnicę ziemi, błogosławieństwa i powstania narodu
z nasienia Abrahamowego. Obietnica dana Abrahamowi jest bardziej konkretna, aniżeli obietnica dana ludzkości w przymierzu z Noem. Ale w tym nie wyczerpuje się inność przymierza z Abrahamem od przymierza
z Noem. Jak zobaczymy poniżej, w przymierzu z Abrahamem zawarta jest pewna potencja, siła otwierająca
Abrahama i jego potomków na przyszłość, na drogę od partykularyzmu do uniwersalizmu. Ale droga od partykularyzmu do uniwersalizmu w dziejach Izraela nie była prosta. Czasem ulegała ona załamaniom. Idea
uniwersalistyczna często w tym samym czasie funkcjonowała obok bardzo ciasnego partykularyzmu, wręcz
nacjonalizmu, na co wskazuje literatura profetyczna.

1.3.2. Przymierze z Abrahamem
Opis przymierza Boga z Abrahamem, koczującym Aramejczykiem, zachował się w Starym Testamencie
w dwóch wersjach, traktowanych przez egzegezę jako dublety tego samego wydarzenia. Pochodzą z dwóch
różnych tradycji (1 Mż 15, 7-20; 17,1-19). 1 Mż 15,7-21 jest świadectwem tradycji jehowistycznej (J + ← E),
1 Mż 17,1-19 pochodzi zaś ze źródła kapłańskiego. Oba opisy poprzedzone są obietnicami danymi Abrahamowi. W pewnym sensie można je traktować jako Bożą zapowiedź zawarcia przymierza z Abrahamem.
Były one źródłem nadziei Izraela.
Pierwszy opis poprzedzony jest pytaniem Abrahama o znak, po którym ma poznać, że obietnica otrzymania ziemi zostanie spełniona. Odpowiedzią na pytanie protoplasty narodu izraelskiego jest polecenie przygotowania ofiary z trzyletniej jałówki, kozy, barana, synogarlicy i gołębia. Samo zaś zawarcie przymierza opisane zostało jako wydarzenie dość tajemnicze, budzące niepokój, ale także napięcie oczekiwania. Narrator
pisze:
„I sprowadził mu to wszystko, i rozciął na poły, i położył jedną połać naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie
dzielił. Wtedy zleciały ptaki drapieżne do padliny, lecz Abram je odpędził. A gdy zachodziło słońce, ogarnął Abrama twardy sen, wtedy też opadły go lęk i głęboka ciemność. I rzekł do Abrama: Wiedz dobrze,
że potomstwo twoje przebywać będzie jako przychodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą
tam niewolnikami, i będą ich ciemiężyć przez czterysta lat” (1 Mż 15,10-13).
W jahwistycznym opisie Bóg JAHWE jest inicjatorem zawarcia przymierza z Abrahamem (Abramem).
Abraham z polecenia Bożego przygotował jedynie ofiarę. Samo zawarcie przymierza nastąpiło dopiero wów-

1

L. KRINETZKI, Der Bund Gottes mit Menschen nach dem Alten Testament und Neuen Testament, s. 13nn.
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czas, kiedy Abraham zasnął i ogarnęła go głęboka ciemność. Kiedy zapadł w stan nieświadomości, Bóg dokonał ceremonii zawarcia przymierza.
Znacznie ważniejszy dla późniejszej tradycji jest drugi opis zawarcia przymierza Boga z Abrahamem, pochodzący – jak zostało już powiedziane – ze źródła kapłańskiego.
Kapłański narrator pisze:
„Oto przymierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. Rozmnożę więc ciebie nad miarę i wywiodę z ciebie narody, i królowie pochodzić będą od ciebie. I ustanowię
przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze
wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie. Ziemię, na której przebywasz jako przychodzień, całą ziemię kanaanejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie na wieczne posiadanie i będę
Bogiem ich. Nadto rzekł Bóg do Abrahama: Ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochowujcie przymierza mego. A to jest przymierze moje, przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochować: obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna. Obrzeżecie mianowicie ciało napletka waszego i będzie to znakiem przymierza między mną a wami” (1 Mż 174-11).
W opisie tym najbardziej charakterystyczna jest zmiana imienia ojca ludu izraelskiego z imienia Abram na
Abraham1. Oznacza to, że przymierze z Abramem czyni z Abrama nowego człowieka, który staje się nosicielem obietnicy Bożej. Zmiana jest wynikiem interwencji Boga. Bóg zmienia imię ojcu Izraela, a to według sposobu myślenia starożytnych Hebrajczyków oznacza, że ma On suwerenną władzę nad Abrahamem i jego
potomkami. Cała historia Abrahama mówi wyraźnie o inicjatywie Boga, która będzie dostrzegalna
w dalszych dziejach Izraela.
Przymierze z Abrahamem w relacji kapłańskiej otwiera bardzo wyraźnie historię zbawienia i tylko w jej
kontekście może być ono zrozumiałe. Abraham jest pierwszym człowiekiem nowych dziejów przymierza,
obietnicy ziemi i błogosławieństwa, a więc zbawienia. Każdy, kto uczestniczy w obietnicy zbawienia, jest
więc synem Abrahama, dziedzicem obietnic Bożych. Dlatego dla teologii kapłańskiej właśnie przymierze
Boga z Abrahamem jest najważniejsze. W nim zawarte są wszystkie następne przymierza. Kronikarz nakazuje
nieustannie je wspominać:
„Wspominajcie po wieki przymierze jego, słowo, które nakazał tysiącu pokoleń, przymierze, które zawarł
z Abrahamem, i przysięgę, daną Izaakowi, którą ustanowił dla Jakuba prawem, a dla Izraela przymierzem wieczystym” (1 Krn 16,15-17).
Dokument kapłański – jak zostało powiedziane powyżej – zna dwa przymierza: przymierze z Noem i z Abrahamem2. Z porównania tych przymierzy wynika:
– W przypadku przymierza Noego sam JAHWE daje odpowiedni znak, w przypadku przymierza Abrahama
ludzki partner przymierza zostaje wezwany do przyjęcia znaku, do przeprowadzenia obrzezania, a tym
samym do przyjęcia aktem wiary zbawczej oferty Boga.
– Przymierze Abrahama jest pod względem treści znacznie bogatsze od przymierza z Noem. Zawiera trzy
obietnice: obietnicę stania się narodem, obietnicę nowych jakościowo kontaktów z Bogiem, polegających
na ofercie Boga – „ja chcę być twoim Bogiem” oraz obietnicę otrzymania ziemi.
– Koncepcja przymierza, jaką przedstawia dokument kapłański, pozbawiona jest całkowicie aspektów
prawnych. Przymierze jest wolnym aktem suwerennego Boga, poprzez który zawierający przymierze obdarowuje zbawieniem.

1

Na temat etymologii imion protoplasty narodu izraelskiego – zob. St. ŁACH, Księga Rodzaju, PŚST I-1, s. 362.
Źródło kapłańskie – w tej postaci w jakiej dotarło do nas – nic nie mówi o przymierzu Boga zawartym na Synaju z Izraelem.
Być może, że źródło kapłańskie pierwotnie, przed ostateczną redakcją Pięcioksięgu, znało tradycję o zawarciu przymierza synajskiego i je opisywało. Tradycja ta jednak została usunięta w trakcie zestawienia w całość dokumentu kapłańskiego z dokumentem Jehowistycznym (J E). Zarówno jehowistyczny, jak i opis Deuteronomisty zawarcia przymierza koncentruje się na nadaniu
Dekalogu. Opis ten uzupełnia nadanie niektórych praw natury kultycznej, pochodzących z dokumentu kapłańskiego. Czy zostały
one dołączone do jehowistycznego opisu później, czy też związane są one z kapłańskim opisem zawarcia przymierza synajskiego,
który jednak w czasie redakcji końcowej został pominięty? Jednoznaczna odpowiedź na to pytanie obecnie jest prawie niemożliwa.
2
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Czy jest jakieś uzasadnienie tego, że dokument kapłański odwołuje się jedynie do przymierza z Abrahamem?
Przyczyną tego, że w całym Dokumencie kapłańskim brak jakiejkolwiek wzmianki o przymierzu synajskim,
może być sytuacja, w jakiej znajdował się Izrael w czasie powstania dokumentu kapłańskiego. Izrael znajdował się w niewoli, która została przez historyczne dzieło deuteronomistyczne, a także przez proroków zinterpretowana jako kara za grzechy, odstępstwo Izraela od wiary w JAHWE. Może autor Dokumentu kapłańskiego uważał, że nie warto mówić o przymierzu synajskim, skoro Izrael nie dotrzymał przyrzeczenia. Nie wygasła jednak wierność Boga wyborowi Izraela na lud Boży. Dlatego, opierając się na niewzruszonej trwałości
obietnic Bożych, autor tradycji kapłańskiej mógł się spodziewać powrotu Izraela z niewoli (3 Mż 26,42-46).
Dokument kapłański wspomina przymierze Boga z Abrahamem, bowiem było to właściwie przymierze bez
zobowiązań ze strony protoplasty narodu wybranego. Na tym przymierzu autor Dokumentu kapłańskiego
mógł budować nadzieję na powrót do Ziemi Obiecanej.

1.3.3. Przymierze synajskie
Wiara Izraela w JAHWE ściśle związana jest z wydarzeniami, które miały miejsce na Synaju. Ale najstarsze
wyznania wiary (5 Mż 6,20nn.; 26,5nn; Joz 24,1 nn) – jak to już zostało powiedziane – nie mówią nic o Synaju i nie wspominają o zawartym tam przymierzu. W czasie redakcji źródła jahwistycznego, przymierze synajskie odgrywało już w Izraelu rolę, której nie da się zlekceważyć. Źródło jahwistyczne zna przymierze Boga
z Abrahamem, ale traktuje je jedynie jako pierwszy etap związania się Boga z Izraelem1. Dla źródła jahwistycznego przymierze synajskie jest kluczem dla zrozumienia dziejów narodu wybranego. I nic się nie zmieniło po włączeniu źródła elohistycznego do jahwistycznego.
W początkowej fazie historii Izraela, synajskie przymierze było stale odnawiane, w późniejszym zaś okresie obchodzono uroczyście pamiątkę jego zawarcia. Dla proroków, przymierze stanowiło rękojmię
i gwarancję niewzruszonej wierności Boga. Wierność tę przyrównywano do wierności małżeńskiej. Przez
zawarcie przymierza Bóg poślubił Izraela, wymagając od niego stałości uczuć.
„I zaręczę cię z sobą na wieki; zaręczę cię z sobą na zasadzie sprawiedliwości i prawa, miłości i zmiłowania. I zaręczę cię z sobą na zasadzie wierności, i poznasz Pana” (Oz 2,21.22; por. Ez 16,59-63).
Brak wzmianki o Synaju w najwcześniejszych wyznaniach zdaje się wskazywać, że pierwotnie w tradycji
o wędrówce z Egiptu do Ziemi Obiecanej nie było przekazu o Synaju. Został on włączony do tradycji
o wędrówce Izraela przez pustynię dopiero w okresie późniejszym. Nie można z tego wysnuć wniosku, że
tradycja synajska jest stosunkowo młoda i nie sięga swoimi korzeniami do czasów pobytu Izraela na pustyni.
Wyrażamy tu jedynie zdanie, dotyczące redakcji Pentateuchu, a nie historyczności wydarzeń pod Synajem.
Tradycja synajska i to, co zostało z nią połączone, stanowi dość duży blok przeróżnych perykop, rozpoczynający się w 2. Księdze Mojżeszowej 19,1 a kończący się na 10. wierszu rozdziału 10 4. Księgi Mojżeszowej.
Nigdzie w Starym Testamencie nie znajdziemy tak dużego bloku tekstów, podporządkowanych jednemu
wydarzeniu, a mianowicie objawieniu się Świętego Boga na Synaju2. W skład tradycji o objawieniu Boga na
Synaju w Pięcioksięgu wchodzą:
– jehowistyczna ( J + E) tradycja o Synaju (2 Mż 19 – 24; 32 – 34),
– kapłańskie opracowanie różnych praw, pochodzących z różnych epok (2 Mż 25 – 31; 35 – 4 Mż 10,10.
Jeśli jehowistyczny przekaz jest dość zwarty i – pomimo pewnych rysów i pęknięć w tekście – opisuje
konkretne wydarzenia, które miały miejsce u podnóża Synaju, to Dokument kapłański właściwie nie ma nic
do powiedzenia na temat objawienia się JAHWE Mojżeszowi i ludowi izraelskiemu pod masywem synajskim,
w celu zawarcia przymierza z wędrującymi potomkami Jakuba. Dokument kapłański raczej zainteresowany
jest objawieniem chwały JAHWE oraz zawiera objawienie pewnego porządku natury sakralnej, a więc prawo
dotyczące kapłanów i kultu przez nich sprawowanego.

1

Według źródła kapłańskiego przymierze z Abrahamem zawiera w sobie już wszystko, co spotka Izraela na jego drodze z Bogiem. Może właśnie dzięki temu poglądowi redaktor(-orzy) pominął kapłański opis synajskiego przymierza.
2
G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 153.
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Z obecnie znaną nam wersją zawarcia przymierza synajskiego wiąże się szereg pytań. Z punktu widzenia
historycznego ważne jest pytanie, chociaż odpowiedź na nie dla teologii jest nieistotna: Gdzie znajdowała
się góra, u podnóża której Bóg zawarł przymierze z Izraelem? Czy można górę Horeb identyfikować z Synajem?
Półwysep Synajski na północy od strony Morza Śródziemnego jest płaski, spiętrza się natomiast na południu i tworzy masyw górski z kilkoma szczytami. Według poglądu tradycyjnego górę objawienia się Boga,
Górę Bożą, Synaj, identyfikuje się z tzw. Górą Mojżesza (Dżebel Musa), leżącą w południowej części półwyspu Synajskiego, mającą 2244 metrów wysokości nad poziomem morza. Cesarz Justynian (527 – 565)
wzniósł tu budowle mające upamiętnić wydarzenia sprzed wieków, a więc zawarcie przymierza Boga z Izraelem. Za poglądem tym przemawiają słowa z 5 Mż 1,2 o jedenastu dniach drogi, których Izraelici potrzebowali na przejście od Góry Bożej do Kadesz. Tu, wokół Dżebel Musa istniały warunki, pozwalające na dłuższy
pobyt plemion izraelskich, gdyż równina otaczająca górę półkolem od jednej strony, posiadała źródła i pastwiska.
Górę Synaj, o której mówi Biblia, umiejscawia się także po drugiej stronie zatoki Akaba. Według 2 Mż 19,
16 objawieniu Boga towarzyszyły zjawiska podobne do wybuchu wulkanu. W okolicach Góry Mojżesza nie
ma wulkanu1. Szczyty wulkaniczne znajdują się po drugiej stronie Półwyspu Synajskiego. Jednakże w czasach
historycznych, wulkany tam leżące były już nieczynne.
Niektórzy sądzą, że Bóg objawił się Izraelitom w bliskiej okolicy Kadesz, ale istnieją trudności z pogodzeniem tradycji o Synaju z tradycją pobytu uciekających z Egiptu Izraelitów na terenie zwanym Kadesz.
Lokalizacja góry Synaj – jak widać z powyższego – jest niepewna. Stary Testament zawiera dane, których
nie da się w pełni z sobą powiązać2. Z dużym prawdopodobieństwem Horeb można identyfikować z Synajem. Deuteronomista bowiem pisze: „Pan, nasz Bóg, zawarł z nami przymierze na Horebie. Nie z ojcami naszymi zawarł Pan to przymierze, lecz z nami, z nami, którzyśmy tu wszyscy dziś przy życiu” (5 Mż 5,2.3).
Biblijna relacja zawarcia przymierza Boga z Izraelem na Synaju (2 Mż 19,1 – 31,18), zawiera szereg elementów, które – wydaje się – nie w każdym szczególe przylegają do siebie. Jest ona tworem – jak zostało to
już powiedziane wyżej – powstałym ze źródła jahwistycznego, elohistycznego (właściwie jehowistycznego)3
oraz kapłańskiego4. Całość posiada delikatną redakcję deuteronomistyczną. Dzisiaj jednak relacja o zawarciu
przymierza tworzy jedną całość, chociaż nie bez rysów i pęknięć, która świadczy o rozumieniu samobjawienia
się Boga na Synaju przez potomków Jakuba. A więc końcowy efekt łączenia starych tradycji jest miarodajny
dla poznania samorozumienia swojej egzystencji przez lud przymierza, jakim był historyczny Izrael.
Cel przymierza
Stary Testament określa cel zawarcia przymierza JAHWE z Izraelem w słowach:
„Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do
siebie. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie
szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. A wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim” (2 Mż 19,4-6)5.
Wstępna umowa
Bóg wyszedł z propozycją zawarcia przymierza. Wszelka sprawa między Bogiem a człowiekiem musi być
poprzedzona odpowiednim przygotowaniem się człowieka, który jest wezwany przed oblicze Boże. Dotyczy
to również Izraelitów, którzy prowadzeni przez Mojżesza znaleźli się na pustyni. Przygotowanie polegało na
dość prozaicznych czynnościach, między innymi wypraniu szat. Ponadto Izraelici wezwani zostali do po1

O. PROCKSCH, Theologie des Alten Testaments, 1950, s. 82.
Zob. H. D. PREUß, Theologie des Alten Testaments, 1, s. 76n.
3
Świadczą o tym użyte w opowiadaniu o zawarciu przymierza imiona Boże: JAHWE, El. Ponadto zbyt często czytamy o tym, że
Mojżesz został wezwany na górę Synaj i że lud przyrzekał zachowanie wierności przymierzu. Mamy więc w tym opowiadaniu
pewne dublety i połączone z sobą pewne fragmenty z różnych źródeł, które zostały ze sobą połączone i to nie zawsze logicznie.
W narracji mieszają się z sobą pewne poglądy, które nie mogły np. występować w czasach Mojżesza.
4
Chociaż tradycja kapłańska została połączona z innymi tradycjami Pentateuchu i zawiera dość obszerny zbiór praw, to jednak
– jak zostało powiedziane powyżej – nic nie mówi o przymierzu Boga z Izraelem na Synaju.
5
Słowa te zostały już omówione powyżej (1.1.3.3).
2
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wstrzymania się od współżycia seksualnego (2 Mż 19,10). Górę objawienia otoczono zaś barierą, której nie
wolno było nikomu przekroczyć pod karą śmierci.
Bóg zażądał zgody ludu izraelskiego na zawarcie przymierza. Mojżesz zwołał więc przywódców ludu i przedłożył im Boży plan. Odpowiedź była jednoznaczna, podjęta w pełnej świadomości (inaczej jest w jahwistycznym opisie zawarcia przymierza Boga z Abrahamem): „Uczynimy wszystko, co Pan rozkazał” (2 Mż 19,
8).
Opis teofanii
JAHWE domagając się decyzji ludu, z którym chce zawrzeć przymierze, jakby ogranicza swoją suwerenność. Ma w tym cel. Chce, aby Izrael był świadomy tego, co niebawem ma się wydarzyć i odpowiedzialnie
przyjął słowo Boże.
Kiedy Izrael zgodził się na zamiary JAHWE, nadszedł czas Bożego działania. Na trzeci dzień Bóg ukazał
się na górze Synaj w swej wspaniałości i mocy (2 Mż 19,10nn). Teofanii towarzyszyły zjawiska, które występują w czasie burzy, a więc błyskawice i grzmoty. W Starym Testamencie Bóg często przedstawiany jest jako Pan
burzy. Psalm 29 sławi obecność JAHWE pośród burzy i nawałnicy:
„Głos Pana nad wodami,
Bóg chwały zagrzmiał,
Pan nad wodami wielkimi.
Głos Pana potężny,
Głos Pana wspaniały.
Głos Pana łamie cedry,
Pan łamie cedry Libanu.
Sprawia, że Liban skacze jak cielę,
A Syrion jak młody bawół.
Głos Pana krzesze płomienie ogniste.
Głos Pana wstrząsa pustynią,
Pan wstrząsa pustynią Kadesz” (Ps 29, 3-8).
W wielu tekstach starotestamentowych, pochodzących z różnych czasów, JAHWE opisany został jako
Bóg kroczący przez pustynię Synaj pośród burzy (zob. 5 Mż 33,2mm; Sdz 5,4nn; Ha 3,2). W opisie zawarcia
przymierza synajskiego, góra przymierza spowita była dymem i drżała (2 Mż 19,16.18). Ujawniająca się potęga sił przyrody mówi o władaniu Boga JAHWE nad całym stworzeniem. Ale zjawiska towarzyszące teofanii
były tylko zasłoną, za którą kryła się chwała JAHWE (dobK* [k*bod])1. Zjawienie się Boga na Synaju budziło
lęk i drżenie. Wszechpotężny JAHWE, którego lękali się Izraelici był dla Izraela partnerem przymierza. Objawiająca się potęga JAHWE miała nie tylko wzbudzić strach, ale przede wszystkim szacunek i bojaźń wobec
Boga, aby lud nie odważył się sprzeciwić Bogu, aby bezwzględnie był posłuszny i przestrzegał Bożych zaleceń.
„Wtedy rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed nim
była w was, byście nie grzeszyli” (2 Mż 20,20).
Pośrednik przymierza
Nie sposób wyobrazić sobie dziejów Izraela bez Mojżesza, postaci, która na wierze ludu wybranego wycisnęła niezatarte piętno2. Stary Testament przedstawia Mojżesza jako pośrednika przymierza synajskiego.
Według Deuteronomisty, Mojżesz powiedział do ludu: „Ja zaś stałem wówczas pomiędzy Panem a wami, aby
wam obwieszczać słowo Pana, gdyż baliście się ognia i nie wstąpiliście na górę” (5 Mż 5,5).
Lud zgromadzony wokół góry Synaj, pełen lęku przed Bogiem, który zamanifestował swoją chwałę w zjawiskach przyrody, prosił Mojżesza, swojego przywódcę, aby sam rozmawiał z Bogiem. Lud błagał, by JAHWE
już nie mówił więcej przez pioruny i błyskawice, lecz by przemawiał przez Mojżesza. Lud był skłonny wszystko przyjąć, co JAHWE powie i rozkaże3.

1

Zob. C. WESTERMANN, dbk, THAT I, k. 795.
Zob. np. J. St. SYNOWIEC, Mojżesz i jego religia, Kraków 1996; M. BUBER, Moses, (Przekł. polski R. Wojnarowski, Mojżesz, Warszawa 1998.
3
Także Nowy Testament mówi o Mojżeszu, jako pośredniku przymierza synajskiego, które autor Listu do Hebrajczyków nazywa pierwszym przymierzem (np. Hbr 8,6-8).
2
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Na Boży rozkaz Mojżesz wszedł na górę, gdzie otrzymał prawo wypisane na dwóch kamiennych tablicach i ogłosił je ludowi. Cały lud odpowiedział jednogłośnie: „Wszystkie słowa, które wypowiedział Pan,
wypełnimy” (2 Mż 24,3).
Dekalog – prawo przymierza
Formularzem, na którym przedstawione zostały warunki przymierza, potwierdzającym także zawarcie
przymierza był Dekalog, dziesięć słów JAHWE. Dekalog zapisany został w Biblii dwukrotnie (2 Mż 20,2-17 —
wersja starsza [elohistyczna] i 5 Mż 5,6-21 — wersja młodsza [deuteronomistyczna]). Obie wersje są recenzjami starszego dokumentu.
W dzisiejszej formie Dekalogu, zarówno z 2. Księgi Mojżeszowej jak i Deuteronomium – jak wykazały najnowsze badania – tkwi bardzo stary rdzeń literacki1, który niewątpliwie został rozwinięty i ukształtowany
w późniejszym okresie2.
Na początku dziejów Izraela na ziemi, którą Bóg dał swojemu ludowi, jesienią organizowano pielgrzymki
do wspólnego sanktuarium, gdzie składano ofiary, przede wszystkim odnawiano przymierze. W czasie tego
święta uroczyście zobowiązywano się do wykonywania woli JAHWE. Czytano Dekalog, zapewne nieco krótszy od obecnie znanej nam formy i ślubowano wierność Bogu i przestrzeganie praw, które nadał JAHWE.
W późniejszym okresie – jak to wynika z 5 Mż 31,10n – obchodzono co siedem lat święto zawarcia przymierza w Sychem. Można z dużym prawdopodobieństwem twierdzić, że obecna forma Dekalogu jest wynikiem
pewnego procesu dostosowywania go do zmieniającej się rzeczywistości. Pewne przykazania zostały dodane
(np. święcenie sabatu oraz nakaz czci rodziców)3.
Dekalog (Dziesięć przykazań) wykazuje pod względem formy bardzo duże podobieństwo do formularzy
umów, pochodzących z drugiego tysiąclecia przed Chr.
Dzięki odkryciom przez G. E. Mendenhalla4 hetyckich umów lennych, możemy wejrzeć w świat starożytnych przymierzy, zawieranych przez króla, suwerena z wasalami. I chociaż w czasie, w którym Izrael wszedł
na arenę dziejów, państwo hetyckie już dawno nie istniało, to jednak interesujące jest porównanie owych
hetyckich umów lennych z opisami przymierzy, które znajdują się w Starym Testamencie. Należy z dużym
prawdopodobieństwem przyjąć, że nawet po hegemonii Hetytów na Bliskim Wschodzie nadal w użyciu były
„formularze” umów, których wzór sięga czasów państwa hetyckiego z Anatolii. Istnieją też dowody, że
z końcem późnej epoki brązu, a więc w czasach patriarchów i początkowej fazy państwa izraelskiego, Palestyna i kraje sąsiednie były pod silnym wpływem kultury hetyckiej. Hetycka forma traktatu nie zanikła z upadkiem
imperium Hetytów w XIII w. przed Chr., gdyż wiele z jej istotnych cech można jeszcze odnaleźć w układach
aramejskich i asyryjskich nawet w VIII i VII stuleciu.
Hetyckie traktaty zaczynają się od wstępu, w którym „wielki król” przedstawia się, podając swe imię
i tytuły. Potem następuje zazwyczaj dość długi prolog, w którym król poddaje ocenie poprzednie stosunki
między nim a wasalem, podkreślając głównie swoje własne dobroczynne akty, które zobowiązują drugą
stronę do nieustającej wdzięczności.
Formularz zawiera dość szczegółowy opis nałożonych na wasala zobowiązań. Ze względu na Dekalog warto je tu przywołać, aby dostrzec, że Dziesięć przykazań w dość dużym stopniu przypomina hetyckie traktaty
lenne. Zawierają one – obok wstępu – zazwyczaj takie elementy:
– zobowiązanie pokładania bezgranicznej ufności w „wielkim królu”;

1

Za starożytnością Dekalogu przemawia sposób zwracania się do tych, którzy zobowiązani są do przestrzegania przykazań.
Przykazania są sformułowane w drugiej osobie liczby pojedynczej (ty). Dotyczą zarówno Izraela jako całości, jak i pojedynczych
członków ludu wybranego. Powstały w czasach, w których nie odróżniano jednostki od całej społeczności i odwrotnie.
2
Starożytny zbiór przekleństw (Pwt 27,15nn [tzw. Dekalog z Sychem]) zwrócony jest przeciwko występkom jednostki, które
wspólnota nie była w stanie kontrolować, przede wszystkim dwanaście zakazów z 3 Mż 19,13-18 pod wieloma względami przypominają Dekalog. Starożytność tych zbiorów jest niewątpliwa. Te starożytne zbiory przepisów prawnych, włącznie z Dekalogiem,
miały na celu w sposób zwięzły przekazać wolę JAHWE wobec Izraela.
3
Pierwotnie przykazania Dekalogu miały formę negatywną. Raczej zakazywały czegoś, a nie nakazywały. Prawdopodobnie zakaz kradzieży dotyczył porywania ludzi. Dodatkami są też motywacje, którymi zaopatrzone są obecnie przykazania.
4
G. E. MENDENHALL, Ancient Oriental and Biblical Law Covenant Forms in Israelite Tradition, (BA 17 (1954) s. 26-46; 49-76.
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– zakaz wypowiadania nieodpowiednich słów o suwerenie;
– zakaz utrzymywania kontaktów politycznych poza imperium hetyckim oraz okazywania wrogości wobec
innych wasali (rozsądzanie spraw spornych między wasalami przysługiwało suwerenowi);
– zobowiązanie wasala do dostarczenia żołnierza na wezwanie suwerena (wasal powinien to uczynić szczerze, bez ociągania się);
– zobowiązanie złożenia rocznej daniny przewidzianej w układzie.
W hetyckich traktatach lennych – zgodnie z warunkami umowy – niekiedy egzemplarz traktatu był złożony
w sanktuarium wasala i odczytywany publicznie w regularnych odstępach czasu, przypuszczalnie w celu
przypomnienia wasalowi o jego zobowiązaniach i o złożonej uroczyście przysiędze lojalności. W wypadku
Dekalogu, jego tekst wyryty na kamiennych tablicach, został złożony w skrzyni przymierza, ta zaś przechowywana była najpierw w Sychem, następnie w jerozolimskiej świątyni. Deuteronomista w usta Mojżesza włożył słowa: „A obróciwszy się, zstąpiłem z góry i włożyłem tablice do skrzyni, którą sporządziłem;
i były tam, jak mi rozkazał Pan” (5 Mż 10,5; por. 31,9-13). Przypomnijmy, że Izrael także każdego roku –
w początkowej fazie jego dziejów – zbierał się jesienią w Sychem, recytował Dekalog i potwierdzał wierność przymierzu z Bogiem.
Paralele między hetyckimi formularzami przymierza zawartego przez króla z wasalem a Dekalogiem, same się narzucają.
– W Dekalogu mamy także wstęp, w którym JAHWE się przedstawia: „Ja jestem JAHWE, twój Bóg, który cię
wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli” (2 Mż 20,2).
– Hetycki król zabraniał kontaktów wasali z obcymi i zawierania traktatów poza hetyckim imperium, według
Dekalogu Izraelitom nie wolno było mieć nic wspólnego z innymi bogami poza JAHWE.
– Jak hetyccy wasale mieli powstrzymywać się od okazywania wrogości innym wasalom i przedstawiać
wszelkie sprawy sporne do rozstrzygnięcia „wielkiemu królowi”, tak nakazy Dekalogu zabraniały takich
postępków, które naruszałyby prawa Izraelitów i zakłócały pokój wspólnoty.
Ponadto:
– Odzew na wezwanie do wystawienia armii jest wyraźnie uznany za obowiązkowy w izraelskiej amfiktionii
(por. Sdz 5, 14-18, 23; 21, 8-12).
– Jak wasal musiał stawić się przed królem z przewidzianą w umowie daniną, tak też od Izraelity oczekiwano regularnego zjawiania się przed obliczem JAHWE (2 Mż 23,14-17; 34,18-20).
Akt zawarcia przymierza
Pomiędzy zapowiedzią JAHWE, że zamierza zawrzeć z Izraelem przymierze i ogłoszonym Dekalogiem,
narrator umieścił pewien zbiór praw, które musimy uznać bez zastrzeżeń, że pochodzą z różnych epok, są
bowiem odzwierciedleniem życia osiadłego. Regulują one głównie stosunki między ludzkie i dotyczą etycznej
sfery ludzkiego życia. Narrator daje im jednak sankcję prawa nadanego przez Boga i spisanego przez Mojżesza
(2 Mż 24,3).
Deklaracja JAHWE o zawarciu przymierza z ludem izraelskim w istocie jest już zawarciem przymierza.
Miarodajna i wystarczająca jest wola JAHWE. Bóg nie potrzebuje zewnętrznych aktów, natomiast potrzebuje
ich człowiek. Dlatego Mojżesz jako pośrednik przymierza przygotował obrzęd przymierza i w imieniu JAHWE,
a także w imieniu ludu dokonał obrzędu zawarcia przymierza.
Samo ogłoszenie Dekalogu jest aktem przejęcia Izraela na własność. Dziesięć słów rozpoczyna się od samoprezentacji JAHWE, w której jest mowa o zbawczym czynie Boga, jakim było wyprowadzenie potomków
Jakuba w Egiptu. „Ja jestem JAHWE, twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli” (2 Mż 20,
2). Po tej samoprezentacji Boga, który objawił się na Synaju, następują konkretne przykazania. Dzięki temu,
że JAHWE jako suweren objawił swoją wolę Izraelowi, a Izrael zgodził się na przyjęcie woli swojego wybawcy,
JAHWE objął w posiadanie Izraela i od tego momentu Izrael mógł się uważać za szczególną własność JAHWE.
Akt zawarcia przymierza, jako akt zawłaszczenia Izraela nie jest aktem agresji, zaborczości Boga izraelskiego,
lecz aktem łaski. Bóg zawierając przymierze z Izraelem zobowiązał się do ochrony swojego ludu. Łaską jest
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zawarcie przymierza z kimś ważnym, wielkim, możnym itp., szczególnie jeśli stroną proponującą zawarcie
przymierza jest wielki, potężny, pełen chwały Bóg, JAHWE, który okazał swą moc nad Egiptem. Jeśli Izrael
z czcią należną Bogu przyjął przykazania, jeśli przy okazji wielkich świąt recytował Dekalog, to znaczy to, że
samo nadanie przykazań potomkowie Jakuba uważali za wydarzenie zbawcze. Dla Izraela Dekalog to nie
tylko kodeks prawa moralnego, ale przede wszystkim słowo, poprzez które JAHWE podarował swojemu ludowi życie. Tak rozumiał nadanie Dekalogu Deuteronomista, który pisze, że Mojżesz powiedział do ludu:
„Starajcie się więc czynić tak, jak rozkazał wam Pan, wasz Bóg. Nie zbaczajcie ani w prawo, ani w lewo.
Idźcie dokładnie drogą, jaką wam nakazał Pan, wasz Bóg, abyście zachowali życie, aby się wam dobrze
powodziło i abyście długo żyli w ziemi, którą posiądziecie!” (5 Mż 5,32.33)
Opis zawarcia przymierza JAHWE z Izraelem jest bardzo krótki, wręcz oszczędny w słowa, co wskazuje
na jego starożytność:
„Mojżesz…, wstawszy wcześnie rano, zbudował ołtarz u stóp góry i postawił dwanaście pomników dla
dwunastu plemion izraelskich. Polecił też młodzieńcom z synów izraelskich złożyć ofiarę całopalenia, a ci
zarżnęli cielce na rzeźną ofiarę pojednania dla Pana. Potem wziął Mojżesz połowę krwi i wlał do czaszy,
a drugą połowę krwi wylał na ołtarz. Następnie wziął Księgę Przymierza i głośno przeczytał ludowi, ten
zaś rzekł: Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Wziął też Mojżesz krew i pokropił
lud, mówiąc: Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. I wstąpił Mojżesz i Aaron, Nadab i Abihu oraz siedemdziesięciu ze starszych Izraela na górę, i ujrzeli Boga Izraela, a pod jego stopami jakby twór z płyt szafirowych, błękitny jak samo niebo. Lecz na najprzedniejszych
z synów izraelskich nie wyciągnął swojej ręki; mogli więc oglądać Boga, a potem jedli i pili” (2 Mż 24, 4-11).
A więc u stóp góry przymierza Mojżesz postawił dwanaście stel (kamieni), symbolizujących cały lud. Zastanawiająca jest liczba dwanaście. Odpowiada ona liczbie dwunastu plemion izraelskich. Jednakże – dzisiaj
wiadomo – że pod Synajem nie było wszystkich plemion. Niektóre mogły już być w Kanaanie. Nie można
wykluczyć, że w świadomości ludu zgromadzonego pod Synajem było przekonanie, że na cały lud składa się
dwanaście pokoleń izraelskich, przeto niejako przymierze zawarte było z niektórymi plemionami zaocznie.
Synchronizuje to z wydarzeniem w Sychem, opisanym w 24. rozdziale Księgi Jozuego. Jozue wymógł na
zgromadzeniu starszych w Sychem bezwzględne poddanie się i przestrzeganie woli JAHWE. Znamienne są
słowa przedstawicieli ludu: „Niech nas Bóg uchowa od tego, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć innym bogom. Gdyż to Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i naszych ojców z ziemi egipskiej, z domu niewoli, i On uczynił
na naszych oczach te wielkie cuda, i strzegł nas przez całą tę drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich ludów,
wśród których ciągnęliśmy” (Joz 24,16-17). Co znaczy „nas i naszych ojców”? Czy kryje się za tym powszechnie dzisiaj przyjmowane stanowisko, że nie wszystkie plemiona w tym samym czasie wkroczyły do Kanaanu?
Mojżesz pośrodku dwunastu kamiennych stel, zbudował ołtarz dla JAHWE i złożył na nim ofiary całopalne
i dziękczynne. Połowa krwi zwierząt ofiarowanych JAHWE, została wylana na ołtarz. Kiedy Mojżesz wobec
zgromadzonego ludu odczytał prawo Boże, ten na nowo (po raz trzeci: 2 Mż 19,8; 24,3; 24,7) wyraził swoją
zgodę na zawarcie przymierza i przyrzekł posłuszeństwo swojemu Bogu. Wtedy Mojżesz drugą połową krwi
ofiarnej skropił Księgę prawa oraz zgromadzony wokół lud izraelski, mówiąc: „Oto krew przymierza, które
Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów”(2 Mż 24,8).
Istotnym elementem przymierza synajskiego było wylanie krwi cielca na ołtarz i pokropienie nią ludu.
Ołtarz symbolizował – podobnie jak słup dymu i ognia, skrzynia przymierza, namiot Pański, a później świątynia – obecność Boga. Pokropienie krwią ołtarza i ludu symbolizowało przyjęcie Izraela na własność oraz
związek JAHWE z ludem, przypieczętowany krwią. Akt ten posiadał głębokie znaczenie. Krew w rozumieniu
starotestamentowym była siedliskiem i źródłem życia. Przez pokropienie krwią człowiek stawał się czysty,
jakby na nowo stworzony i poświęcony Bogu (por. Ps 51,9-12). Przez pokropienie krwią przymierza, lud został obdarowany nowym życiem, wszedł w związek z Bogiem. Przyczyną tego bliskiego związku była miłość
Boga do ludu. Cała historia Izraela jest wyrazem tej miłości i zaangażowania się Boga w dzieje narodu wybranego. Izrael, obdarzony przez Boga nowym życiem, stał się narodem świętym (2 Mż 19,6), a więc wyłączonym z kręgu innych narodów. Wszystko bowiem, co ma związek z Bogiem, musi być poświęcone i odłączone od tego, co pospolite (por. 3 Mż 11,44.45). Nie ulega wątpliwości fakt, że przymierze synajskie ma
znaczenie zbawcze, i to nie tylko dla tych, którzy zostali pokropieni krwią zabitego cielca pod górą Synaj, ale
dla wszystkich pokoleń izraelskich. W świetle zbawczej interpretacji przymierza zrozumiałe stają się więc
słowa proroka:
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„Lecz teraz – tak mówi JAHWE – który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się,
bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś!” (Iz 43,1; por. wiersze 7. i 15.).
Przesłaniem relacji z Księgi wyjścia, dotyczącej przymierza synajskiego, jest ukazanie zbawczego charakteru decyzji JAHWE, dotyczącej zawarcia przymierza z Izraelem. Owszem, relacja ta aż trzykrotnie
wspomina o decyzji ludu (2 Mż 19,8; 24,3; 24,7), to jednak nie zawiera tak mocnych akcentów prawnych,
jak występuje to w relacji Deuteronomisty, która właściwie jest reinterpretacją tego, co stało się pod
Synajem. Nie można tu pominąć milczeniem faktu, że źródło deuteronomiczne zbyt prawniczo pojmowało
przymierze Boga z Izraelem. Deuteronomista kładł nacisk na warunki przymierza, podyktowane przez Boga
i przyjęte przez lud1. Przez to zbawczy sens przymierza synajskiego został nieco przyćmiony, chociaż źródło
deuteronomiczne kształtowało się pod wpływem proroków starotestamentowych, akcentujących mocno
zbawcze znaczenie wydarzeń synajskich. Być może, wpływ na to miała prorocka idea życia etycznego. Deuteronomista, pragnąc zachować właściwą proporcję pomiędzy zbawczym a prawniczym sensem przymierza,
podkreśla z naciskiem, że jedynie miłość Boża jest ostatecznym motywem wyjaśniającym wybór Izraela na
lud Boży. Wystarczy zacytować tu słowa:
„JAHWE przylgnął do was i was wybrał nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, jesteście bowiem najmniej liczni ze wszystkich narodów. Lecz z miłości swojej ku wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was JAHWE mocarną ręką (...) z domu niewoli”
(5 Mż 7,7.8).
Po pokropieniu ołtarza i ludu krwią zwierząt ofiarnych, Mojżesz, jego brat Aaron, Nadab i Abihu oraz
siedemdziesięciu starszych ludu, wstąpiło na górę i oglądało tam wspaniałość JAHWE. „I ujrzeli Boga Izraela, a pod jego stopami jakby twór z płyt szafirowych, błękitny jak samo niebo” (2 Mż 24,10).

Zakończenie rytu zawarcia przymierza stanowiła uczta ofiarna, spożywana przed obliczem JAHWE (2 Mż 24,
11). I tu mamy do czynienia z relacją bardzo starego obrzędu: „Lecz na najprzedniejszych z synów izraelskich
nie wyciągnął swojej ręki; mogli więc oglądać Boga, a potem jedli i pili”.
Wspomniana w 2. Księdze Mojżeszowej ofiara przymierza jest typową ucztą biesiadną (v=l*mym), zasadniczo różniącą się od ofiary całopalnej. Podczas uczty biesiadnej spalano jedynie małą część zwierzęcia.
Większą część spożywała biesiadująca wspólnota.
Badania Rudolfa Schmida2 dowiodły, że ofiary zwane v=l*mym nie miały żadnej analogii na całym starożytnym Bliskim Wschodzie. Nie znali ich ani Babilończycy, ani Asyryjczycy i Hetyci. Zaskakujące podobieństwo wykazują izraelskie ofiary zwane v=l*mym z greckimi ofiarami epoki mykeńskiej, które w swoich eposach opisuje Homer. Zewnętrzne formy i wyobrażenia izraelskich v=l*mym są połączeniem dawnych ofiar
składanych przez koczowników ze starogrecką ofiarą.
Ale w jaki sposób idea tej ofiary dotarła do Izraela? Rudolf Schmid jest przekonany, że miejscem zetknięcia się starogreckiego i starosemickiego dziedzictwa tradycji było Ugarit (Ras Szamra)3, ważny ośrodek krzyżowania się szlaków handlowych między Wschodem i Zachodem, a tym samym także różnych prądów religijnych, duchowych i kulturowych. Za tezą tą przemawia fakt, że w starożytnym Ugarit ofiary nosiły taką
samą nazwę jak u Izraelitów — v=l*mym. To także wskazuje na starożytność relacji zawarcia przymierza
Boga z Izraelem.
Synajska tradycja – co łatwo dostrzec – zawiera elementy, które nie zawsze do siebie przylegają. Zdaje się
zawierać tradycje, które mogą pochodzić z różnych okresów historii Izraela. Stawia to pod znakiem zapytania
starożytność przekonania, że Bóg zawarł z Izraelem przymierze pod Synajem. Dostrzec to można wielokrotnie. Np. Narrator pisze, że po złożeniu ofiary, a przed pokropieniem krwią ołtarza i ludu, Mojżesz czytał Izraelitom Księgę przymierza. Powstaje pytanie: Co należy rozumieć przez Księgę przymierza, czy Kodeks przymierza? Zapewne nie chodzi o zbiór praw etycznych, znajdujących się w 2 Mż 20,22 – 23,33. Tzw. Kodeks
1

W Deuteronomium nie znajdujemy jednolitego poglądu na przymierze. Jest to wynikiem kolejnych redakcji 5. Księgi Mojżeszowej. Deuteronomium zawiera również opis przymierza zawartego przez JAHWE z Izraelem na terenie Moabu. Przymierze to
zdaje się mieć charakter umowy, kontraktu między partnerami – zob. N. LOHFINK, Bund als Vertrag im Deuteronomium, ZAW
104(1995), H. 2, s. 215–239.
2
Za A. LÄPPLE, Od Księgi rodzaju do ewangelii, s.236.
3
Zob. wykopaliska w Ras Szamra – W. F. ALBRIGHT , Archeologia Palestyny, 236n, 286n.
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przymierza, umieszczony przez redaktora w 2. Księdze Mojżeszowej, zawiera przepisy prawne pochodzące
z późniejszego okresu1. Jedynym formularzem, dokumentem przymierza jest Dekalog. Przed zawarciem
przymierza został on uroczyście ogłoszony przez Boga. Ponadto dwie tablice z Dekalogiem w 2. Księgi Mojżeszowej nazwane zostały Tablicami świadectwa (32,15; 34,29).
Mojżesz otrzymał na górze Synaj dwie tablice z przykazaniami i te tablice należy rozumieć jako dokument
zawartego przymierza, na którym suwerenny Bóg ogłosił swą wolę wobec swojego ludu. Narrator pisze, że
na tablicach kamiennych zawarte były prawa i przykazania (2 Mż 24,12). Występujący w zwrocie waw (i) ma
znaczenie wyjaśniające, to znaczy, że wypisane na nich były przykazania. Narrator także pisze w 2 Mż 32,15,
że Mojżesz przyniósł z góry Synaj Tablice Świadectwa, na których przecież mogło się zmieścić jedynie owych
dziesięć słów ogłoszonych przez JAHWE, a więc Dekalog.
Jest faktem, że w Biblii idea przymierza otrzymała zdecydowanie pełny wyraz w 5. Księdze Mojżeszowej,
zdecydowanie pełniejszy niż w 2. Księdze Mojżeszowej. Faktem jest również, że termin przymierze stosunkowo rzadko pojawia się w literaturze z przed VII stulecia. Jedynie Ozeasz używał tego terminu i to bardzo
rzadko, i zawsze w znaczeniu teologicznym. Niektórzy więc twierdzą, że samo pojęcie przymierza odgrywało
niewielką rolę w myśleniu Izraela przed Deuteronomistą (przed VII w.). Można spotkać się nawet z twierdzeniem, że izraelska myśl o przymierzu Boga z Izraelem zrodziła się dopiero w czasach asyryjskich, a to pod
wpływem asyryjskich traktatów lennych.
Trudno jednak dać wiarę takim poglądom. Niewątpliwie traktaty asyryjskie wywarły wpływ na myślenie
Izraela w VII stuleciu, lecz jest rzeczą nieprawdopodobną, żeby Izrael przed tym nie uważał siebie za lud
poddany JAHWE i nie usiłował stosunku Bóg – lud ubrać w formę zapożyczoną z czasów hetyckich.
Fakt, że przymierze otrzymuje najpełniejszy wyraz w Deuteronomium, nie może być dowodem, że przymierza Boga JAHWE z Izraelem nie znano w czasach o wiele wcześniejszych. Fakt, że myśl o przymierzu Boga
z Izraelem otrzymała klarowny wyraz w 54. Księdze Mojżeszowej, nie może prowadzić do przekonania, że
idea przymierza Boga z Izraelem nie posiada starożytnych korzeni. Gdyby ich nie posiadała, to jak wytłumaczyć coroczne zebranie plemion w Sychem?
Z biegiem czasu każda koncepcja, szczególnie religijna, uległa reinterpretacji i rozwojowi. Musiało tak być
również w wypadku przekonania Izraela, że Bóg zawarł z nim łaskawe przymierze.
Trzeba także pamiętać, że perykopa o Synaju w tej postaci, w jakiej znajduje się w Starym Testamencie,
jest efektem niezwykle długiego i złożonego procesu przekazywania tradycji i przetwarzania jej, w toku którego materiał został oderwany od pierwotnego kontekstu. Z tej przyczyny niektóre elementy tradycji synajskiej, niezbyt dobrze przylegają do siebie. Ponadto należy zauważyć, że konkretne pojęcie może istnieć, zanim rozwinie się ustalona terminologia, która ma je wyrażać i utrwalić. I nie ma powodu, aby nie było tak
w przypadku przekonania Izraela, że jest ludem wybranym przez JAHWE, i że JAHWE zawarł z nim przymierze.
Ale należy także przyznać, że nie da się udowodnić starożytności formy zawarcia przymierza Boga z Izraelem. Nie posiadamy oryginalnego dokumentu, lecz jedynie narrację, opowiadanie o zawarciu przymierza.
Współczesnemu historykowi to nie wystarczy. W narracji biblijnej, dotyczącej zawarcia przymierza synajskiego mieszają się z sobą formy wcześniejsze z młodszymi. Dostrzegalna jest interpretacja, ręka redaktora zebranych tradycji. Świadectwa, jakimi dysponujemy, nie pozwalają nam tu mówić o dowodzie. Ale trzeba
stwierdzić, że te same świadectwa skłaniają nas do przekonania, że od najdawniejszych czasów, Izrael miał
świadomość szczególnego, jedynego w swoim rodzaju związku z JAHWE. Był to związek, który opierał się na
przychylności Boga, Jego otwartości, konkretyzującej się w wyzwoleniu Izraela z niewoli i obdarzenia go
przyobiecaną ojcom ziemią. Izrael czuł się więc zobowiązany do wdzięczności i do przestrzegania pewnych
zobowiązań, które wziął na siebie. Samo istnienie tradycji synajskiej i biblijnego opisu zawarcia przymierza
Boga z ludem izraelskim świadczy wymownie, że poczucie zależności od Boga i szczególnego miejsca Izraela,
musi być zakorzenione w historii, w wydarzeniu, które gruntownie przeobraziło życie i wiarę potomków Jakuba na pustyni i w przyszłości, chociaż może nie wszystkie plemiona – jak to już zostało wyżej powiedziane
–doznały tych przeżyć, które były udziałem plemion Racheli. Ponadto należy zauważyć, że koncepcja starote1

Zob. W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 102n.
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stamentowego prawa, wypływa z przekonania umowy pomiędzy JAHWE a ludem1. Sama więc koncepcja
izraelskiego prawa przemawia za historycznością i starożytnością przymierza synajskiego.
Ponadto należy stwierdzić, że Dekalog jako umowa między JAHWE a Izraelem jest najstarszą wersją
umowy. Ale obecnie w perykopie o Synaju mamy tzw. Kodeks przymierza. Mógł on w pewnym okresie uchodzić za umowę między JAHWE a ludem izraelskim. Kodeks deuteronomiczny również jest wyrazem umowy
między partnerami przymierza. Jest zbiorem wymogów, które towarzyszą nadaniu wybranemu ludowi Ziemi
Obiecanej (5 Mż 12,1; por. 11, 31-32), kończy się on bowiem po złorzeczeniach i błogosławieństwach, takimi
słowami: „To są słowa przymierza, które Pan rozkazał Mojżeszowi zawrzeć z synami izraelskimi w ziemi moabskiej, oprócz przymierza, które zawarł z nimi na Horebie” (5 Mż 28, 69). Przymierze jest więc dynamiczną
umową, czymś trwającym, nieustannie otwartym na nową rzeczywistość historyczną.
Patrząc z perspektywy dziejów Izraela, historii Starego Testamentu należy stwierdzić, podsumowując
dotychczasowe wywody:
– JAHWE, działający z własnej inicjatywy, był tym partnerem przymierza, który otwierał się wobec swojego
partnera i obdarowywał. Lud izraelski zaś był tym, który otrzymywał. JAHWE nie tylko interesował się
Izraelem, słabszym partnerem, ludem nic nie znaczącym w historii, lecz sam dobrowolnie zobowiązał się
do wierności. Przymierze – ze strony JAHWE – to oferta wierności, opieki i troski, która przez wieki budziła w Izraelu nadzieję.
– Izrael został zobowiązany do wykonywania poleceń i do wierności. Izrael jako partner przymierza stał się
ludem wybranym, własnością Boga Przymierza, JAHWE.
– Być wybranym ludem Boga, było dla Izraela w równej mierze wyróżnieniem i ciężarem, wszak polecenia,
jakie otrzymał Izrael, wcale nie były łatwe do spełnienia.
– JAHWE, jako suwerenny partner przymierza, nie zrywał przymierza w chwilach, w których Izrael zawodził.
– JAHWE wykazywał niejednokrotnie godną podziwu cierpliwość i dawał Izraelowi czas do namysłu, nawrócenia i wykazania się większą wiernością i wdzięcznością oraz sumiennością. Ale nie oznacza to, że
Izraela nie dosięgała nigdy karząca ręka Boga.
Przymierze synajskie zmieniło sytuację między Bogiem a Izraelem, niewiele znaczącym narodem. Pokój,
jaki nastał między partnerami przymierza, a więc między Bogiem a potomkami Jakuba, powodował, że Izraelici mogli mieć zaufanie do Boga i całkowicie Mu zawierzyć. Jeśli Izraelowi, z jakiegoś powodu wydawało
się, że Bóg go opuścił lub zawiódł, miał prawo apelować do Boga i domagać się Bożej wierności. W obliczu
upadku państwa judzkiego, prorok Jeremiasz wołał do Boga:
„Czy zupełnie odrzuciłeś Judę? Czy twoja dusza obrzydziła sobie Syjon? Dlaczego tak nas uderzyłeś, że
już nie ma dla nas uleczenia? Oczekiwaliśmy pokoju, lecz nie przyszło nic dobrego, czasu uleczenia, lecz
oto przerażenie. Uznajemy, Panie, naszą bezbożność, winę naszych ojców, że zgrzeszyliśmy przeciwko
tobie. Nie pogardź nami przez wzgląd na twoje imię, nie dopuść do zbezczeszczenia tronu twojej chwały;
wspomnij, a nie zrywaj twojego przymierza z nami! Czy są między bożyszczami narodów takie, które by
spuszczały deszcz? Albo czy niebiosa same dają ulewny deszcz? Czy to nie raczej Ty, Panie, Boże nasz? W
tobie pokładamy nadzieję, gdyż Ty czynisz to wszystko” (Jr 14,19-22).
Przymierze synajskie było znakiem wspólnoty interesów między JAHWE a Izraelem. JAHWE stał się gwarantem bezpieczeństwa dla potomków Abrahama. Bóg sam zapewniał o tym lud wędrujący przez pustynię:
„Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w drodze i zaprowadził cię na miejsce, które przygotowałem. Miej się przed nim na baczności, słuchaj głosu jego i nie przeciwstawiaj mu się, bo nie przebaczy występków waszych, gdyż imię moje jest w nim. A jeżeli będziesz pilnie słuchał jego głosu i wykonasz
wszystko, co powiem, wtedy będę nieprzyjacielem nieprzyjaciół twoich i przeciwnikiem przeciwników
twoich” (2 Mż 23,20-23).

1.3.4. Przymierze z Dawidem
Księgi Samuela przedstawiają dzieje Dawida jako historię świecką. Opisane w nich wydarzenia nie zawsze
świadczą o Dawidzie jako dobrym mężu, od początku do końca zasługującym na pochwałę. Dawid został
królem z woli ludu, najpierw w Judzie, a następnie w całym Izraelu (1 Sm 2,4; 5,3). Według deuteronomi1

M. NOTH, Die Gesetze im Pentateuch. Ihre Voraussetzung und ihr Sinn, [w:] Tenże, Gesammelte Studien zum Alten Testament,
s. 155nn.
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stycznego historyka, Bóg jednak wkroczył w życie Dawida i usankcjonował wolę ludu1. Usankcjonowaniem
wyboru jest obietnica dana Dawidowi, która w późniejszej tradycji rozumiana jest jako przymierze JAHWE
z Dawidem2. Boża deklaracja została królowi przekazana przez proroka Natana (2 Sm 7,1nn. por. 1 Krn 17,114 ) w chwili, w której Dawid na stałe zamieszkał w pałacu w Jerozolimie3.
Tzw. proroctwo Natana jakie znamy w obecnym kształcie, składa się elementów starszych i nowszych,
tradycji pierwotnej i tradycji dodanej, będącej wynikiem spojrzenia na dom Dawida z perspektywy historii.
Pierwotna tradycja, na którą składają się głównie wiersze od 1. do 3., 11b. oraz 16. dotyczy wyłącznie samego Dawida, w pozostałych wierszach w polu widzenia jest potomstwo Dawida4. Poszerzenie proroctwa Natana w późniejszym okresie jest całkowicie zrozumiałe, bowiem Bóg zawierając przymierze z konkretną osobą, zawiera je również z tymi, „którzy znajdują się w jego lędźwiach”. Późniejsza tradycja jest elementem
rozwijającej się teologii syjońskiej.
W późniejszym okresie, przymierze zawarte z Dawidem było fundamentem nadziei dla Izraela, a kiedy
upadł dom Dawida, podstawą na oczekiwanie odrodzenia dynastii Dawidowej. Proroctwa o odrodzeniu domu Dawida wyprzedziły upadek dynastii Dawidowej, czego najlepszym przykładem jest proroctwo Izajasza
o różdżce i pędzie z pnia Isajego (Iz 11,1nn).
Nadzieja na odbudowanie domu Dawida, przewija się w wielu proroctwach Starego Testamentu. Spotykamy się z nią między innymi u Micheasza (Mi 5,1-5), Jeremiasza (23,1-6) i Ezechiela (Ez 17,14-20; 34,23nn).

1.3.5. Przymierze Nehemiasza
W Księdze Nehemiasza w 9. oraz 10. rozdziale spotykamy się z opisem religijnej uroczystości, która nosi
na sobie znamiona zawarcia przymierza5. Pogląd, że mamy tu opis przymierza między Bogiem a ludem, który
powrócił z niewoli, nie wszystkich przekonuje. Ale odnajdujemy tu prawie wszystkie elementy, które występują w innych opisach przymierzy. Brak tu deklaracji JAHWE, ale – jeśli weźmiemy pod uwagę przeobrażenie
wiary Izraela w transcendentnego Boga – to brak tego elementu staje się wystarczająco wyjaśniony. Lud ze
swoimi przywódcami jest jednak świadomy obecności Boga. Modli się do niego, wyznaje swoje grzechy.
W pewnym momencie modlitwy, jej ton się zmienia: „Teraz więc, Boże nasz, Boże wielki, potężny i straszny,
który dotrzymujesz przymierza i łaski, niechaj nie wyda ci się małym cały ten mozół, jaki nas spotkał, naszych
królów, naszych książąt, kapłanów, naszych proroków i naszych ojców oraz cały lud twój, od czasów królów
asyryjskich aż do dziś dnia” (Neh 9,32). W tej części modlitwy jest nie tylko wspomniane przymierze, ale jest
ona nawiązaniem do chwili grozy, którą przeżywał Abraham w czasie zawarcia przymierza z Bogiem, a także
lud izraelski pod górą Synaj.
W czasie uroczystości, którą opisuje kronikarz w Księdze Nehemiasza zgromadzony lud składa uroczyste
ślubowanie, spisana zostaje umowa, podpisana przez 84 osoby (7 x 12)6.

1.3.6. Nowe przymierze
Pomimo deklaracji ludu izraelskiego, że będzie przestrzegał wszystkich ustaw Pańskich, Izrael często
w swoich dziejach sprzeniewierzał się swojemu powołaniu na lud Pana, lud wybrany i święty. Już na pustyni
– albo z braku zrozumienia przykazania Bożego: „Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest
na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym…” (2 Mż 20,4.5a), albo z przewrotności,
która ten lud cechowała – uczynił sobie złotego cielca i świętował ku jego czci (2 Mż 32,1nn). Na pustyni

1

Historia o namaszczeniu Dawida w domu Isajego jest późniejszego pochodzenia i dlatego nie może ona zacierać rzeczywistego obrazu dziejów Dawida. Ma ona być świadectwem, że od samego początku Bóg przyznawał się do Dawida.
2
D. DZIADOSZ, Przymierze Dawidowe w deuteronomistycznej historii Izraela, Verbum Vitae 4(2003), s. 29-51.
3
Mesjanistyczny komentarz do proroctwa Natana – J. St. SYNOWIEC, Oto twój król przychodzi. Mesjasz w pismach Starego Testamentu, s. 12nn.
4
Egzegeci różnie określają granice między pierwotnym tekstem, a późniejszymi wstawkami.
5

P. BRIKS, Przymierze Nehemiasza a istnienie Izraela jako ludu Bożego (Ne 9-10), Verbum Vitae 4(2003), s. 79-97.
6

Liczba dwanaście odpowiada dwunastu pokoleniom izraelskim, liczba 7 jest symbolem całości, pełni.
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Izrael niejednokrotnie szemrał przeciwko woli Pana, wspominał garnki pełne mięsa w Egipcie i podejrzewał
Boga o złe zamiary wobec ludu (np. 4 Mż 11,1nn).
Dzieje ludu izraelskiego – to dzieje Bożej miłości i wierności deklaracji, którą Bóg złożył pod Synajem,
w czasie zawierania przymierza. Ale historia Izraela to także dzieje apostazji potomków Jakuba. Czasy sędziów oraz czasy królewskie obfitowały w liczne zdrady i nieposłuszeństwa. Izraelici często chodzili – mimo
zakazu – za obcymi bogami. Prorok Ozeasz, który więź łączącą JAHWE z Izraelem przyrównał do miłości,
która powinna łączyć małżonków, wołał: „Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości, i byłem dla
nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka, i nachylałem się do nich, aby ich nakarmić” (Oz 11,4).
Z powodu licznych apostazji nieuchronna była katastrofa, najpierw w 722, a następnie 587 roku przed Chr.
Dzieje Izraela są historią zbawienia. Bóg swoje zbawcze zamiary wobec JAHWE „zapisał” w swoim imieniu, które objawił Mojżeszowi (2 Mż 3,1nn)1. Ale czasy niewoli babilońskiej należy wyłączyć z tej historii.
Katastrofy z roku 722 oraz 587 rozumiano jako zasłużoną karę za liczne odstępstwa Izraela od JAHWE, za
złamanie przymierza. Podczas niewoli babilońskiej doszło do całkowitej utraty nadziei i sądzono, że Babilon
jest jak grób, z którego nie ma powrotu (zob. Ez 37,1nn). To nie oznacza, że nie stawiano sobie pytania: Czy
Bóg jeszcze kiedykolwiek się odezwie? Czy będzie milczał na wieki? To też nie oznacza, że nie było wówczas
ludzi, którzy nie apelowali do Boga.
Prorok niewoli, którego umownie nazywamy Deutero-Izajaszem wołał:
„Spójrz z nieba i popatrz ze swojego świętego, wspaniałego przybytku! Gdzież jest twoja żarliwość i twoja moc? Nawał twoich uczuć i twojego miłosierdzia? Nie stój na uboczu! Ty wszak jesteś naszym ojcem,
gdyż Abraham nas nie zna, a Izrael nas nie uznaje! Ty, Panie, jesteś naszym ojcem i naszym Odkupicielem. To jest twoje imię od wieków. Dlaczego dopuściłeś, Panie, że zboczyliśmy z twoich dróg, a nasze
serca znieczuliłeś na bojaźń przed tobą? Zwróć się znowu ku nam przez wzgląd na twoje sługi, na plemiona, które są twoją własnością! Dlaczego bezbożni wkroczyli do twojej świętości, nasi nieprzyjaciele
podeptali twoją świątynię? Staliśmy się podobni do tych, nad którymi Ty nigdy nie panowałeś i którzy
nie są nazywani twoim imieniem” (Iz 63,15-19).
oraz Trito-Izajasz
„Obyś rozdarł niebiosa, i zstąpił, aby się od oblicza twego góry rozpłynęły!(Jako od gorejącego ognia,
ognia roztapiającego, woda wre,) abyś oznajmił imię twoje nieprzyjaciołom twoim, ażeby się od oblicza
twego narody zatrwożyły” (Iz 64,1-2).
Prorocy Jeremiasz, Ezechiel, Deutero-Izajasz budowali nadzieję na zgoła nowym fundamencie, odmiennym od dotychczasowego. Deutero-Izajasz w imieniu JAHWE wołał:
„Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie: Kto to stworzył? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej
liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak.
Czemu więc mówisz, Jakubie, i powiadasz, Izraelu: Zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa
do mojego Boga nie dochodzi? Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą
krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę,
a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci,
którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą,
a nie ustają” (Iz 40,25-31)
Według proroków czasów niewoli JAHWE wszystko uczyni nowe. Nowy będzie exodus i nowe będzie
przymierze. To nowe będzie daleko wspanialsze, aniżeli to, co należy już historii.
Prorokami zapowiadającymi nowe przymierze byli: Jeremiasz i Ezechiel. Zapowiadali oni zawarcie przez
Boga z ocalałą resztą Izraela nowego przymierza (hv*d*j& tyr!B= [B=r't j&d*v*h]). Proroctwa o zawarciu
przez Boga nowego przymierza (Jr 24,5-7; 31,31-34; 32,36-41; Ez 11,17-20; 16,59-63; 36,24-28; 37,31.28)2
niewątpliwie mają związek z przewidywaną nową sytuacją polityczną i religijną oraz z odzyskaniem wolności.
Jeremiasz zapowiedział zawarcie nowego przymierza:

1

Zob. M. UGLORZ, JAHWE Bogiem Izraela. Zarys teologii Boga Starego Testamentu, s. 76nn.
Znany jest również tekst w tradycji deuteronomicznej (Pwt 30,1-14), mający związek ze zwiastowaniem Jeremiasza i Ezechiela o nowym przymierzu. Działalność Deuteronomisty (lub szkoły deuteronomistycznej) zbiega się czasowo z wystąpieniami proroka Jeremiasza. Związek Jeremiasza z ruchem deuteronomistycznym nie jest dotąd w pełni wyjaśniony.
2
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„Oto idą dni – mówi JAHWE – że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi
egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem – mówi Pan – lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi JAHWE: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go
na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich – mówi
JAHWE – odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Tak mówi JAHWE, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza
morze tak, że szumią jego fale, JAHWE Zastępów jego imię” (Jr 31,31-35).
Wiele podobieństwa do proroctwa Jeremiasza wykazuje tekst pochodzący z Księgi Ezechiela:
„I zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i sprowadzę was do waszej ziemi,
i pokropię was czystą wodą, i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę
z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza
i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać
i wykonywać je. I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom; i będziecie moim ludem, a Ja
będę waszym Bogiem” (36,24-28)
i pokrewny mu tekst występujący w 20,32-441.

W wypadku proroctwa Jeremiasza o nowym przymierzu, należy jeszcze wziąć pod uwagę słowa proroka
z Anatot z 32. rozdziału, zawarte w wierszach od 37 do 412.
Charakterystyczne, że Jeremiasz w mowach sprzed reformy króla Jozjasza nie wspomina o przymierzu.
Temat przymierza pojawia się dopiero w wystąpieniach późniejszych proroka z Anatot3. Ruch deuteronomistyczny, związany z religijną reformą króla Jozjasza, uczynił z przymierza synajskiego trwały fundament więzi
Boga JAHWE z Izraelem, a tym samym nadał przymierzu sens statyczny (5 Mż 4,13). Proroctwo Jeremiasza
o nowym przymierzu zdaje się być polemiką z Deuteronomistą. Nadając myśli o przymierzu JAHWE z Izraelem sens dynamiczny, ustrzegł przed całkowitym załamaniem się Izraela w niewoli, a przede wszystkim
otwarł drzwi dla późniejszej nadziei, której zwiastunem będzie Deutero-Izajasz.
Według proroka z Anatot zarówno dom izraelski, jak i judzki zostanie „odbudowany”, a więc JAHWE
przywróci dawną świetność Izraela z czasów pierwszych królów z Judy, Dawida i Salomona4. Cały Izrael dozna – podobnie jak za czasów Mojżesza – zmiłowania JAHWE, który zawrze z nim przymierze, ale nie takie,
jak za czasów Mojżesza, którego świadectwem były tablice kamienne, bądź Księga przymierza, ale przymierze, którego prawo zostanie wypisane w sercach ludu wybranego. Jeremiasz i nawiązujący do niego Ezechiel,
mówią o wypisaniu prawa w sercu tych, którzy będą zaczynem eschatologicznego Izraela. Chodzi tu zatem
o nowe warunki przymierza czasów ostatecznych5. Myśl o wpisaniu prawa w serca odrodzonego ludu wybranego, zdaje się nawiązywać do tradycji kapłańskiej, w której mówi się o Księdze przymierza z czasów Moj-

1

Zob. W. CHROSTOWSKI, Prorok wobec dziejów, s. 132.
G. von RAD (Teologia Starego Testamentu, s. 526) pisze na temat tekstów z Jr 31,31nn oraz Jr 32,37nn następująco: „Te dwa
teksty czyta się nieomal jak dwa targumy do jednego tekstu… Oba fragmenty zdążają do tego samego wniosku, różnią się jednak
dość znacznie pod względem opisu. Niewiele można oczywiście powiedzieć o ich wzajemnych powiązaniach literackich. Można
jednak zauważyć, że Jr 32,37 nn. nie jest zwykłą kopią czy powtórzeniem Jr 31, 31 nn.; tekst drugi, gdy chodzi o sposób wyrażania myśli, jest przecież bardzo samodzielny, a pod względem terminologii – właśnie w momentach zasadniczych – trzyma się
własnych sformułowań. Kto uważa Jr 32, 37 nn. za tekst pojeremiaszowy, mógłby doszukać się w nim poniekąd parafrazującej
interpretacji, jednakże podstawy takiej hipotezy nie są wystarczająco mocne. Prócz tego należy zauważyć, że i Jr 31, 31 nn. nie
stanowi autentycznej wersji Jeremiaszowej, albowiem wypowiedzi Boże — również u Jeremiasza — poddawane są z reguły
poetyckiej stylizacji. Jr 31, 31 nn. jest tekstem napisanym prozą, mimo że w niektórych miejscach można jeszcze rozpoznać
w nim całkiem wyraźnie pierwotne poetyckie ujęcie, ślad paralelizmów. Tak więc, najbardziej prawdopodobne wydaje się przypuszczenie, że Jeremiasz dwukrotnie, za każdym razem inaczej, wypowiedział swoje poglądy na temat nowego przymierza, przy
czym oba teksty dotarły do nas jedynie w formie późniejszych przeróbek”.
3
Zob. W. EICHRODT, Theologie des Alten Testaments, 1, s. 25.
4
Zob. komentarze: L. STACHOWIAK, Księga Jeremiasza, PŚST X-1, s. 357n; W. RUDOLPH, Jeremia, HAT 12, s. 184. W. RUDOLPH
w słowach „z domem judzkim” dopatruje się późniejszej glosy.
5
Na temat nowości przymierza zapowiedzianego przez Jeremiasza i Ezechiela – zob. Cz. JAKUBIEC, Stare i nowe przymierze,
Warszawa 1961, s. 117nn.
2
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żesza (tyr!B= rp#s@ [s@P#r B=r't] – 2 Mż 24,7)1. Jednak przymierze synajskie złamali synowie Jakuba, pogardzili Bogiem JAHWE. Nie byli w stanie wypełnić postanowień przymierza, chociaż JAHWE chciał być dla swojego
ludu małżonkiem. Boże działanie pozostawi więc w sercu, według Starego Testamentu siedlisku poznania
i woli, trwały ślad2. „Z tego organu nowego życia wiara i miłość ku Bogu będzie wyzwalała samorzutnie coraz
nowe siły ku pełnieniu woli JAHWE. Bojaźń Boża, zapowiadana jako skutek nowego przymierza (Jr 32,39n),
będzie bardzo różna od bojaźni Izraelitów, otrzymujących przykazania przy górze Horeb. Umocni ona w wyłącznej czci prawdziwego Boga nowy naród i będzie ich chronić przed skażeniem grzechami; będzie bowiem
ta bojaźń wynikała z pełnego poznania i miłości, nie zaś z poczucia dystansu winnego przed swym sędzią”3.
W ostatecznych czasach religia stanie się więc – według proroka Jeremiasza – najwewnętrzniejszą sprawą
każdej jednostki ludzkiej, która zdolna będzie trwać w społeczności z Bogiem. Nie będzie trzeba wzywać do
poznania Boga, lecz każdy będzie miał poznanie JAHWE (hwhy tu^D^ [D^u^t JAHWE]; por. Iz 11,9; 54,13)4.
W całej rozciągłości wraz z nadejściem owych ostatnich dni JAHWE będzie Bogiem swojego ludu, a każdy
Izraelita będzie mógł powiedzieć, że Bóg jest z nim5. JAHWE więc, mimo niewoli i załamania się nadziei
wśród wygnańców, nadal jest Bogiem przymierza. Izrael może budować swą nadzieję na dawno zawartym
przymierzu i oczekiwać jego odnowienia, w przepowiedni Jeremiasza bowiem nie chodzi o nowe przymierze
w sensie absolutnym, chociaż Izrael i Juda zerwali przymierze z JAHWE (Jr 11,9), lecz o nowy fundament
odnowionego przymierza6. Bóg jest Bogiem wiernym i niezmiennym, nie cofa raz danych przyrzeczeń (zob.
Rz 11,29).
Bóg poprzez włożenie w serca prawa, którego niegdyś Izraelici zobowiązali się przestrzegać,
stwarza podstawy odnowienia i zachowania na wieki już zawartego przymierza.
W przepowiedni Jeremiasza charakterystyczny jest także brak aluzji do krwi przymierza, o której mówi się
w relacji zawarcia przymierza synajskiego. Ujawnia się w tym aporia pomiędzy kultycznym a profetycznym
rozumieniem więzi Boga z człowiekiem.
Należy także wziąć pod uwagę słowa Jeremiasza z 32. rozdziału:
„Oto Ja zbiorę ich ze wszystkich krajów, do których ich rozproszyłem w moim gniewie i oburzeniu, i w wielkim
uniesieniu; sprowadzę ich znowu na to miejsce i sprawię, że będą mieszkać bezpiecznie. I będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem. I dam im jedno serce, i wskażę jedną drogę, aby się mnie bali po wszystkie
dni dla dobra ich samych i ich dzieci po nich. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić; a w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili.
I będę się radował z nich, i dobrze im czynił; na stałe osadzę ich w tej ziemi, z całego serca i z całej duszy” (Jr 32, 37-41).
A więc obietnica, iż Bóg przekaże ludziom swoją wolę, składając ją w ich sercach, pojawia się w powyżej
zacytowanych słowach, jednakże w nieco zmienionej postaci. Otóż Bóg włoży w serce Izraela bojaźń Bożą.
Ale należy pamiętać, że wyrażenie „bojaźń Boża” ma w Starym Testamencie to samo znaczenie co i zwrot
„posłuszeństwo woli Bożej”. G. von Rad w związku z tym pisze: „W wyniku tego stwórczego wszczepienia
woli Bożej w serca ludzkie zbędny stanie się więc jakikolwiek urząd nauczyciela-teologa, zbędne okażą się
wszelkie upomnienia i zabiegi wychowawcze. Odpowiada temu w 32, 39 stwierdzenie, że ludzie napełnieni
1

Zob. J. BEGRICH, Gesammelte Studien zum Alten Testament, s. 64.
Serce jest siedzibą życia emocjonalnego, a więc organem uczuć i pragnień. Serce jest siedzibą radości i smutku, których źródłem mogą być różne sytuacje, zdarzenia. I tak np. wino rozwesela serce człowieka (Ps 104,15, Za 10,7). Przyczyną smutku dla
zamężnej kobiety była niepłodność (1 Sm 1,8). Sercem się pożąda żonę bliźniego lub cudze mienie (5 Mż 6,25). Serce jest również siedliskiem ludzkiej pychy, wyniosłości itp. (5 Mż 8,14; Oz 13,6; Iz 9,8). Stary Testament pojmuje serce również jako siedlisko życia intelektualnego. Według 5. Księgi Mojżeszowej człowiek otrzymał serce, aby przy jego pomocy mógł rozumieć. Ale
suwerenny Bóg także nie daje rozumnego serca, aby człowiek nie mógł widzieć, słyszeć, rozumieć. Serce może więc być nierozumne lub rozumne. Serce mądre szuka wiedzy (Prz 8,5). Ale w sercu może też mieścić się głupota (Prz 22,15). Mądre serce jest
przedmiotem modlitwy, słucha Boga i szuka wiedzy. Wreszcie serce jest siedliskiem życia wolitywnego. W sercu człowieka rodzą
się plany (Ps 20,5). W sercu człowiek podejmuje decyzje, zarówno sprawiedliwe, prowadzące do dobra, jak też i złe, godne potępienia. Dlatego, że serce człowieka jest złe i przewrotne od młodości (1 Mż 8,21), rodzą się w nim przede wszystkim myśli przewrotne. Zob. B. WIDŁA, Antropologia teologiczna Starego Testamentu, s. 159nn. Zob. także W. PIKOR, Rola „serca” w nowym
przymierzu (Jr 31,31-34; Ez 36,24-28), Verbum Vite 4(2003), s. 53-77.
3
L. STACHOWIAK, Księga Jeremiasza, PŚST X-1, s. 530n.
4
Zob. 1.3.
5
Zob. W. NIEMCZYK, Nowe przymierze, Warszawa 1934, s. 16.
6
Zob. T. BRZEGOWY, Prorocy Izraela, Tarnów 1994, cz. 1, s. 125.
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bojaźnią Bożą otrzymają «jedno serce i jedną zasadę». Wola Boża jest bowiem zawsze ta sama i każdy człowiek pozna ją w swym sercu. Tak samo zresztą przyobiecane było w Jr 24, 7, że po powrocie Izraelitów JAHWE da im serce, aby Go poznali. Słowem, Jeremiasz mówi na swój sposób o przyszłym wylaniu ducha Bożego, ma bowiem na uwadze wyłącznie duchową wiedzę o woli Bożej i podążanie za nią. W tym samym sensie
będzie mówił potem Ezechiel o daniu ducha kamiennym niegdyś sercom1. Fakt, że u Jeremiasza brak słowa
«duch», jest bez znaczenia wobec konkretności, z jaką opisał proces przekazania ducha. (U Ezechiela brak
słowa «przymierze».) Uwaga o odpuszczeniu grzechów nie ma odpowiednika w drugim tekście”2. Oznacza to
całkowitą przemianę człowieka, aby stał się on zdolny do zachowania wierności Bogu. Mówiąc inaczej, Bóg
nie tylko daje człowiekowi prawo, ale daje mu równocześnie tkwiącą odtąd w głębi jego serca zdolność do
życia według tego prawa. Na mocy wewnętrznego Bożego działania, każdy będzie wiedział, do czego go Pan
wzywa, Bóg sam będzie bowiem jego wewnętrznym mistrzem. Nowe przymierza obejmujące całego człowieka i sprawiające, że jest on zdolny przylgnąć do świętego Boga w całkowitym zdaniu się na Niego i z pełnym posłuszeństwem, przewyższa nieporównanie dawne przymierza i otwiera epokę chrześcijańskiego zbawienia.
Trito-Izajasz określa nowe przymierze jako przymierze wieczne (Iz 51,3; por. 59,21; 61,8). Psalm 51. zawiera wyraźne odniesienie do tego uwewnętrznionego przymierza, kiedy jego autor zwraca się do Boga:
„Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie!” (Ps 51,12).

1
2

[Przypis dodany] Zob. W. PIKOR, Rola „serca” w nowym przymierzu (Jr 31,31-34; Ez 36,24-28), Verbum Vitae 4(2003), s. 53-77.
G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 527.
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Znadujące się w Starym Testamencie izraelskie prawo nie wolno oceniać w świetle Nowego Testamentu
ani też współczesnego prawa cywilnego, tym bardziej międzynarodowego. Izraelskie prawo powstało na
wiele wieków przed Chrystusem, na Bliskim Wschodzie, gdzie nieustannie dochodziło do konfliktów, które
dzisiaj muszą budzić grozę. Jeśli chcemy przedstawić izraelskie prawo i dokonać jego oceny, to należy to
uczynić w świetle starożytnych praw bliskowschodnich. Ponadto należy powiedzieć, że nie chodzi nam tu
o dokładne przedstawienie treści prawa starożytnego Izraela, lecz o jego ogólną charakterystykę.
Suwerenny Bóg zawarł przymierze z Izraelem, na mocy którego JAHWE jest Bogiem Izraela, Izrael zaś
ludem JAHWE. Z jednej strony Bóg swoim autorytetem potwierdził ważność przymierza, z drugiej strony Bóg
zobowiązał lud izraelski do przestrzegania prawa, które Bóg nadał swojemu ludowi. Pojęcie prawa w Starym
Testamencie związane jest więc z ideą przymierza.
Prawo jest Boskie, to znaczy, że dane jest przez Boga1. Przekonany był o tym starożytny Izrael przez
wszystkie wieki swojego istnienia. Prawo jest Boskie, ale dotyczy ludzi.
Izrael chlubił się tym, że z ręki Boga otrzymał prawo. To, co go wyróżnia pośród wszystkich narodów, to
właśnie prawo, które jest doskonałe, bo od Boga pochodzi i to przez przestrzeganie prawa pobożny Izraelita
miał dostęp do Boga. Na cześć prawa pisano poematy. Psalmista o prawie wyraża się następująco:
„Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę,
Świadectwo Pana jest wierne,
Uczy prostaczka mądrości.
Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce,
Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy.
Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze,
Wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe.
Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze,
I słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy.
Również twój sługa oświecił się nimi,
Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich strzegą” (Ps 19,8-12)
Jeśli dodać do tego jeszcze psalm 119, to obraz staje się jeszcze bardziej jasny. W wypadku psalmu 119.
mamy do czynienia z rozwiniętą teologią prawa i pochwałą życia zgodnego z wolą Boga, wyrażoną w prawie:
„Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie,
Którzy postępują według zakonu Pana!
Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień jego,
Szukają go z całego serca…” (Ps 119,1-2).
Izraelici byli dumni z posiadanego przez siebie prawa. Według Deuteronomisty Mojżesz miał powiedzieć
do ludu:
„Patrzcie! Nauczyłem was ustaw i praw, jak mi rozkazał Pan, mój Bóg, abyście tak postępowali w ziemi,
do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie. Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są
mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach,
powiedzą: Zaprawdę, mądry i roztropny jest ten wielki naród. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam Pan, nasz Bóg, ilekroć go wzywamy. I któryż wielki naród ma ustawy i prawa
tak sprawiedliwe, jak cały ten zakon, który wam dziś nadaję” (5 Mż 4,5-8).

2.1. Geneza prawa izraelskiego
W obecnym tekście biblijnym, prawodawstwo związane z pobytem Izraela na Synaju jest zróżnicowane.
Obejmuje bowiem więcej niż połowę 2. Księgi Mojżeszowej (20 – 40), całą 3. Księgę Mojżeszową, rozdziały
od 5. do 8. i od 15. do 19., 4. Księgę Mojżeszową oraz rozdział 5. i od 12. do 26. rozdziału 5. Księgi Mojżeszowej. Prawo to jest zróżnicowane pod względem budowy i treści2.

1

Th. C. VRIEZEN, Theologie des Alten Testament in Grundzügen, s. 272.
J. B. NIEMCZYK, Z zagadnień prawodawstwa izraelskiego, RT ChAT 1964, s.191-212; M. PETER, Prawodawstwo Starego Testamentu. Zarys problematyki, PST 4,1983, s. 13-19; R. JASNOS, Teologia prawa w Deuteronomium, Kraków 2001; J. SCHREINER, Teologia Starego Testamentu, s. 116nn; M. NOTH, Die Gesetze im Pentateuch. Ihre Voraussetzung und ihr Sinn, [w:] tenże, Gesammel2
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Ważne jest pytanie o genezę prawa izraelskiego. W jakiej przestrzeni należy szukać początków prawa,
z którego tak bardzo dumni byli Izraelici? Czy należy ograniczyć się tylko do horyzontu wydarzeń pod Synajem?
Plemiona izraelskie w początkowej fazie historii, stanowiły społeczność skupioną wokół Boga JAHWE.
Łączyła ich wspólna wiara i przekonanie, że stanowią szczególną własność JAHWE, Boga, który ich wywiódł
z ziemi egipskiej. Początkowo w Izraelu nie było instytucji króla, a więc nie było ziemskiego suwerena, który
nadawał prawo. Zresztą w Izraelu w koncepcji monarchii, król był pasterzem Izraela. Jego obowiązkiem było
strzec prawa Bożego i sądzić sprawiedliwie według tego prawa.
Pytanie o przestrzeń społeczną, w której powstało i wyklarowało się prawo izraelskie, zajmujące w Pięcioksięgu tyle miejsca, postawił sobie przed wybuchem II wojny światowej Martin Noth. W 1940 roku opublikował on wyniki swoich badań w pracy pt. Die Gesetze im Pentateuch – ihre Voraussetzungen und ihr
Sinn. Jego odpowiedź brzmi: genezy prawa nie należy upatrywać w strukturze państwowej, lecz w formacji
sakralnego przymierza plemion izraelskiej amfiktionii. Izrael wszedł na arenę dziejów w wyniku działania
JAHWE i od tego momentu istnieje dzięki przymierzu z JAHWE. W ramach przymierza konstytuowało się
prawo oraz wszelki porządek prawny ludu Bożego. Gdy Izrael jeszcze nie istniał, nie istniało również jego
prawo. Dzięki działaniu Boga JAHWE powstała zbawcza rzeczywistość, która dla Izraela była łaską od Boga.
Dopiero wtedy wydane zostały prawa dla ochrony tej istniejącej już rzeczywistości.
Do zaistnienia zbawczej rzeczywistości Izraela nie był wcale konieczny aktywny wkład człowieka w formie
przestrzegania tych praw. Ta zbawcza rzeczywistość powstała przed nadaniem prawa, a prawo zostało nadane ludowi izraelskiemu dla ochrony tej rzeczywistości. Zgodnie z izraelskim rozumieniem prawa, prawo miało na celu zapewnić Izraelowi pozostanie na zawsze w porządku zbawczej łaski. Wierność prawu oznaczało
trwanie w okazanej łasce i w darowanym życiu. Dlatego typowymi prawami Izraela są te, które bezpośrednio
lub pośrednio zabezpieczają roszczenia JAHWE do bycia Bogiem Izraela. Zasadniczym zakazem jest bowiem
zakaz oddawania czci innym bogom, a w kazuistycznym uszczegółowianiu mogą pojawić się nawet takie prawa, jak zakaz składania ofiar ze świń i ich spożywania, ponieważ te szczegółowe prawa odgradzają Izrael od
określonych obyczajów kultycznych ludności Kanaanu1.
Prawo jest więc genetycznie związane z kultem Boga JAHWE. To genetyczne powiązanie z przekonaniem,
że JAHWE jest Bogiem Izraela, a Izrael ludem JAHWE nie uległo zmianie w dalszych dziejach narodu izraelskiego. W regularnie odnawianym przymierzu, Izrael był ciągle na nowo umieszczany w sferze zbawczej rzeczywistości i ciągle na nowo oznajmiano mu żądania Boga. Deuteronomista przypomina słowa Boże: „Nie
z ojcami waszymi zawarł JAHWE to przymierze, lecz z nami, z nami, którzyśmy tu wszyscy dziś przy życiu”
(5 Mż 5,3n) oraz „Nie tylko z wami zawieram to przymierze, obwarowane przysięgą, … oraz z tym, którego
nie ma tu dziś z nami” (5 Mż 29,13.14b).
Przedstawione powyżej poglądy M. Notha na temat genezy izraelskiego prawa, w nowszych badaniach
zostały podważone, jednakże nigdy – jak dotąd – nie zostały całkowicie zdezaktualizowane. Zwrócono uwagę, że w czasach królewskich powstało prawo państwowe i część tego prawa została zapożyczona i zaadaptowana w Biblii, Synaj bowiem nie był pierwotnie związany z nadaniem prawa, lecz traktowany był jako
miejsce teofanii2. Prawo starotestamentowe nie zostało więc uformowane wcześniej niż prawo królewskie
w Izraelu.
Ale w niektórych wypadkach mogło być odwrotnie. Nie da się zaprzeczyć, że tradycja prawna w Izraelu
nie sięga przed czasy królów. Zapewne od samego początku poprzez formę przykazań nadanych przez Boga
wyrażano myśl, że Boże wybranie i ukonstytuowanie Izraela domaga się odpowiedzialności i właściwego
postępowania3.

te Studien zum Alten Testament, München 1957, T. Tułodziecki, Prawo, kult, świątynia, [w:] Teologia Starego Testamentu, T. II,
Wrockaw 2011, s. 193nn.
1
N. LOHFINK, Pieśń chwały, s. 106.
2
Zob. W. H. SCHMIDT, Alttestamentlicher Glaube, s. 75n.
3
Zob. A. KLUCZYŃSKI, Znaczenie starotestamentowego prawa, SHT 1(5)/2008, s. 39.
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Niezależnie od powyższego, należy zwrócić uwagę na to, że wiele praw w Izraelu, w szczególności te, które dotyczyły życia społecznego, przypominają prawa funkcjonujące u innych ludów semickich w starożytności na Bliskim Wschodzie1. Geneza izraelskiego prawa jest więc bardzo złożona i nie da się jej dokładnie wyśledzić i opisać. Sięga do czasów koczowniczych, czasów Synaju i epoki królów.

2.2. Terminologia
Język hebrajski posiada kilka terminów wyrażających ideę prawa. Z nich najważniejsze i najczęściej używane, to: hr*oT [Tor*h], hw*x=m! [m!xw*h], fP*v=m! [m!c=P*f], qj)[j)q], hQ*j%[j%Q*h]2.
Starotestamentowym terminem najczęściej używanym na oznaczenie prawa jest słowo hr*oT [Tor*h]3.
Rzeczownik ten pochodzi od rdzenia hry, który posiada różnorakie znaczenie, w tym także pouczać, udzielić
wskazówki, poinformować. Słowo Tor*h znaczy więc pouczenie, wskazówka. Najstarsze tradycje nie znają
tego terminu, bądź używają go bardzo rzadko. Słowa Tor*h nie zna Jahwista, natomiast Elohista użył go tylko kilka razy. Podobną sytuację spotykamy u najstarszych proroków. Prawdziwą karierę zrobił ten termin w
Deuteronomium i w literaturze młodszej od Deuteronomisty. Charakterystyczne jest użycie słowa Tor*h w 5.
Księdze Mojżeszowej. W warstwie prawnej w Deuteronomium tylko trzykrotnie zostało użyte słowo Tor*h,
zaś dziewiętnaście razy w kontekście samych przepisów prawnych i pouczeń Mojżesza.
Termin hw*x=m! [m!xw*h] także bardzo często występuje w 5. Księdze Mojżeszowej, a mianowicie aż 43
razy. Pochodzi od czasownika o rdzeniu hwx. Wyraża on ideę mówienia, rozkazywania. Słowo hw*x=m!
[m!xw*h] znaczy więc: nakaz, rozkaz, przykazanie. Ale jest oczywiste, że może też znaczyć zakaz, przełożony
bowiem nakazuje i zakazuje. Za każdym więc nakazem lub zakazem stoi autorytet. W wypadku nakazu stoi
autorytet Boga. W księgach Starego Testamentu aż dziewięćdziesiąt procent wypowiedzi z m!xw*h zawierają nakazy JAHWE.
Słowo fP*v=m! [m!c=P*f] występuje w Starym Testamencie aż 422 razy. Wywodzi się od rdzenia tpv–
sądzić, znanego w wielu starożytnych językach semickich. Termin m!c=P*f może więc oznaczać sąd, ale także wzór, model postępowania. Wypowiedzi z tym terminem mają więc w kontekście sprawiedliwość, którą
można wyegzekwować i którą należy czynić, przestrzegając prawa.
Terminy qj) [j)q] oraz hQ*j% [j%Q*h] pochodzą od rdzenia qqj: który ma wielorakie znaczenie: wykuć,
wyryć, ustanowić granice, napisać, narysować, postanowić. Rzeczownik qj) jest rodzaju męskiego, zaś rzeczownik hQ*j% rodzaju żeńskiego, oba posiadają prawie to samo znaczenie. Znaczą więc: rozporządzenie,
dekret, prawo, norma, instrukcja.
Bogata terminologia świadczy nie tylko o specyfice języka hebrajskiego, ale o wielowiekowej refleksji,
koncentrującej się na prawie. Jest oczywiste, że jeśli jahwizm chciał być religią sprawiedliwości, której gwarantem jest sprawiedliwy Bóg, to musiał koncentrować się na prawie, jego formułowaniu i wprowadzaniu w
życie. W pewnym sensie atmosferę owego koncentrowania się na prawie i nieustannym pochylaniu się nad
nim ukazuje psalm 119, liczący 179 wierszy, z którego warto zacytować przynajmniej kilka pierwszych wierszy:
„Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie,
Którzy postępują według zakonu Pana!
Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień jego,
Szukają go z całego serca,
Którzy nie czynią krzywdy,
Ale chodzą drogami jego.
Tyś wydał rozkazy swoje,
Aby ich pilnie strzeżono:
Oby drogi moje były nakierowane
Na przestrzeganie ustaw twoich!
Błogosławiony Tyś, Panie.
Naucz mię ustaw twoich!
1

S. MOSCATI, Kultura starożytna ludów semickich, s. 234n.
R. JASNOS, Teologia prawa w Deuteronomium, s. 37nn.
3
G. LIEDKE, C. PETERSEN, hr*oT, THAT II, 1032nn.
2
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Wargami swymi opowiadam
Wszystkie wskazania ust twoich.
Raduję się z drogi, którą wskazują mi ustawy twoje,
Jak z wielkiego bogactwa.
Rozmyślam o rozkazach twoich
I patrzę na drogi twoje.
Mam upodobanie w przykazaniach twoich,
Nie zapominam słowa twego” (Ps 119,1-5.12-16).

2.3. Rodzaje prawa
Fenomenem religii Starego Testamentu jest prawo. Starotestamentowe prawo posiada różne formy, pochodzi z różnych epok dziejów Izraela, a jego celem jest utrzymanie społeczności z Bogiem. Jest wezwaniem
do czynu i ma przekonywać, że Boży dar jakim jest łaskawe przymierze nie wyklucza obowiązku.
Starotestamentowe prawo zakorzenione jest w historii, związane ściśle z osobą Mojżesza, przywódcy Izraela, proroka i prawodawcy oraz uchodzi za porządek regulujący społeczność człowieka z Bogiem, zawiązaną
na Synaju podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej. Tym niemniej prawodawstwo izraelskie pozostanie relatywnie samodzielną dziedziną, które rozwinęło własne formy wypowiedzi1.
Żywą dyskusję nad izraelskim prawem zapoczątkowała praca A. Alta pt. Die Ursprünge des israelitischen
Rechts (Leipzig 1934). Tezy A. Alta, dotyczące izraelskiego prawa, w późniejszym czasie zostały doprecyzowane i uzupełnione. Zasadniczo – za A. Altem – w Starym Testamencie wyróżnia się prawo apodyktyczne
(bezwarunkowe) i kazuistyczne (warunkowe).
Prawo apodyktyczne jest prawem bezwarunkowym. Prawo apodyktyczne jest starym prawem, niemalże
pierwotnym, uformowanym metryczno-rytmicznie i połączonym często w serie. Prawa apodyktyczne były
prawdopodobnie przewidziane do publicznego odczytywania, ponieważ zwracają się one do Izraela przez ty.
Prawo apodyktyczne nie jest czymś jednolitym pod względem formy. Pod względem gramatycznym zasadniczo jest zdaniem imiesłowowym. Dzieli się na:
– zdania z określeniem konsekwencji prawnej, jak wyrok śmierci lub przekleństwo;
– zdania prawne bezsankcyjne, jak zakazy i przykazania, rozpoczynające się od słów: „Będziesz…”, lub „Nie
będziesz”.
A więc prawo apodyktyczne nie definiuje konsekwencji prawnych, jak np. niektóre przykazania w Dekalogu, lub formułuje stale te same konsekwencje prawne, jak wyłączenie ze społeczności poprzez wyklęcie,
wygnanie, względnie śmierć. W Dekalogu przykładem apodyktycznego prawa z określeniem sankcji prawnej jest
przykazanie: „Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.”, zaś bez określenia sankcji prawnej jest przykazanie: „Nie zabijaj!”
Prawo kazuistyczne opisuje przypadek prawny we wszystkich jego szczegółach, ze wszystkimi warunkami, które mogą zaistnieć w życiu codziennym oraz ustala wymiar kary lub opisuje następstwo zadziałania
prawa. Prawo kazuistyczne przygotowywano z myślą o działalności sądowniczej, która odbywała się
w bramach miejskich i polegała na rozstrzyganiu zaistniałych przypadków. Przykładem prawa kazuistycznego, pochodzącego z okresu rozwiniętego życia społecznego w Izraelu jest przepis prawny: „Jeśli pokłócą
się mężowie i jeden uderzy drugiego kamieniem lub pięścią tak, że ten wprawdzie nie umrze, ale musi położyć się do łóżka, to gdy wstanie i potrafi chodzić poza domem o swojej lasce, ten, który go uderzył, będzie
uniewinniony, lecz da mu odszkodowanie za przymusową bezczynność i za leczenie” (2 Mż 21,18n), albo:
„Jeżeli kupisz niewolnika hebrajskiego, sześć lat służyć ci będzie, a siódmego wyjdzie na wolność bez okupu.
Jeżeli sam przyszedł, odejdzie sam; a jeżeli był żonaty, i żona z nim odejdzie. Jeżeli jego pan dał mu żonę,
a ona urodziła mu synów lub córki, żona i jej dzieci należeć będą do pana, a on odejdzie sam” (2 Mż 21,2)
Prawo kazuistyczne wyróżnia się trzema cechami: jest ono uwarunkowane, formułowane na ogół bezosobowo i ogólnie (tzn. w 3. osobie) oraz zabarwione staroorientalnie. Ustawy starożytnego Wschodu mają

1

W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 97nn.
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tę samą formę. Izrael poznał ją zapewne za pośrednictwem kananejskim, jeśli nie przejął w ogóle kananejskich zdań prawnych.
Prawo warunkowe rozpoczyna się z reguły partykułą yK! [K!y] (w przypadku, gdy). W zdaniu podrzędnym
(protasis) opisuje stan rzeczy, czasem kolejne zdania kondycjonalne, wprowadzone najczęściej przez <A!
[a!<] („gdy…, to…”), mogą go jeszcze precyzować. Zdanie główne, nadrzędne (tzw. apodosis), określa konsekwencje prawne: np. wolność od kary lub wyrok, czasem nawet śmierć (np. 5 Mż 22,23-27)1.
Ograniczenie prawa izraelskiego jedynie do dwóch rodzajów, dzisiaj wydaje się zbyt schematyczne.
W Pięcioksięgu spotykamy się z prawami, które są nieco inaczej zbudowane, aniżeli prawo apodyktyczne
i kazuistyczne2. Na przykład w 2 Mż 21,12.15-17 znajduje się seria wyroków śmierci, tzn. zdań prawnych,
które grożą za przekroczenie stosunków międzyludzkich karą śmierci. Po opisie przypadku prawnego:
– w. 12: Kto uderzy człowieka, …
– w. 15: Kto uderzy ojca swego albo matkę swoją, …
– w. 16: Kto porwie człowieka, to czy go sprzedał, czy też znaleziono go jeszcze w jego ręku, …
– w. 17: Kto złorzeczy ojcu swemu albo matce swojej, …
za każdym razem następuje jednakowa zapowiedź kary: „poniesie śmierć” („ten umrze”)3.
Prawa te dotyczą dorosłego mężczyzny. Ale on też jako ojciec wraz ze swoją żoną, jest przedmiotem
ochrony prawnej. Prawa te sięgają do wczesnych, być może jeszcze koczowniczych czasów, w których mężczyzna był głową rodziny. Surowa forma, która opiera się zapewne na wcześniejszej, ustnej tradycji, zanika
z biegiem czasu (Zob. np. 3 Mż 24,17; 20,9).
W 5. Księdze Mojżeszowej 27,16-25 zachował się cykl dziesięciu przekleństw (sformułowanych w pewnym sensie w formie litanii), które obejmują pierwotnie jedynie międzyludzkie przekroczenia. Wszystkie zdania w tym cyklu rozpoczynają się od słowa przeklęty, po czym następuje opis czynu (imiesłów rodzaju męskiego z przydawką), a kończą się jednakowo brzmiącym zdaniem „a cały lud powie: Amen”. Chodzi tu ponownie o mężczyzn, mianowicie pełnoletnich, żonatych (5 Mż 27,20-23), zdolnych do działań prawnych (5 Mż 27,
19.25), posiadających ziemię wolnych obywateli (5 Mż 27,17). Przekleństwa nie grożą śmiercią za konkretne
wykroczenia, a są raczej rodzajem samoprzekleństwa w obliczu czynu, gdyby został popełniony, ale sankcją
na wypadek złamania zakazu w nich się znajdującego, jest wykluczenie ze społeczności izraelskiej, co równa
się ze śmiercią4.
Przeciwieństwem przekleństw są słowa pochwały, błogosławieństwa (por. 5 Mż 28,3-6). Te z kolei należy
odróżniać od błogosławieństw, (szczęśliwy, zbawiony – 1 Krl 10,8; Ps 1; 128).

2.4. Najważniejsze kodeksy
W Pięcioksięgu, który Żydzi nazywają Torą spotykamy się z kilkoma zbiorami prawnymi. Pochodzą one
z różnych epok historii Izraela. Wydaje się, że żaden z nich nie jest oryginalny, pierwotny. Wszystkie są wynikiem stałego procesu przystosowywania prawa do zmieniających się warunków życia.
Dekalog czyli Dziesięć Słów JAHWE związany jest genetycznie z przymierzem, które JAHWE zawarł z ludem izraelskim. Jak już zostało powiedziane, przechował się do naszych czasów w dwóch wersjach (2 Mż 20,
2-17 [Dekalog elohistyczny]; 5 Mż 5,6-21 [Dekalog deuteronomistyczny]). Wiadomo, że forma obecnych
Dekalogów została poszerzona. Nakazy, a jeszcze częściej zakazy typu apodyktycznego, mają zwykle pewne
dodatki w postaci ich umotywowania (por. 2 Mż 20,5b-6; 7b.l 1.12b itd.). Te właśnie motywacje są późniejsze i pochodzą zazwyczaj z epoki deuteronomicznej i od autorów tego czasu.
2 Mż 20,2 -17

5 Mż 5,6-21

2. Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

6 Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egip-

skiej, z domu niewoli.

1

Zob. W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 98.
Tamże.
3
Zob. A. KLUCZYŃSKI, Znaczenie starotestamentowego prawa, SHT 1(5)/2008, s. 35.
4
Zob. W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 99.
2
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3.Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

7.Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.

4.Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na

8.Nie uczyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na

niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod
ziemią.
5.Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja,
Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę
ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych,
którzy mnie nienawidzą,
6.A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie
miłują i przestrzegają moich przykazań.

niebie w górze i co jest na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie
pod ziemią.
9.Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja,
Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę
ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych,
którzy mię nienawidzą,
10.A okazuje łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mię
miłują i przestrzegają moich przykazań.

7.Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie
zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.

11.Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie
pozostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego

8.Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić.

12.Przestrzegaj dnia sabatu, aby go święcić, jak rozkazał ci Pan,
twój Bóg.
13.Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twoją
pracę,
14.Ale siódmego dnia jest sabat Pana, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja
córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój
osioł, ani twoje bydlę, ani obcy przybysz, który mieszka
w twoich bramach, aby odpoczął twój sługa i twoja służebnica
tak jak ty.
15.Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan,
twój Bóg, wyprowadził cię stamtąd ręką możną i ramieniem
wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan, twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu.

9.Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją

pracę,
10.ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja
córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani
obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach.
11.Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan
pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go.

12.Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni

16.Czcij ojca twego i matkę twoją, jak ci rozkazał Pan, twój Bóg,

w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

aby długo trwały twoje dni i aby ci się dobrze działo w ziemi,
którą Pan, twój Bóg, ci daje.

13.Nie zabijaj.

17.Nie zabijaj.

14.Nie cudzołóż.

18.Nie cudzołóż.

15.Nie kradnij.

19.Nie kradnij.

16.Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

20.Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.

17.Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliź-

21.Nie pożądaj żony bliźniego swego i nie pożądaj domu bliź-

niego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu,
ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.

niego swego ani jego pola, ani jego sługi, ani jego służebnicy,
ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do
bliźniego twego.

Różnice nie są zbyt duże. Przede wszystkim są wyraźnie dostrzegalne w przykazaniu dotyczącym święcenia sabatu oraz w ostatnim przykazaniu. W przykazaniu nakazującym święcić sabat znajduje się odmienne
uzasadnienie święcenia dnia siódmego, w ostatnim zaś przykazaniu mamy inną kolejność. Dekalog elohistyczny na pierwszym miejscu wymienia dom, a następnie żonę, deuteronomiczny zaś najpierw zakazuje
pożądania cudzej żony, a następnie domu. Elohistyczny Dekalog, nakazując święcić sabat, odwołuje się do
historii stworzenia świata w sześciu dniach (1 Mż 1,1nn). Historia stworzenia świata w sześciu dniach i odpoczynku Boga w siódmym dniu pochodzi z dokumentu kapłańskiego. Można więc powiedzieć, że Elohista
odwołuje się do motywacji liturgicznej. Deuteronomista zaś, wspominając czasy niewoli egipskiej, uzasadnia
święcenie sabatu motywami społecznymi.
Dwa przykazania są nakazami, pozostałe zaś są zakazami1. Zakazów w zasadzie jest dziesięć. Powstaje
więc dość interesujące pytanie: Czy do tzw. pra-Dekalogu należały tylko słowa-zdania z zakazami, a słowa

1

Zob. M. NOTH, Das zweite Buch Mose, ATD 5, s. 129.
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z nakazami zostały dołączone nieco później? Właściwie Dekalog zachowany do naszych czasów zawiera
dwanaście przykazań.
Różnice między Dekalogiem z 2 Księgi Mojżeszowej a 5. Księgi Mojżeszowej wskazują, że Dekalog podlegał przeobrażeniom. Jako prawo dane podczas zawarcia przymierza JAHWE z Izraelem, zasadniczo było niezmienne, ale to nie znaczy, że jakakolwiek ingerencja w tekst Dekalogu była niemożliwa. Jeśli Izraelici obchodzili święto odnowienia przymierza, a Deuteronomista wyraził pogląd, że Bóg zawiera przymierze z każdym pokoleniem, to owa pra-umowa między JAHWE a ojcami mogła być i była dostosowywana się do zmieniających się warunków życia. Zmiany te (raczej dostosowywanie do nowych warunków) nie były znaczące
i wielkie.
Powstaje też pytanie o oryginalność przykazań Dekalogu. Prawdopodobnie początkowo Dekalog składał
się z prostych nakazów i zakazów. Charakterystyczny jest fakt, że pierwsze przykazanie, dotyczące zakazu
kultu bogów obcych, znajduje się w tzw. Dekalogu etycznym w 2 Mż 20 (por. w. 3), jak również w Dekalogu
kultycznym w 2 Mż 34 (por. w. 14). W tych obydwu dekalogach mamy też zakaz tworzenia sobie obrazów
Boga (2 Mż 20,4 i 34,17). To podwójne przykazanie znajdujące się w dwóch tradycjach, elohistycznej
i jahwistycznej, da się wyprowadzić z bardzo starej tradycji izraelskiej. Nie mogło ono powstać w kręgu kultury egipskiej i kananejskiej. Jest to przykazanie oryginalne, powstałe w Izraelu, i to w epoce, kiedy to Izrael,
pod wodzą Mojżesza przebywał na pustyni. Inne przykazania Dekalogu, takie jak piąte, szóste, siódme
i ósme, które wymieniane są u Oz 4,2 w formie negatywnej, czyli w formie zakazu, lub mające charakter
pozytywnego nakazu, jak w przypadku trzeciego i czwartego przykazania, mogły powstać już w czasach nomadycznych, ale na Synaju zostały dołączone do przykazań nakazujących cześć dla jednego Boga, którego
obrazu nie wolno pod żadnym pozorem czynić i czcić.
Dekalog i jego historia przekonuje nas, że to, co jest sacrum da się połączyć z tym, co dotyczy sfery profanum oraz, że kulturę można zintegrować z życiem wiary. Wszelkie wartości życia ludzkiego mogą zostać objaśnione jako wola Boga. Zawsze jednak konieczna jest ich weryfikacja w świetle pierwszego przykazania.
Prymat pierwszego przykazania jest nienaruszalny i jedynie w jego świetle da się ocenić wszelkie postępowanie, stosunki międzyludzkie i całą kulturę, niezależnie od jej wartości. Dlatego nakazano Izraelowi codziennie powtarzać: „Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! Będziesz tedy miłował Pana,
Boga swego, z całego serca swego i całej duszy swojej, i z całej siły swojej” (5 Mż 6,4-5).
Kodeks przymierza, znajdujący się w 2 Mż 20,22 – 23,33 stanowi – jak większość praw izraelskich – pewną zagadkę. Nie jest to tekst pod względem treści i formy jednolity. Zawiera przepisy prawa cywilnego i karnego, o dość wyraźnym akcencie etycznym. Zawiera prawa dotyczące społeczności pasterzy i wieśniaków.
Jednakże znajdują się w nim także przepisy dotyczące niewolników, większego bydła, pól, winnic i domów. Takie przepisy prawne dotyczą ludności już osiedlonej. Mamy więc w Kodeksie przymierza prawo
jakby z dwóch różnych okresów historii Izraela.
Aktualny kontekst wiąże Kodeks przymierza z wydarzeniami pod Synajem (por. 2 Mż 24, 3-8). Część praw
Kodeksu przymierza może sięgać czasów Mojżesza, okresu nomadycznego, ale część zapewne została dodana do pierwotnego zbioru z czasów koczowniczych.
Kodeks przymierza wykazuje wyraźne podobieństwa z prawem wyrażonym w formie przekleństw
(5 Mż 27,15-26), które z polecenia Mojżesza miało być proklamowane na górze Garizim oraz na górze Ebal
po wejściu Izraelitów do Kanaanu (5 Mż 27, 11-14). Według Księgi Jozuego polecenie Mojżesza zostało
spełnione (Joz 8, 30-35). Charakterystyczną rzeczą jest to, że opis z 8. rozdziału Księgi Jozuego rozpoczyna
się od budowy ołtarza zgodnie z normami znajdującymi się na początku Kodeksu przymierza (2 Mż 20, 2425). Ale jeśli mówimy o czasach Jozuego, a więc o procesie osiedlania się potomków Jakuba w Kanaanie, to
należy także wziąć pod uwagę relację, mówiącą o zgromadzeniu w Sychem, gdzie Jozue nadał ludowi prawo
zapisane w Księdze prawa (Joz 24, 25-26).
Czy Księga prawa z Sychem jest Kodeksem przymierza, który obecnie znajduje się w perykopie o Synaju
w 2. Księdze Mojżeszowej? Tego nie można jednoznacznie rozstrzygnąć. Identyczność Księgi prawa z Sychem
z Kodeksem przymierza jest prawdopodobna, bowiem dramaturgia zgromadzenia w Sychem na takie twierdzenie pozwala.
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Kodeks przymierza (przynajmniej jego część) jaki do nas dotarł – być może – jest tym prawem, które
zostało narzucone przez Jozuego w Sychem, zgromadzonym tam przedstawicielom poszczególnych plemion
izraelskich. Szczegółowe badania wskazują także na to, że geneza Kodeksu przymierza związana jest z początkowym okresem osiedlania się plemion izraelskich w Kanaanie. Prawo zawarte w Kodeksie przymierza jest prawem federacji szczepów1.
Kodeks przymierza, jaki obecnie znajduje się w 2. Księdze Mojżeszowej powstawał powoli i stopniowo.
Dlatego też trudno jest określić wiek jego poszczególnych części. Znaleźć w nim można kilka praw z okresu
nomadycznego, ale niektóre prawa zakładają osiadły tryb życia (por. 2 Mż 22,4n). Jednak nie można w nim
dostrzec i rozpoznać śladów życia pod berłem jakiegokolwiek króla. Jego trzon sięga zatem do czasów Jozuego i sędziów. Jak wykazuje porównanie ustaw prawnych znajdujących się w Starym Testamencie (por. np.
2 Mż 21,2 z 5 Mż 15,12nn; 3 Mż 25,10), Kodeks przymierza jest starszy od Kodeksu deuteronomicznego.
W 5. Księdze Mojżeszowej znajduje się obszerny zbiór praw zwany Kodeksem deuteronomicznym. Począwszy od 12. do 26. rozdziału włącznie znajdują się w nim mniejsze lub większe zbiory prawne, które pochodzą z różnych epok. Niektóre z nich wydają się być nowym opracowaniem przepisów z Kodeksu przymierza, inne je wyraźnie modyfikują, jak np. prawa dotyczące kultu. Deuteronomista podaje też prawa, które
dotychczas nie były znane. Mamy tu żądanie centralizacji kultu, zakaz czczenia obcych bogów, prawa dotyczące pokarmów, umorzenia długów, prawo azylu, małżeńskie, wojenne, a także prawo dotyczące sędziów,
królów, kapłanów i proroków. W Kodeksie deuteronomicznym znajduje się także kalendarz świąt, głównie
prawo dotyczące święcenia Paschy.
Kodeks deuteronomiczny stanowi integralną część dzisiejszej 5. Księgi Mojżeszowej. W związku z Kodeksem deuteronomicznym nasuwa się pytanie: Czy Kodeks deuteronomiczny jest identyczny z księgą prawa,
którą odnaleziono w czasie remontu jerozolimskiej świątyni (2 Krl 22,8n)?
W swej teraźniejszej formie Kodeks deuteronomiczny zapewne nie odpowiada prawu odkrytemu za czasów Jozjasza. W związku z tym nasuwa się kolejne pytanie: Jakie części znanego nam obecnie Kodeksu deuteronomicznego pochodzą z księgi prawa, która odnaleziona została w świątyni?
Relacja o znalezieniu Księgi prawa (2 Krl 22,8) jednoznacznie mówi o znalezieniu księgi, która zawiera
prawo2. Natomiast 5. Księga Mojżeszowa obok prawa zawiera także obszerne przemówienia moralizatorskie,
połączone ze sprawozdaniami. A więc Deuteronomium nie jest identyczne z księgą prawa, o której mowa
w 2 Krl 22,8. Niejednolite są w Deuteronomium nie tylko partie narracyjne, lecz także same prawa. Co zaś
dotyczy samego Kodeksu deuteronomicznego, a więc zbioru praw, to należy zwrócić uwagę na to, że w niektórych prawach ich odbiorca jest określony jako ty w innych zaś jako wy. Prawa, w których ich odbiorca
występuje w liczbie pojedynczej są starsze. Sformułowania prawne w liczbie mnogiej zostały później dodane.
Ale istnieją też wyjątki. Starsze warstwy prawne odnoszą się do jednostki. Ale Kodeks deuteronomiczny
zwraca się zarówno w odpowiednich prawach z tytułem ty, jak i w młodszych fragmentach z tytułem wy
do całego narodu. Kodeks praw deuteronomicznych odnosi się przede wszystkim do Izraela, jako narodu

1

R. de WOUX, Instytucje Starego Testamentu, T. I i II, s. 158. W związku z powyższym G. von RAD pisze: „Później zaliczono do
objawienia synajskiego również tak zwaną Księgę Przymierza (2 Mż 21 – 23). Był to zabieg literacko-redakcyjny, pierwotnie
bowiem ów niewielki kodeks nie miał nic wspólnego z właściwą tradycją o Synaju, a z punktu widzenia historii tradycji jego
korzenie sięgają zupełnie gdzie indziej. Mimo wszystko fakt owego włączenia jest dość znamienny i stawia nas przed nowym
pytaniem: wola prawna JAHWE, objawiona Izraelowi, opiera się odtąd na znacznie szerszej podstawie i została przedstawiona
w sposób znacznie bardziej szczegółowy. Jeśli Dekalog oznakował zakazami jakoby tylko granice przestrzeni życiowej Izraela, to
tu podporządkowana zostaje określonemu porządkowi Bożemu, poprzez rozliczne zakazy i nakazy, również sama owa przestrzeń. Księga Przymierza zawiera przecież w swej pierwszej części (21,1 – 22,16) postanowienia przeważnie kazuistyczne, dotyczące prawa o niewolnikach, odpowiedzialności, depozytach, prawa zastawu itd, Część druga (22,17– 23,19) przynosi postanowienia kultowe w sprawie roku szabatowego, odpoczynku szabatowego oraz trzech dorocznych świąt. To wszystko podsuwa
pytanie, czy przypadkiem już sam fakt takiego wmontowania Księgi Przymierza nie świadczy o występowaniu albo wzmaganiu
się aspektu jurydycznego. Należałoby jednak zauważyć, że nawet to „prawo” następuje dopiero po dokonanym akcie wybrania
i że samo tego rodzaju uzupełnienie nigdzie nie daje podstaw do przypuszczenia, że chodzi w nim o jakieś obostrzenie woli JAHWE, które wpływałoby na zmianę sytuacji Izraela względem JAHWE” (Teologia Starego Testamentu, s. 64).
2
Na temat genezy tego prawa – zob. A. ALT, Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel, II, s. 250nn W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 105nn; R. JASNOS, Teologia prawa w Deuteronomium, s. 129nn.
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JAHWE. Wydaje się to być wynikiem wpływu proroków, zwracających się rzadko do jednostek, częściej do
narodu (Oz 2,4nn; Am 3,2 itd.)1.
W związku z rozwojem społecznym i religijnym, jaki się dokonał od czasów sędziów, prawo znajdujące się
w Kodeksie deuteronomicznym wydaje się być przeznaczone do zastąpienia starszych zbiorów prawnych.
Kodeks deuteronomiczny tchnie innym duchem. Apeluje do serca i często posługuje się stylem zachęcającym. Uwidacznia się to w deuteronomicznym komentarzu do pierwszego przykazania Dekalogu: „Będziesz
tedy miłował JAHWE, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej!” (5 Mż 6,5;
por. 5,10; 7,9; 10,12; 11,1.13.22; 13,3n; 19,9). Stosunek między Bogiem a ludem powstał poprzez uprzedni
akt Boży, mianowicie dzięki wyborowi, który ugruntowany jest w Bożej miłości (5 Mż 4,37 i in.) i został obiecany nieodwołalnie w przysiędze złożonej ojcom. Oczywisty jest tu wpływ proroka Ozeasza.
Kodeks kapłański można utożsamić z 3. Księgą Mojżeszową, która dzieli się na wiele zbiorów dotyczących
kultu, jak prawo ofiarnicze (3 Mż 1 - 7), rytuał wyświęcenia kapłanów (3 Mż 8 - 10), prawo czystości (3 Mż 11
- 16) oraz tzw. Kodeks świętości (3 Mż 17 – 26). Jest kompilacją, która zawiera pewną liczbę dubletów. Jego
powstanie datowane jest na koniec Państwa Południowego i czasy powygnaniowe. Jednoczy on w sobie
wielowątkowe tematy i zawiera nakładające się na siebie warstwy. Jako zbiór praw przypomina Deuteronomium w tym, że zaczyna się od przepisów dotyczących ofiar, a kończy błogosławieństwami i przekleństwami.
Od Kodeksu przymierza różni go moralizatorski ton, do Kodeksu deuteronomicznego upodabnia go pareneza,
głównie wezwanie do posłuszeństwa (np. 3 Mż 18,2nn.24nn i in). Pochodzi jednak z innego środowiska niż
Deuteronomium. Wyróżnia się od Kodeksu deuteronomicznego głównie zainteresowaniem obrzędami i kapłaństwem oraz ustawicznym odwoływaniem się do świętości JAHWE i Jego ludu.
W Kodeksie świętości zebrany został zarówno stary (np. w 3 Mż 18; 19), jak i młodszy materiał, wielokrotnie opracowywany i na nowo zinterpretowany. Mamy tu zakaz spożywania krwi, profanicznego uboju,
prawa dotyczące stosunków płciowych w rodzie, przykazanie o rodzicach, o sabacie, pierwsze i drugie przykazanie, kalendarz świąt, przepisy dot. roku sabatowego itp.
Spornym jest, czy tzw. Kodeksie świętości był pierwotnie samodzielną jednostką i został wtórnie włączonu do Kodeksu kapłańskiego, czy też od początku się w nim znajdował, jako uzasadnienie tego Kodeksu.
Różnorodny materiał prawny powiązany został formułą: „Ja jestem JAHWE” lub „Ja jestem JAHWE, twój
Bóg”. JAHWE zaś w Kodeksie kapłańskim przedstawia się jako Bóg święty. Wezwanie do przestrzegania prawa uzasadniają słowa: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty, JAHWE, Bóg wasz!” (3 Mż 19,2).

2.5. Rola i wartość prawa
Prawo znajdujące się w Pięcioksięgu nie jest jedynym prawem starożytnym Bliskiego Wschodu, które
zachowało się do naszych czasów. Dzięki wykopaliskom archeologicznym znamy kilka kodeksów prawnych,
pochodzących z różnych wieków. Wyliczyć tu należy przede wszystkim: Kodeks Ur-Nammu, króla Ur (około
2070 przed Chr.), Kodeks Lipit-Isztara, piątego króla sumeryjsko-akadyjskiej dynastii, która panowała w mieście Isin (1. poł. XIX wieku); Kodeks Bililamy, amoryckiego króla miasta Esznunny (między wiekiem XX
a XVIII); Kodeks Hammurabiego, króla Babilonu (wiek XVIII) oraz Kodeks asyryjski (wiek XV). Zachowały się
poza tym zbiory praw neobabilońskich (880 – 500) i hetyckich (wiek XVI), a także pewne prawa, które obowiązywały w mezopotamskich miastach Mari i Nuzi, jak też zasady, które kierowały życiem politycznospołecznym w Kanaanie i Syrii2.
O wyjątkowości prawa izraelskiego na tle prawodawstwa bliskowschodniego świadczy również to, że
przepisy prawne Starego Testamentu są nieraz uzasadniane jakimś motywem, który je usprawiedliwia, czy
też uzasadnia przewidzianą karę. Najbardziej charakterystyczny jest motyw religijny. Tak jest przede wszystkim w Dekalogu: „gdyż Ja, JAHWE, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym” (2 Mż 20, 5), a także w Kodeksie
świętości: „Ja jestem JAHWE, wasz Bóg”.
Czasem prawodawca, nie mogąc podać sposobu rozstrzygnięcia winy, motywuje podaną normę prawną –
dość wątpliwej jakości – mniemaniem, opartym na „zdrowym rozsądku”. I tak „dziewczyna za to, że w mie-

1
2

Wskazuje to na Państwo północne, jako miejsce, gdzie powstał pra-Kodeks deuteronomiczny.
Za J. St. SYNOWIEC, Pięcioksiąg, s. 216n; G. RICCIOTTI, Dzieje Izraela, s. 208-213
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ście nie wołała o pomoc, a mężczyzna za to, że znieważył żonę swego bliźniego” (5 Mż 22,24) poniosą
śmierć. Według prawodawcy istnieje bowiem domniemanie, że brak wołania o pomoc jest wyrazem przyzwolenia odbycia stosunku płciowego. Możemy taką maksymę, zresztą dość okrutną zrozumieć, skoro wiemy, że
wówczas nie znano sposobów wykrycia winnego i zweryfikowania prawdy, jakimi dysponujemy dzisiaj.
Motyw może też mieć charakter moralny. Sędzia nie mógł przyjmować podarków, łapówek, „gdyż łapówki zaślepiają nawet naocznych świadków i fałszują słuszną sprawę” (2 Mż 23,8). W ogóle łapówkarstwo było
zakazane i było czymś obrzydliwym. Mędrzec izraelski powiada: „Bezbożny przyjmuje łapówki ukradkiem,
aby wykrzywiać ścieżki prawa” (Prz 17,23), „Burzy swój dom ten, kto jest przekupny; lecz kto nienawidzi łapówek, będzie żył” (Prz 15,27).
Może to być również motyw natury historycznej, szczególnie wtedy, kiedy prawodawca przypomina Izraelowi uwolnienie z Egiptu (2 Mż 23,9; 3 Mż 19,36; 5 Mż 5,15; 24,18 i inne).

2.5.1. Jest dobrym darem Bożym
Prawo zostało nadane dla dobra człowieka:
„Teraz więc, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, twój Bóg! Tylko, abyś okazywał cześć Panu, swemu Bogu,
abyś chodził tylko jego drogami, abyś go miłował i służył Panu, swemu Bogu, z całego serca i z całej duszy. Abyś przestrzegał przykazań Pana i jego ustaw, które Ja ci dziś nadaję dla twego dobra” (5 Mż 10,
12.13).
Autor 5. Księgi Mojżeszowej obiecuje posłusznemu w wierze, przestrzegającemu Bożych nakazów długie
życie (5 Mż 5,16; 6,2; 11,9.21 i in.), pokój (5 Mż 12,9n.15; 25,19), bogactwa i kres wszelkich chorób (5 Mż
7,13nn). Czy dobra te winny być traktowane jako już darowane, jako dobra ziemskie? Stary Testament myśli
o zbawieniu głównie jako o dobrym, szczęśliwym życiu1. Prorok czasów końca niewoli babilońskiej wieszczył:
„I już nie będzie się słyszeć o gwałcie w twojej ziemi ani o spustoszeniu i zniszczeniu w obrębie twoich granic,
lecz nazwiesz swoje mury zbawieniem, a swoje bramy chwałą” (Iz 60,18). Ale w miarę rozwoju objawienia
Bożego, o zbawieniu myślano także jako o darze, który jest przygotowany dla człowieka w przyszłości, kiedy
nadejdzie kres wszystkiego. „Zbawienie Izraela w Panu, zbawienie wieczne, nie będziecie zawstydzeni ani nie
doznacie hańby na wieki wieków” (Iz 45,17).

2.5.2. Stoi na straży właściwego kultu Boga JAHWE
Pierwsze przykazanie Dekalogu i zawarte w nim roszczenie wyłączności, a więc czci oddawanej jedynie
JAHWE oraz następujący po nim zakaz sporządzania wizerunku JAHWE, w istocie stało na straży czystości
kultu2. Deuteronomista w oparciu o to przykazanie sformułował wyznanie, które Izraelici byli zobowiązani
codziennie zmawiać: „Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!” (5 Mż 6,4), aby całe ich myślenie koncentrowało się na Bogu, Bogu jedynym, który jest wybawicielem Izraela. Z nim zaś związał nakaz,
który po wszystkie czasy miał obowiązywać potomków Jakuba: „Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego,
z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję,
będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między
twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach” (5 Mż 6,5-9).
Pierwsze przykazanie, które stało na straży czystości kultu, kształtowało w czasach królewskich i działalności proroków Pana ich zwiastowanie, przede wszystkim czyniło prawomocną walkę z kultem obcych bogów (1 Krl 18; 2 Krl 1; Oz 5,11; Jr 2; 44; Ez 8 i inne.) i walkę z zaufaniem obcym mocom (Iz 30,1-3; 31,1-3
i inne).
Przykazanie o wyłączności kultu JAHWE związane jest z zakazem nadużywania imienia Bożego, albo używaniem go w sposób niegodny, niewłaściwy. Używać imienia Bożego w sposób niewłaściwy można było
w magii, wróżbiarstwie (np. dendromancja3), czy w czasie składania fałszywej przysięgi. Praktyki magiczne
1

K. KOENEN, R. KÜHSCHELM, Przełom czasów z perspektywy Starego i Nowego Testamentu, s. 16nn.
Zob. G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 169nn; Zob. M. NOTH, Das zweite Buch Mose, ATD 5, s. 130.
3
Zob. J. JEREMIAS, Der Prophet Hosea, ATD 24/1, s. 69.
2
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zagrożone były karą śmierci (2 Mż 22,17; 3 Mż 19, 26.31; 5 Mż 18,10nn). Złożenie fałszywej przysięgi, powołując się na imię Boże było zbezczeszczeniem świętego imienia Bożego (3 Mż 19,12). Posługiwanie się imieniem Bożym w czasie zakazanych praktyk jest jednoznaczne z posługiwaniem się samym Bogiem1.

2.5.3. Ochrania życie
Bóg jest w pełnym tego słowa znaczeniu stworzycielem człowieka. Życie człowieka jest najwyższą wartością i należy do Boga. Prawo izraelskie ochrania więc życie człowieka przed jego bliźnim2.
W Dekalogu znajduje się przykazanie: „Nie zabijaj!”. Stary Testament zawiera znacznie więcej nakazów,
które stoją na straży ludzkiego życia. Zakaz Dekalogu „Nie zabijaj!” po hebrajsku brzmi: hx*r=T! al) [l)a
T!r=x*j]. jx*r=T! pochodzi od rdzenia jx*r – mordować. A więc czynność opisana czasownikiem urobionym
od rdzenia rxj dotyczy zawsze pozbawienia życia drugiego człowieka. Nie chodzi tu o zabicie zwierzęcia,
lecz o świadome i nieświadome zabójstwo, np. przy bójce („Kto tak uderzy człowieka, że ten umrze, poniesie
śmierć. Jeżeli na niego nie czyhał, ale to Bóg zdarzył, że wpadł mu pod rękę, wyznaczę ci miejsce, do którego
będzie mógł uciec. Jeżeli ktoś zastawia na bliźniego swego zasadzkę, by go podstępnie zabić, to weźmiesz go
nawet od ołtarza mojego, by go ukarać śmiercią” – 2 Mż 21,12-14).
W Dekalogu znajduje się zakaz indywidualnego, osobistego wymierzania sprawiedliwości zgodnie z zasadą ius talionis. Według prawodawstwa izraelskiego, wymierzanie kary śmierci przysługiwało jedynie uprawnionemu sędziemu i społeczności lokalnej. Zabijać było wolno także w czasie wojny (zob. 2 Mż 21,12-32;
3 Mż 24,17-21; 4 Mż 35,15-19; 5 Mż 19,11-13).
W późniejszej tradycji, a mianowicie prorockiej, zakaz zabójstwa rozumiano szeroko. Prorocy piętnują
uciskanie biednego, wyzysk gospodarczy, prawny i społeczny, jako krwawą zbrodnię (Iz 1,15.17; Oz 4,2; Mi 3,
10)3.
Prawo izraelskie nie tylko zakazywało pozbawiania bliźniego życia, ale wskazywało na drogę, która prowadzi do życia. Kto przestrzega prawa, ten ma obietnicę życia: „Starajcie się więc czynić tak, jak rozkazał
wam Pan, wasz Bóg. Nie zbaczajcie ani w prawo, ani w lewo. Idźcie dokładnie drogą, jaką wam nakazał Pan,
wasz Bóg, abyście zachowali życie, aby się wam dobrze powodziło i abyście długo żyli w ziemi, którą posiądziecie!” (5 Mż 5,32-33).

2.5.4. Ochrania mienie
Zakres mienia, które według izraelskiego prawa podlega ochronie jest bardzo szeroki. Dostrzec to można
już w samym Dekalogu. W Dekalogu czytamy: „Nie kradnij”; „Nie pożądaj żony bliźniego swego i nie pożądaj domu bliźniego swego ani jego pola, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła,
ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego”.
W zakazie „Nie kradnij!” użyte zostało słowo, urobione od rdzenia bng. A więc nie chodzi jedynie o kradzież, ale o rabunek, uprowadzenie, wprowadzenie w błąd, oszustwo. Z przykazaniem tym łączą się inne
prawa, jak zakaz
– kradzieży materialnego dobra (por. 3 Mż 19,11);
– kradzieży z włamaniem, czyli zakaz rabunku (por. 2 Mż 22, 1.2);
– oszustwa, które przyniosło szkodę bliźniemu;
– wyzysku i ucisku biednych, wdów, sierot, niewolników (por. 3 Mż 19,11; 5 Mż 19,14; 23,20; 24, 10-17; 27,
17);
– zatrzymania zapłaty za wykonaną pracę lub sprzedany przedmiot (5 Mż 24,14);
– porwania człowieka (2 Mż 21, 16; 5 Mż 24, 7)4.

1

M. FILIPIAK, „Nie będziesz nadużywał imienia Bożego”, RTK 29(1982), z. 1, s. 6.
Zob. J. St. SYNOWIEC, Dziesięć przykazań, s. 129nn
3
Zob. 3.3.4.3.3.
4
R. KRAWCZYK, Sprawy ludzkie w Biblii, s. 178.
2
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Prawdopodobnie w przykazaniu „Nie kradnij!” pierwotnie chodziło prawodawcy o zakaz porywania ludzi.
W 2. Księdze Mojżeszowej czytamy: „Kto porwie człowieka, to czy go sprzedał, czy też znaleziono go jeszcze
w jego ręku, poniesie śmierć”, w 5. Księdze Mojżeszowej zaś: „Jeżeli znajdzie się ktoś, kto ukradnie kogoś ze
swoich braci, z synów izraelskich, pozbawi go wolności i sprzeda go jako niewolnika, to ten złodziej poniesie
śmierć i wytępisz zło spośród siebie”. Kara więc za porwanie człowieka jest najwyższa z możliwych, a mianowicie śmierć, każdy bowiem atak na wolność jednostki uznawano za podniesienie ręki na wspólnotę plemienną1.
Prawo izraelskie stało na straży wolności człowieka. Ale Izraelici żyli w konkretnym świecie, w którym
niewolnictwo było czymś normalnym, dlatego później powstało w Izraelu prawo, które chroniło niewolników. Prawo mówiące o porywaniu człowieka dla zysku poszerzono o zakaz kradzieży, zabierania jakiegokolwiek mienia drugiemu człowiekowi.
Zakaz wyrządzania krzywdy biednym, wdowom i sierotom prawodawca uzupełnił o nakaz pomagania
potrzebującym. Stąd nakaz pozostawiania kłosów, które spadły na ziemię w czasie żniw i pozostawiania
owoców, aby ubodzy mogli także skorzystać z plonów ziemi, która jest własnością JAHWE (3 Mż 19,9.10;
23,22; 5 Mż 24, 19-21).
Refleksja prawna w połączeniu z refleksją antropologiczną wydała nawet zakaz pożądania cudzej własności. Wszystkie decyzje według Starego Testamentu człowiek podejmuje w swoim sercu. Dlatego księgi starego przymierza, głównie literatura mądrościowa piętnowała złe zamiary ludzkiego serca2.
Bezwzględnie zakazane było pożądanie domu bliźniego. Przez słowo dom (tb) prawodawca opisuje
wszystko, a więc całą rzeczywistość, która składa się na wspólnotę domową, na to, czym dysponuje wolny
Izraelita, czyli żonę3, niewolnika, niewolnicę, zwierzęta i cały dobytek4. Prawo izraelskie chroniło nie tylko
życie człowieka, ale także jego środowisko i wszystko, co było dla niego jest dobrem.

2.5.5. Stoi na straży dobrego imienia bliźniego
Prawo izraelskie zabezpieczało nie tylko życie cielesne człowieka, ale dbało także o jego psychiczny komfort. Tak rozumiemy dzisiaj intencje przykazania Dekalogu: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”. Jednakże środowiskiem, w którym to przykazanie powstało nie było
normalne, codzienne życie, lecz izraelskie sądownictwo.
Przykazanie to trzeba rozpatrywać na tle procesu sądowego, który odbywał się pierwotnie w społeczności rodu, a w następnych wiekach w bramach miasta5. Sądownictwo znajdowało się bowiem w rękach starszych, należących do lokalnej gminy i miało charakter głównie rozjemczy. Każda ze stron przyprowadzała ze
sobą świadków. Odgrywali oni bardzo poważną rolę ze względu na ograniczone możliwości prowadzenia
śledztwa. Od ich świadectwa zależał wyrok, a więc cześć i majątek oskarżonego, czasem nawet życie.
Od zeznań świadków zależała dobra opinia pomówionego o przestępstwo, albo skazanie na karę. W Izraelu na podstawie dwóch zgodnych świadectw wymierzano karę śmierci. Stąd zakaz fałszywych zeznań przeciw bliźniemu.
Prorok Amos wołał: „Biada tym, którzy przemieniają prawo w piołun, a sprawiedliwość rzucają na ziemię!” (Am 5,7). Mówić fałszywe świadectwo, kłamać – oznaczało świadomie działać niezgodnie z prawem,
wiarołomnie. Świadek zeznający fałszywie nie tylko wykracza przeciwko prawdomówności i szkodzi oskarżonemu, lecz jego postępowanie skierowane jest także przeciw wierności wobec wspólnoty, a przede wszystkim jest grzechem sprzeciwiającym się świętości Boga i zniesławiającym Jego święte Imię. Gwarantem bowiem przysięgi, jaką składał świadek był Bóg. „Nie będziecie fałszywie przysięgali na moje imię i nie będziesz
znieważał imienia Boga swojego; Jam jest Pan” (3 Mż 19, 12)6.
1

Tamże.
Zob. B. WIDŁA, Teologia antropologiczna Starego Testamentu, s. 177nn.
3
Zob. 5.7.1.
4
R. KRAWCZYK, Sprawy ludzkie w Biblii, s. 183.
5
Zob. M. NOTH, Das zweite Buch Mose, ATD 5, s. 133.
6
Zob. R. KRAWCZYK, Sprawy ludzkie w Biblii, s. 181.
2
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2.5.6. Stoi na straży życia rodzinnego
Centrum życia Izraelity była wielopokoleniowa rodzina. Nie tylko przykazania Dekalogu: „Czcij ojca swego
i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.” oraz „Nie cudzołóż!”, ale
także wiele innych praw strzegło szczęścia w rodzinie1.

2.5.7. Jest łagodniejsze aniżeli prawo na Bliskim Wschodzie
Niektóre prawa izraelskie zostały zapożyczone z kodeksów prawnych funkcjonujących na Bliskim Wschodzie. Niekoniecznie były to zapożyczenia bezpośrednie, wszak wiele praw funkcjonowało w tradycji ustnej.
Dobrym przykładem zapożyczenia jest następująca zasada:
– W Starym Testamencie czytamy: „Jeżeli czyjś wół pobodzie wołu jego bliźniego tak, że padnie, sprzedadzą
wołu żywego i podzielą się pieniędzmi za niego, a również podzielą się zabitym” (2 Mż 21,35).
– W Kodeksie Bililamy czytamy: „Jeżeli jakiś wół pobodzie innego wołu i zabije go, obaj właściciele podzielą
się wartością żyjącego wołu oraz równowartością wołu zabitego”2.
Wiele praw izraelskich brzmi podobnie jak prawa, które znajdują się w Kodeksie Hammurabiego. Jednakże prawo izraelskie jest znacznie łagodniejsze od praw stanowionych na Bliskim Wschodzie w starożytności.
Prawo izraelskie nie przewiduje – jak jest to w Kodeksie Hammurabiego – kary śmierci za kradzież,
ucieczkę niewolnika i dezercję z wojska. Stary Testament karę chłosty, która według Hammurabiego ma polegać na wymierzeniu winowajcy sześćdziesięciu uderzeń, zmniejsza do czterdziestu uderzeń, a to w trosce,
by skazany na nią nie doznał zbyt ciężkich obrażeń ciała (5 Mż 25,1-3). Stary Testament nie zna prawie kary
okaleczenia (wyjątek stanowi tu 5 Mż 25,1), która szeroko była stosowana w prawodawstwie bliskowschodnim.
Mężczyzna, który dopiero co pojął żonę, według prawa izraelskiego był zwolniony od służby wojskowej
(5 Mż 20,5-8). Pewne rozporządzenia w Kodeksie przymierza, które później zostały bardziej rozwinięte
w Kodeksie deuteronomistycznym, biorą w opiekę obcego, ubogiego, uciśnionego, wdowę i sierotę, nawet
wroga (2 Mż 22, 20-26; 23, 4-9; 5 Mż 23, 16. 20; 24 i inne). Tłumaczy się to humanizacją izraelskiego prawa.
Łagodność prawa starożytnych Izraelitów można zobaczyć głównie na przykładzie stosowania w starożytności prawa zemsty, odwetu (ius talionis).
Zasada zemsty znalazła się na kartach Starego Testamentu jako relikt nomadycznych czasów. W społeczeństwie koczowniczym, w którym nie funkcjonowało sądownictwo międzyplemienne, jako pewnego rodzaju zasada równości była w stanie czasem położyć kres samowoli niepohamowanej zemsty i chęci odpłaty
(zob. 1 Mż 4,23n). Ale mogła też stworzyć pewne ramy opieki. Wewnątrz grupy bowiem obowiązywała solidarność. Jednostka znajdowała się pod ochroną i prawem tej grupy. Ale na zewnątrz panował surowy porządek. W przypadku ran zadanych na ciele odpłacano tym samym (2 Mż 21,23nn; 3 Mż 24,18nn; także 5 Mż 19,
21), w wypadku zabójstwa obowiązywała zemsta krwi (4 Mż 35,9nn; 5 Mż 19; 2 Sm 21 i inne). Ius talionis
było więc normą prawną, która obowiązywała w stosunkach między poszczególnymi wspólnotami. Stanowiła ona pewnego rodzaju zabezpieczenie bytu grupy. Zemsta krwi wyrównywała ewentualne straty. W obrębie systemu nomadycznego pozwalała zachować równowagę sił. Żadna z grup nie powinna była świadomie
czy też nieświadomie wznosić się ponad inne. Zemsta służyła zatem ostatecznie ochronie grupy i jednostki
w ramach samej grupy (1 Mż 4,14n).
Późniejsze starotestamentowe prawo karne nie bazowało wyłącznie na zasadzie odpłaty, która była
szeroko stosowana w prawach starożytnego Bliskiego Wschodu, szczególnie w Kodeksie Hammurabiego.
Nakręcało ono bowiem spiralę przemocy, niekontrolowanej zemsty. W Starym Testamencie odpłata tym
samym za to samo, a więc „życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę, oparzelinę za
oparzelinę, ranę za ranę, siniec za siniec” (2 Mż 21,23-25; por. 3 Mż 24, 19-20; 5 Mż 19,21), ma miejsce jedynie w przypadku niektórych przewinień konkretnych osób (np. 2 Mż 21,22nn; 3 Mż 24,17nn; por. 5 Mż 19,
15nn). W kilku przypadkach Stary Testament zabrania nawet stosowania ius talionis (np. 2 Mż 21, 25n).

1
2

Zob. 5.7.1 oraz 5.7.2.
J. St. SYNOWIEC, Pięcioksiąg, s. 217.
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W późniejszym okresie formuła zasady zemsty utraciła swoją moc i spełniała w pewnym sensie funkcję nauczyciela proporcjonalności kompensaty1. Literatura mądrościowa zakazuje zemsty. Mędrzec powiada: „Nie
powiadaj: Odpłacę za zło! Polegaj na Panu, a On cię wspomoże” (Prz 20,22).
Charakterystyczne jest, że w 2. Księdze Możeszowej po słowach: „życie za życie, oko za oko, ząb za ząb,
rękę za rękę, nogę za nogę, oparzelinę za oparzelinę, ranę za ranę, siniec za siniec” następuje prawo, które
nakazuje zwrócić wolność niewolnikowi jako kompensatę za utratę przezeń zęba czy oka (2 Mż 21,26-27),
a poprzedzone jest prawem, które za ranę zadaną w bójce nakazuje tylko wyrównanie poniesionej straty
z powodu niezdolności do pracy i troskę o wyleczenie (2 Mż 21,18-19).
Zemsta jest ściśle stosowana tylko w przypadku umyślnego zabójstwa. Morderca nie może się wykupić,
musi umrzeć. Ta surowa kara jest uzasadniona w Starym Testamencie racją religijną. Przelana krew człowieka sprofanowała ziemię, w której mieszka JAHWE ze swoim ludem (4 Mż 35,31-34).
Pierwotnie nie rozróżniano pomiędzy zaplanowanym a nieumyślnym ciosem, w wyniku którego
nastąpiła śmierć. Pierwotnie zasada brzmiała: „Kto tak uderzy człowieka, że ten umrze, poniesie śmierć”
(2 Mż 21,12). Później jednak zasada ta została złagodzona, ale umyślne zabójstwo było zawsze karane śmiercią, pomimo ustanowienia prawa azylu. „Jeżeli na niego nie czyhał, ale to Bóg zdarzył, że wpadł mu pod rękę,
wyznaczę ci miejsce, do którego będzie mógł uciec. Jeżeli ktoś zastawia na bliźniego swego zasadzkę, by go
podstępnie zabić, to weźmiesz go nawet od ołtarza mojego, by go ukarać śmiercią” (2 Mż 21,13.14).
Łagodność prawa izraelskiego dostrzec można także w przypadku porównania jego ustaw dotyczących
niewolnictwa z prawem innych narodów. Jak na całym Bliskim Wschodzie, tak również starotestamentowi
prawodawcy uważali niewolnictwo za rzecz naturalną (np. 3 Mż 25,44-46). W prawie izraelskim widoczna
jest jednak troska prawodawcy o humanitarne podejście do niewolników. Kodeks Hammurabiego w wypadku zranienia niewolnika przez jego właściciela zobowiązywał właściciela do wypłacenia niewolnikowi połowy
sumy, za jaką go kiedyś nabył. Według starotestamentowego prawodawstwa, zraniony przez właściciela niewolnik miał odzyskać wolność (2 Mż 21, 26n). Prawo izraelskie zabraniało krzywdzić niewolników (2 Mż 21,
20.26), dopuszczało ich do udziału w ucztach ofiarnych (5 Mż 12,12.18) i zapewniało im odpoczynek w sabat
(2 Mż 20, 10; 23, 12; 5 Mż 5, 13).
W szczególny sposób traktowani byli w czasach Starego Testamentu niewolnicy pochodzenia izraelskiego.
W 5. Księdze Mojżeszowej, wśród przepisów zmierzających do tego, by wspólnota Izraela była społecznością
złożoną z braci, do których zalicza Deuteronomista króla (5 Mż 17,15.20), proroków (5 Mż 18,15.18), lewitów (5 Mż 18,2.7n) i zubożałych członków narodu (5 Mż 15,7). Są także w prawie izraelskim postanowienia,
w których niewolnik pochodzenia izraelskiego otrzymuje tytuł brat i według których winien on być traktowany po bratersku, a więc jak wszyscy członkowie narodu wybranego. Co znaczy traktować niewolnika Hebrajczyka po bratersku, mówią słowa z Księgi wyjścia: „Jeżeli kupisz niewolnika hebrajskiego, sześć lat służyć
ci będzie, a siódmego wyjdzie na wolność bez okupu. Jeżeli sam przyszedł, odejdzie sam; a jeżeli był żonaty,
i żona z nim odejdzie” (2 Mż 21,2-3). Prawo deuteronomiczne zobowiązywało właściciela do obdarowania
go na drogę (5 Mż 15, 13n), by nie został bez środków do życia.
Chociaż dalsze postanowienia dotyczące niewolnictwa wydawać się mogą nieco surowe, to jednak po
zastanowieniu się nad nimi i porównaniu ich z prawodawstwem nie-izraelskim, to zauważymy, że zawarta
jest w nich – jak na owe czasy – głęboka myśl humanitarna:
„Jeżeli jego pan dał mu żonę, a ona urodziła mu synów lub córki, żona i jej dzieci należeć będą do pana,
a on odejdzie sam. Jeżeli niewolnik oświadczy wyraźnie: Miłuję mojego pana, moją żonę i moje dzieci
i nie chcę wyjść na wolność, wtedy jego pan zaprowadzi go przed Boga, potem postawi go u drzwi albo
u odrzwi i przekłuje mu pan jego ucho szydłem, i będzie niewolnikiem jego na zawsze. Jeżeli zaś ktoś
sprzeda swoją córkę jako niewolnicę, to ona nie odejdzie, tak jak odchodzą niewolnicy. Jeżeli nie spodoba się swemu panu, który ją przeznaczył dla siebie, niech ją pozwoli wykupić. Jednak nie ma prawa
sprzedać jej obcemu ludowi, bo postąpiłby wobec niej wiarołomnie. Jeżeli przeznaczył ją dla swego syna,
1

U Arystotelesa, w okresie klasycznej filozofii greckiej, była to zasada sprawiedliwości wyrównującej (sprawiedliwość retrybutywna). Ma ona miejsce w zobowiązaniach międzyludzkich. Nie bierze się tu pod uwagę, czy np. człowiek zły pozbawił mienia
człowieka dobrego, czy też dobry złego. Prawo nie bierze tu pod uwagę nierówności osób, lecz wielkość poniesionych strat.
Wszystkie osoby traktuje się jako równe i wymierza się sprawiedliwość nie patrząc na osoby, lecz na doznane przez nich krzywdy
lub szkody.
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postąpi z nią według prawa dotyczącego córek. Jeżeli weźmie sobie inną za żonę, nie ujmie jej ani pożywienia, ani odzieży, ani obcowania cielesnego. Jeżeli tych trzech obowiązków wobec niej nie spełni, to
ona odejdzie darmo bez wykupu” (2 Mż 21,4-11; por 5 Mż 15,12nn)1.
W żadnym innym prawie ani w czasach rzymskich, ani późniejszych nie znalazło się takie postanowienie
prawne, jak w prawie izraelskim: „Niewolnika, który od swojego pana schronił się u ciebie, nie wydasz jego
panu. Niech zamieszka u ciebie wśród twoich, w miejscowości, którą wybrał, w jednym z twoich miast, gdzie
mu będzie najlepiej. Nie będziesz go gnębił” (5 Mż 23,16-17)2.

Prawo izraelskie nie przewidywało przywilejów i wyjątkowych uprawnień dla ludzi bogatych i możnych,
natomiast brało w obronę biednych (2 Mż 22,22-26; 5 Mż 23,20; 24,10-15.17-22) i najemników (3 Mż 19,13;
25,50.53; 5 Mż 24,15). Wzywało także do życzliwości wobec obcych, nie należących do narodu izraelskiego
(2 Mż 22,20; 23, 9; 3 Mż 19, 10.34; 5 Mż 24, 18-22). W 5. Księdze Mojżeszowej 20,5-9 znajduje się pełen
ludzkiego ciepła przepis, który zwalnia od udziału w wojnie mężczyzn, którzy zbudowali nowy dom, a jeszcze
go nie poświęcili, mężczyzn zamierzających wkrótce zawrzeć małżeństwo, zakładających winnicę, jak również ludzi o tchórzliwym usposobieniu, by nie osłabiali odwagi innych.
Deuteronomista wspominając zbawcze dzieła Boże, powiada: „On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie, a miłuje obcego przybysza, dając mu chleb i odzież. Więc i wy miłujcie obcego przybysza, gdyż sami
byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej” (5 Mż 10,18.19).
Porównując prawodawstwo Starego Testamentu z prawodawstwem sąsiadów Izraela, i poszukując przejawów łagodności prawa izraelskiego w stosunku do prawa sąsiadów Izraela, trzeba jednak powiedzieć, że
z wyjątkową surowością prawo izraelskie karało wykroczenia przeciw Bogu i zawartemu z Nim przymierzu.
Karą śmierci było karane bałwochwalstwo (3 Mż 20,1-5), magia (2 Mż 22,17), bluźnierstwo (3 Mż 24,15).
Podobną karę stosowano w wypadku obcowania ze zwierzętami (2 Mż 22, 18; 3 Mż 18, 23; 5 Mż 27, 21),
homoseksualizmu (3 Mż 18, 22; 20, 13), kazirodztwa (3 Mż 18, 29; 20, 11.14), cudzołóstwa (3 Mż 20,10;
5 Mż 22,22), zabicia rodziców i złorzeczenia im (2 Mż 21,15.17; 3 Mż 20,9). Te wykroczenia traktowano jako
grzechy przeciwko świętości życia, a więc także przeciwko samemu Bogu. Pozostaje jednak kwestią otwartą,
czy zawsze wyżej wymienione przewinienia były karane śmiercią. Być może, że prawo orzekało karę śmierci,
ale w praktyce nie zawsze ta kara była stosowana.
Nie można też pominąć milczeniem faktu, że prawo izraelskie w wielu wypadkach było jednak okrutne
i niedoskonałe. Wspomnieć należy izraelskie prawo wojenne, które pozwalało na niszczenie zdobytych miast
i zabijanie ich mieszkańców (2 Mż 17,14-16; 5 Mż 7,ln.16; 12,29; 19,1; 20,13.16-18)3.
Według prawa izraelskiego wolno było wziąć za żonę niewolnicę zdobytą na wojnie, nawet w wypadku,
gdy była już mężatką (5 Mż 21,10-14). Kobieta zawsze była karana surowiej aniżeli mężczyzna. I tak kobieta
zamężna, która dopuściła się cudzołóstwa, zawsze była karana śmiercią. Mężczyzna żonaty uważany natomiast był za cudzołożnika tylko w wypadku, gdy zgrzeszył z mężatką lub kobietą zaręczoną innemu mężczyźnie, i tylko wtedy karano go śmiercią (3 Mż 20,10; 5 Mż 22, 22-25).
Dopuszczalne były rozwody (5 Mż 21, 10-14; 24, 1-4), poligamia i konkubinat (2 Mż 21, 7-11; 4 Mż 31, 18;
5 Mż 21, 10-15), jednak na nierównych prawach, chociaż zasadę równości płci znajdujemy u Jahwisty (1 Mż 2,
22) oraz w Dziele kapłańskim (1 Mż 1,27). Czy to oznacza, że życie oraz izraelskie prawo nie nadążało za myślą teologiczną? Niewątpliwie tak. Świadczy głównie o tym zwiastowanie proroków, które przyjęło się nazywać monoteizmem etycznym4.
Świadomość moralna jest czymś danym, ale stopień tej świadomości podlegał ewolucji w ciągu wieków. Niedoskonałości prawa izraelskiego trzeba rozumieć, jako odzwierciedlenie świadomości moralnej ludu
wybranego. W zamierzeniu Boga, jako suwerennego Pana narodu wybranego, wychowawcy Izraela, prze-

1

W Pwt przepis ten posiada teologiczne uzasadnienie: „Będziesz pamiętał, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan,
Bóg twój, wykupił cię. Dlatego Ja nakazuję ci to dzisiaj”.
2
Porównywalne jest ono ze współczesnym prawem, chroniącym uchodźcę politycznego.
3
Zob. 5.10.3
4
Zob. 3.3.4.
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wodnika, świadomość ta z biegiem czasu miała ulec udoskonaleniu. Izrael miał kroczyć za JAHWE, naśladować
Go w Jego świętości i doskonałości.
Starotestamentowa myśl o kroczeniu za Bogiem jest silnie związana z licznymi wezwaniami do szukania
Pana, szukania Jego oblicza, sprawiedliwości itp. Czytając księgi proroków izraelskich, odnosi się wrażenie, że
naczelnym hasłem ich zwiastowania jest właśnie wezwanie: Szukajcie Pana! Prorok Amos powiada, że kto
szuka Pana, żyć będzie (Am 5,6). Życie i zbawienie jest więc w naśladowaniu Boga.
Starotestamentowa idea naśladowania Boga jest wyrażona w wezwaniu do upodobnienia się do Boga,
„realizowania Jego wzoru”1. Genetycznie związana jest przeto z napomnieniem do naśladowania przymiotów Bożych. Najbardziej charakterystycznym i wymownym wezwaniem do upodobnienia się do Boga jest
napomnienie do uświęcenia: „Świętymi bądźcie, bom Ja jest święty, Pan, Bóg wasz” (3 Mż 19,2), a także do
naśladowania sprawiedliwości (np. So 2,3) i miłości Bożej (Oz 6,6).
Proces doskonalenia prawa i świadomości moralnej narodu wybranego można śledzić w samym prawie
izraelskim.

1

J. B. NIEMCZYK, Naśladowanie Boga w Starym Testamencie, [w:] Księga Jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin ks. prof. dra Jana
Szerudy, 1959, s. 84.
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3. Instytucje
Instytucje w Izraelu miały charakter sakralny i świadczą o tym, że społeczeństwo izraelskie w okresie Starego Testamentu zorganizowane było na sposób teokratyczny. Do najważniejszych instytucji starożytnych
Hebrajczyków należą: instytucja kapłana, króla oraz proroka.
Instytucje te odegrały w czasach Starego Testamentu bardzo ważną rolę. Przyczyniły się one do stabilizacji społecznej, politycznej, przede wszystkim religijnej starożytnych Hebrajczyków. Wspólna wiara w Boga
JAHWE odgrywała jednoczącą rolę, ale bez powstania w Izraelu monarchii, chociaż rodziła się ona w „bólach” i nie bez sprzeciwów, nie można by było mówić także o poczuciu więzi pomiędzy poszczególnymi plemionami i odpowiedzialności poszczególnych plemion za cały naród, który w królu dostrzegał gwaranta jedności, jako przedłużenie ramienia JAHWE w świecie. Jednakże nie było tak długo. Po rozpadzie państwa Salomona dochodziło niejednokrotnie do jawnej niechęci między plemionami. Dlatego nie można nie dostrzec
również roli instytucji kapłaństwa, która stała na straży kultu, a od czasów reformy Jozjasza także jedności
kultu wokół sanktuarium w Jerozolimie. Izraelski profetyzm zaś odegrał szczególną rolę w dziejach Starego
Testamentu. Prorok był ustami Boga i był interpretatorem dziejów, przez niego Bóg wskazywał drogę, po
której powinien kroczyć lud wybrany, aby zachować tożsamość i niezależność państwową.

3.1. Kapłaństwo
3.1.1. Kapłani
3.1.1.1. Geneza izraelskiego kapłaństwa
Instytucja kapłaństwa odgrywała w historycznym Izraelu bardzo ważną rolę. Wszystkie warstwy starotestamentowej tradycji w większym, lub mniejszym stopniu wspominają o kapłanach i ich służbie. Biblia zawiera bardzo dużo tekstów dotyczących kapłaństwa, przepisów kultowych, a także konkretnych opisów działalności niektórych kapłanów. Nie brak również tekstów, w których zawarta jest krytyka instytucji kapłańskiej. Starotestamentowi prorocy wielokrotnie krytykowali nie tyle sam kult, ile jego bezduszność i brak powiązania z życiem1.
Stary Testament od samego początku mówi o różnych przejawach kultu. Kult nierozdzielnie związany jest
z religią i to na każdym poziomie jej rozwoju historycznego. Oznacza to, że nawet w najstarszej formie religii
izraelskiej czasów nomadycznych można dostrzec nie tylko kult, wyrażający się w uczuciu zależności od Boga
rodu, w jakiejś formie modlitwy i refleksji, ale także wyrażający się w ofierze składanej Bogu. Abraham nie
tylko rozmawiał z Bogiem, orędował u Boga za Sodomą i Gomorą, ale także składał ofiarę podczas zawarcia
przymierza z Bogiem.
Na pewno kapłaństwo nie należało do instytucji religijnych, które nadały swoisty, właściwy dla Starego
Testamentu kształt wiary ludu izraelskiego. To izraelski profetyzm wywarł niezatarty i niezmiernie wyrazisty
ślad na starotestamentowej religii, jako religii odpowiedzialności całego narodu i jednostki przed Bogiem,
który łaskawie pochyla się nad człowiekiem i wyciąga do niego zbawczą dłoń.
Nie można jednak nie dostrzec również sacerdotalnego wymiaru jahwizmu. Nie ulega wątpliwości, że
wpływ kultu na jahwizm był dość znaczny, przynajmniej w pewnych okresach historii narodu wybranego.
I nie należy go od razu przeciwstawiać profetyzmowi, ale trzeba chcieć widzieć w profetyzmie także korektę
do kultycznej pobożności Izraela. Profetyzm nie wyklucza kultu, kult nie wyklucza profetyzmu.
Wypowiedzi Pięcioksięgu na temat genezy starotestamentowego kapłaństwa nie odzwierciedlają sytuacji
z czasów wędrówki ludu izraelskiego z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej, lecz są odzwierciedleniem poglądów na kapłaństwo z czasów królewskich, a nawet późniejszych, z czasów poniewolnej społeczności, koncentrującej się wokół odbudowanej świątyni2. Także prawo kapłańskie znajdujące się w Pentateuchu jest
odzwierciedleniem późniejszego stanu izraelskiej instytucji kapłaństwa. Kapłaństwo Starego Testamentu
przeszło pewną ewolucyjną drogę. Stary Testament pokazuje koniec tej ewolucji. Jednakże w księgach stare1
2

Zob. 3.3.4.5.
J. St. SYNOWIEC, Pięcioksiąg, s. 349.
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go przymierza znajdziemy teksty, które każą nam myśleć o izraelskim kapłaństwie jako instytucji „w drodze”,
rozwijającej się i dojrzewającej, chociaż instytucja kapłaństwa nie poddawała się zmianom łatwo, kapłani
bowiem uważali siebie za strażników tradycji. Ponadto przepisy dotyczące kultu, jak również sam kult doskonale konserwują dawne tradycje. Pomimo tego księgi starego przymierza są świadectwem przemian jakie
dokonywały się również w ciągu dziejów ludu wybranego w instytucji kapłaństwa.
Według 2. Księgi Mojżeszowej kapłaństwo zawdzięcza swe pochodzenie Bogu, który polecił Mojżeszowi
sporządzić namiot zgromadzenia według ściśle określonych norm (2 Mż 25,15nn), ustanowić Aarona z pokolenia Lewiego arcykapłanem, jego synów kapłanami, pozostałych zaś potomków patriarchy Lewiego sługami
w namiocie zgromadzenia, pomocnikami kapłanów. Słowa polecające ustanowienie kapłaństwa wskazują na
istnienie hierarchii w starotestamentowym kapłaństwie, a przecież znamy teksty w Starym Testamencie,
które tej hierarchii nie zakładają. Czy 2. Księga Mojżeszowa przekazuje historycznie pewne wiadomości?
Czy nie znajdziemy w Pentateuchu tekstu, który pozwoli nam właśnie postawić pod wątpliwość późniejsze przekonanie, że to pod Synajem Aaron i jego synowie zostali wyświęceni na kapłanów?
W 32. rozdziale 2. Księgi Mojżeszowej znajduje się opowiadanie o złotym cielcu, mającym wyobrażać
JAHWE, Boga, który wywiódł Izraela z Egiptu (2 Mż 32,1nn). Zbudowano ołtarz i zapewne złożono ofiary. Po
złożonych ofiarach lud tańczył, jadł i pił. Ogłoszone święto obchodzono więc na sposób starodawny. Tekst nie
mówi o Aaronie jako kapłanie. Raczej występuje tu on jako brat przywódcy, naczelnika wędrującego ludu.
Geneza kapłaństwa izraelskiego, zaprezentowana przez dokument kapłański związana jest z pewną ideą,
która właściwie teologicznie jest bardzo nośna. Kapłaństwo zostało powiązane z przekonaniem, że Bóg, który wyzwolił Izraela z niewoli egipskiej, pragnie zamieszkać pośród swojego ludu. Bóg – według dokumentu
kapłańskiego – polecił Mojżeszowi, aby lud zbudował świątynię, która miała być mieszkaniem JAHWE pośród
ludu. „I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich, dokładnie według wzoru przybytku i wzoru
wszystkich jego sprzętów, które ci pokażę; tak wykonacie” (2 Mż 25,8-9).
Według 2. Księgi Mojżeszowej kapłaństwo było związane z rodem jednego z synów Jakuba, Lewiego,
szczególnie z rodem Aarona, potomka Lewiego1. Ale pewne opowiadania znajdujące się w tzw. historycznym
dziele deuteronomicznym, wyraźnie przeczą twierdzeniom zawartym w Księgach Mojżeszowych, dotyczących genezy starotestamentowego kapłaństwa. Na początku historii Izraela kapłaństwo nie było związane
z rodem Lewiego. Wystarczy tu przywołać następujące fakty, o których niedwuznacznie mówi Stary Testament. Nie jest pewne lewickie pochodzenie Heliego, kapłana z Sylo, u którego wychowywał się Samuel, syn
Anny i Elkany. Z całą pewnością Samuel, który składał ofiary jako kapłan nie był potomkiem Lewiego, pochodził bowiem z pokolenia Efraima (por. 1 Sm 1,1nn). U Danitów kapłanem był Lewita, ale nie potomek Aarona, lecz samego Mojżesza (Sdz 18,30). Podobną sytuację opisuje 17. rozdział Księgi sędziów.
W najdawniejszych czasach ofiarnikiem była głowa rodziny. Najstarsze tradycje Starego Testamentu mówią o ofiarach składanych przez Abrahama i Jakuba (1 Mż 8,20; 15,8nn; 31,54; 35,14). Historia ofiarowania
Izaaka także świadczy o tym, że w okresie nomadycznym przywódcy rodów składali ofiary (1 Mż 22,1nn)2.
Być może, że patriarchowie korzystali także z usług kapłanów kananejskich, składających ofiary Elowi, wszak
patriarchowie izraelscy uważali bóstwa lokalne za miejscowe formy, czy też hipostazy Boga, który objawił się
Abrahamowi w Haranie. Po zwycięstwie Abrahama nad koalicją czterech królów, którzy najechali Kanaan
i wzięli w niewolę bratanka Abrahama, Lota, naprzeciw Abrahama wyszedł kapłan Melchisedek z Salemu,
kapłan Boga Najwyższego. Abraham uznał jego godność i oddał mu dziesiątą część łupów wojennych (1 Mż 14,
20).
W czasie poświęcenia Aarona i jego synów na kapłanów, ofiarę złożył Mojżesz, jako przywódca ludu izraelskiego (2 Mż 29,1nn), co świadczy o tym, że w czasie wędrówki Izraela z Egiptu panowały zwyczaje, jeśli
chodzi o sprawowanie kultu, które obowiązywały w czasach patriarchów. Ale i po zdobyciu Kanaanu za czasów sędziów i we wczesnym okresie królewskim, ofiary mógł nadal składać ojciec rodziny (por. Sdz 17,5;
1 Sm 7,1; 2 Sm 8,18; 20,26; 1 Krl 12,31). Jednak później w sanktuariach poświęconych JAHWE funkcjonowali

1

Autor Testamentu dwunastu Patriarchów – Testament Lewiego zdaje się być przekonany, że Lewi, syn Jakuba, był już kapłanem w domu swojego ojca (Testament Lewiego, s. 51)
2
R. de WAUX, Instytucje Starego Testamentu, s. 360; A. TRONINA, Księga kapłańska, NKB ST III, s. 410nn.
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już urzędowi kapłani i tylko oni byli uprawnieni na terenie świątyni do składania Bogu ofiar, ale nie byli oni
tak zorganizowani jak mówi o tym dokument kapłański.
Po osiedleniu się Izraelitów w Ziemi Obiecanej, instytucja kapłaństwa kształtowała się w głównej mierze
pod wpływem kapłaństwa Kananejczyków. Jednakże część plemion, które powróciły z Egiptu – być może –
miały już własną wizję kapłaństwa i przez pewien czas wizje te z sobą ścierały się. Wiele starych tekstów
świadczy, że w początkowej fazie jahwizmu kapłaństwo izraelskie nie było jednolite, a kapłanami – jak zostało powiedziane powyżej – niekoniecznie musieli być potomkowie Lewiego.
Pewien starotestamentowy tekst powiada, że kapłanami byli także synowie króla Dawida (2 Sm 8,17b).
Podczas poświęcenia świątyni Salomona, sam król, pochodzący z pokolenia Judy złożył ofiarę (1 Krl 8,
62nn).
Młodsze tradycje wiążą powstanie instytucji kapłaństwa z powstaniem jahwizmu. Czyni do głównie dokument kapłański, który wszedł w skład Pentateuchu.
3.1.1.2. Kapłaństwo w czasach królewskich i powygnaniowych
Kiedy Dawid przeniósł namiot zgromadzenia i skrzynię przymierza do Jerozolimy, kapłanami byli: Ebiatar i
Sadok (2 Sm 8,17; 15,24.35 i inne)). Jeśli pochodzenie Ebiatara zdaje się być pewne, to w przypadku Sadoka
tej pewności mieć nie możemy. Prawdopodobnie Sadok był kapłanem w sanktuarium jebuzyckim. Dawid
pozwolił mu sprawować kult obok kapłana Ebiatara.
W późniejszym okresie kapłani Starego Testamentu wywodzili się wyłącznie z rodu Lewiego. Prawdopodobnie pierwotnie ofiary składali wszyscy członkowie rodu Lewiego, do którego należał także Aaron. Jednakże na skutek dalszego rozwoju kapłaństwa tylko Aaronici mieli prawo składania ofiar w świątyni jerozolimskiej1. Od czasów króla Salomona do roku 172 przed Chr. arcykapłanami mogli być tylko członkowie rodu
Sadoka. Za czasów króla Salomona doszło bowiem do zmiany zwierzchnika kapłaństwa w Jerozolimie, będącej wynikiem konfliktu króla z arcykapłanem Ebiatarem. Nowym arcykapłanen z woli Salomona został Sadok.
Sadok poparł kandydaturę Salomona na króla w Izraelu po Dawidzie, prawdopodobnie dlatego, że Salomon
nie był pełnej krwi Izraelitą, w przeciwieństwie do jego brata Adoniasza. Salomon był synem Dawida i Batszeby (Chetytki lub Jebuzytki). Sadok prawdopodobnie był Jebuzytą.
Podczas reformy religijnej za czasów króla Jozjasza, nikt nie kwestionował ważności urzędu kapłańskiego
kapłanów w sanktuarium jerozolimskim. Jednakże po niewoli babilońskiej, a to zapewne na skutek utrwalenia się ostatecznego kształtu dokumentu kapłańskiego, służbę kapłańską mógł sprawować jedynie Aaronita.
Historyczne dzieło kronikarskie podjęło się więc dość ryzykownego przedsięwzięcia, a mianowicie udowodnienia Aaronickiego pochodzenia Sadoka (1 Krn 12,27-29; 24,1-6). Wtedy też Lewici zostali odsunięci od
składania ofiar. Powierzono im różnego rodzaju niższe posługi w świątyni, dokładnie określone prawem.
Według proroka Ezechiela i jego wizji, a właściwie opisu posługi kapłańskiej, dopuszczeni zostali do niej wyłącznie potomkowie Sadoka.
„Lewici, którzy oddalili się ode mnie, błądząc za swoimi bałwanami z dala ode mnie, gdy Izrael odstąpił
ode mnie, poniosą karę za swoje winy. Będą pełnili służbę w mojej świątyni jako odźwierni i słudzy przybytku. Będą oni dla ludu zarzynali zwierzęta na ofiarę całopalną i rzeźną i będą na usługi ludu. Ponieważ
służyli mu przed ich bałwanami i stali się dla domu izraelskiego powodem potknięcia się, dlatego podniosłem moją rękę przeciwko nim, mówi Wszechmocny Pan. Poniosą karę za swoją winę. Nie będą się
zbliżać do mnie, aby mi służyć jako kapłani ani dotykać się żadnych moich rzeczy świętych i najświętszych, poniosą swoją hańbę za swoje obrzydliwości, których się dopuścili. Powierzam im pełnienie wszelkiej służby w przybytku, aby sprawowali służbę i wszystko, co w nim trzeba wykonywać. Lecz kapłani lewiccy, synowie Sadoka, którzy pełnili służbę w mojej świątyni, gdy synowie izraelscy odstąpili ode mnie,
mogą zbliżać się do mnie, aby mi służyć. Będą stać przede mną, aby mi ofiarować tłuszcz i krew – mówi
Wszechmocny Pan” (Ez 44,10-15).
Izraelskie kapłaństwo było zhierarchizowane, szczególnie po niewoli babilońskiej. Na czele kapłanów stał
najwyższy kapłan (arcykapłan – por. 2 Krl 25,18).

1

Zob. H. LANGKAMMER, Kapłaństwo i kapłani Starego Przymierza, [w:] Życie religijne w Biblii, s. 143.
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Już w okresie królestwa arcykapłani odgrywali ważną rolę w Izraelu. Mieli kontakt z dworem królewskim i
często byli doradcami królewskimi. W czasie niewoli byli jedynymi nosicielami starej tradycji. Mieli też
wpływ na jej utrwalenie. Im, jak i pozostałym kapłanom, Izrael zawdzięczał zachowanie tożsamości narodowej i religijnej. Po niewoli babilońskiej, kiedy nie udało się odrestaurować królestwa Dawidowego, arcykapłani odgrywali szczególną rolę. Stali się reprezentantami całego narodu. Skupili w swoich rękach zarówno
władzę religijną, jak i polityczną.
3.1.1.3. Osoba kapłana
Ekwiwalentem terminu kapłan w języku hebrajskim jest słowo /h@K) [K)h@/]. Może ono pochodzić od
akadyjskiego czasownika kanu, które w koniugacji szefel znaczy skłaniać się, oddawać hołd. Ale może też
pochodzić od hebrajskiego czasownika /wk, który między innymi znaczy: być w postawie stojącej (zob. 5 Mż 10,
8; Ez 44,15)1. Ta ostatnia propozycja zdaje się być właściwa, bowiem kapłan sprawował kult stojąc przed
obliczem Pana.
Bardzo stare teksty, także teksty powstałe w czasie niewoli babilońskiej nie znają podziału na arcykapłana
i kapłanów. W Kodeksie świętości jest mowa o kapłanie, który sprawuje w pewnym sensie przywództwo
wśród kapłanów (3 Mż 21,10), ale nie jest arcykapłanem w późniejszym tego słowa znaczeniu. Urząd arcykapłana właściwie powstał w okresie powygnaniowym i rozwinął się w ostatnich wiekach przed Chrystusem.
Co prawda dzieło kronikarskie przypisuje tytuł arcykapłana Chilkijaszowi z czasów króla Jozjasza (2 Krn 34,9),
ale wydaje się, że jest to anachronizm, a tekst odzwierciedla czasy późniejsze. Tytułem wielkiego kapłana,
a wiec arcykapłana obdarzają prorocy Aggeusz i Zachariasz Jozuego, syna Jehosadaka (Ag 1, 1.12.14; 2,2.4;
Za 3,1.8; 6,11). Od tego czasu też coraz częściej pojawia się ten tytuł.

3.1.1.3.1. Kapłan jako osoba powołana do sprawowania kultu
Kapłani zostali związani pewnymi prawami, które nakładały na nich nie tylko obowiązki, ale także konkretne zachowanie się w życiu codziennym, społecznym. W zamian za to mieli pewne przywileje.
O obowiązkach i przywilejach kapłanów w czasach późniejszych prorok Ezechiel pisał:
„Nie będą brać za żonę wdowy ani rozwódki, lecz tylko pannę spośród potomstwa domu izraelskiego;
mogą jednak pojąć za żonę wdowę po kapłanie. Nie będą się zbliżać do człowieka zmarłego, aby się nie
zanieczyścić; lecz wolno im zanieczyścić się przy zwłokach ojca i matki, synów i córek, brata
i niezamężnej siostry. Po jego oczyszczeniu dolicza się jeszcze siedem dni. I wtedy będzie czysty. A w
dniu, gdy będzie wchodził do świątyni na dziedziniec wewnętrzny, aby pełnić służbę w świątyni, złoży
swoją ofiarę zagrzeszną, mówi Wszechmocny Pan. Nie będą posiadać dziedzicznej własności – Ja jestem
ich dziedziczną własnością. Nie będziecie im dawali własności w Izraelu. Ja bowiem jestem ich własnością. Będą korzystać z ofiary z pokarmów, zagrzesznej i ofiary za przewinienia; do nich należy wszystko,
co jest obłożone klątwą w Izraelu. Do kapłanów będzie należeć to, co najlepsze ze wszystkich pierwocin
wszelkiego rodzaju i wszystkie wasze ofiary podniesienia wszelkiego rodzaju ze wszystkich waszych danin. To, co najlepsze z waszego ciasta, dacie kapłanowi, aby spoczęło błogosławieństwo na waszych
domach” (Ez 44,22.25-30).
W czasach późniejszych – jak już zostało powiedziane – kapłanami mogli być jedynie potomkowie Aarona
z pokolenia Lewiego. Nie był to jedyny wymóg stawiany kapłanom. Kapłanem mógł być jedynie mężczyzna
zdrowy i bez jakiejkolwiek wady cielesnej (3 Mż 21,16-24).

Kapłan, głównie arcykapłan musiał zachować osobistą świętość, która była rozumiana nie w sensie etycznym, lecz rytualnym. Kapłan, aby mógł zachować prawo do sprawowania kultu w świątyni, a więc zbliżać
się do ołtarza kadzenia i do ołtarza, który kropiono krwią zwierząt ofiarnych, zobowiązany był do zachowania
rytualnej czystości. Jeśli z powodów określonych w prawie kapłańskim utracił czystość rytualną, odsuwano
go od służby w świątyni na określony czas. Nie wolno było kapłanom dotykać nic nieczystego (np. 3 Mż 11,
24.27; 15,22). Po dotknięciu zmarłego nie mogli składać ofiar (3 Mż 19,11-16; 21,11). Dopiero po pewnym
czasie i obmyciu rytualnym, wolno im było wypełniać dalej funkcję przynależną ich stanowi.
Kapłani w codziennym życiu także powinni się byli wyróżniać od reszty społeczeństwa izraelskiego. Nie
mogli golić głowy, ale też nie wolno im było zapuszczać długich włosów (3 Mż 21,5). Wyznaczone zostały

1
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pewne miasta, w których mogli mieszkać. Podczas podziału ziemi za czasów Jozuego, plemię Lewiego nie
otrzymało ziemi (Joz 14,5)1. W czasach Ezechiela nie mogli posiadać żadnego dziedzictwa, a więc ziemi, ponieważ – jak czytamy w Ez 44,28 – Bóg jest ich dziedzictwem. Prawo – jak zostało już powiedziane – określało z kim kapłan mógł zawrzeć związek małżeński.
Ustalony był też czas posługi kapłańskiej. Trwał on jeden tydzień (2 Mż 29,30). Poza czasem swej posługi
kapłani przebywali w domu, w miastach, które zostały wyznaczone do zamieszkania przez potomków Lewiego (Joz 21,13-16).

3.1.1.3.2. Poświęcenie do służby
Dokument kapłański mówi o poświęceniu Aarona i jego synów na kapłanów. Czy relacja autora dokumentu jest historycznie pewna? Zostało już powiedziane, że przepisy dotyczące kapłaństwa i relacje dokumentu kapłańskiego, a także Deuteronomium odzwierciedlają sytuację późnego królestwa Judy oraz stan
kapłaństwa powygnaniowego.
Wiele starych tekstów, które nie uległy przeredagowaniu świadczą, że w okresie sędziów i królów kapłani
nie byli poświęcani, lecz wybierani i z nadania jakiegoś mocodawcy pełnili swój urząd. Micheasz (Mika)
z pogórza efraimskiego wybrał najpierw jednego ze swoich synów (Sdz 17,5), potem jakiegoś Lewitę (Sdz
17,10) na kapłana dla swego domowego sanktuarium. Królowie mianowali i zwalniali kapłanów obsługujących ich urzędowe sanktuaria (1 Krl 2,27; 12,31).
Później sytuacja się zmieniła. Odzwierciedleniem zmiany są słowa z 2. Księgi Mojżeszowej: „Namaścisz
też Aarona i jego synów i poświęcisz ich na moich kapłanów. Do synów izraelskich zaś powiesz: Świętym olejem namaszczania będzie to dla mnie po wszystkie pokolenia wasze” (2 Mż 30,30.31). Zanim jednak bliżej
omówimy rytuał poświęcenia kapłanów, najpierw wskażemy na interesujący zwrot, przy pomocy którego
określano powołanie na urząd kapłański.
Formułą wyrażającą mianowanie kapłana jest zwrot „napełnić rękę”. W tekście, pochodzącym z Księgi
sędziów (17,1nn), zwrot ten występuje po raz pierwszy: dy^-ta# hk*ym! aL@m^y=w2. Wyrażenie to pojawia się później w 2 Mż 32,29; 1 Krl 13,33, a potem w tekstach tradycji kapłańskiej 2 Mż 28,41; 3 Mż 8,33. Pierwotne
znaczenie tego wyrażenia jest dyskusyjne. Pewne wyjaśnienie jest podane w 3 Mż 8,27-28 i 2 Mż 29,24-25.
Mojżesz wkłada w ręce Aarona i jego synów ofiary, przeznaczone do złożenia na ołtarzu, czyni więc gest prezentacji, następnie odbiera z ich rąk ofiary i każe je spalić na ołtarzu. Kapłan więc został wprowadzony na
urząd, wykonując po raz pierwszy gest rytualny sługi ołtarza. Ale to są teksty późnego pochodzenia, których
celem jest objaśnienie wyrażenia, którego pierwotne znaczenie zostało zapomniane. Przypuszczano, że
pierwotnie to wyrażenie oznaczało zapłatę, jaką otrzymywał kapłan, kiedy był najmowany. Hipoteza ta może
się powołać na Sdz 17,10, gdzie Lewita z Betlejem został najęty za pieniądze3.
Ustalony był pewien rytuał, według którego synowie Aarona byli poświęcani na kapłanów. Opis poświęcenia znajduje się w 2. Księdze Mojżeszowej w 29. rozdziale
„W ten sposób postąpisz z nimi, gdy będziesz ich poświęcał na moich kapłanów: Weźmiesz jednego młodego cielca i dwa barany bez skazy, i niekwaszony chleb, i niekwaszone placki zaczynione na oliwie,
i niekwaszone opłatki namaszczone oliwą. Zrobisz je z najprzedniejszej mąki pszennej. I włożysz je do
jednego kosza, i przyniesiesz je w tym koszu; sprowadzisz też tego młodego cielca i te dwa barany.
Aaronowi zaś i jego synom każesz podejść ku wejściu do Namiotu Zgromadzenia i obmyjesz ich wodą.
Potem weźmiesz szaty i przyodziejesz Aarona w tunikę, w płaszcz pod efod, w efod, w napierśnik, i opaszesz go pasem efodu, na jego głowę włożysz zawój i przymocujesz święty diadem do zawoju. Potem
weźmiesz olej namaszczenia, wylejesz na jego głowę i namaścisz go. Następnie każesz podejść jego synom i przyodziejesz ich w tuniki, przepaszesz ich pasem, Aarona i jego synów, na głowy ich włożysz zawoje, i do nich będzie należało kapłaństwo na mocy wieczystej ustawy. I wprowadzisz w urząd Aarona
i jego synów… Potem weźmiesz z krwi, która jest na ołtarzu, i z oliwy namaszczenia i pokropisz Aarona

1

Być może, że początkowo Lewici otrzymali ziemię, ale ją utracili, dlatego mieszkali na różnych miejscach. Jako plemieniu bez
ziemi wyznaczono później służbę kapłańską.
2
Biblia warszawska tłumaczy: „Micheasz powołał tego Lewitę” (Sdz 17,12)
3
R. de WAUX, Instytucje Starego Testamentu, s. 362.
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i jego szaty, i jego synów, i szaty jego synów z nim, i będzie poświęcony on i jego szaty, i z nim jego synowie, i szaty jego synów” (2 Mż 29,1-9.21).
W 3. Księdze Mojżeszowej w rozdziałach od 8. do 10. znajdziemy także pewne wskazówki dotyczące poświęcenia kapłanów. W 24. wierszu 8. rozdziału czytamy: „Następnie kazał Mojżesz przystąpić synom Aarona
i pomazał płatki ich prawych uszu, kciuki ich prawych rąk i wielkie palce ich prawych nóg. Pozostałą zaś krwią
skropił Mojżesz ołtarz wokoło”. Na ryt konsekracyjny składało się więc szereg czynności, a mianowicie złożenie ofiar, wylanie oleju na głowę i pomazanie krwią ucha, palca prawej ręki i dużego palca prawej nogi, na
znak poświęcenia całego człowieka służbie kapłańskiej.

3.1.1.4. Zadania kapłanów
O obowiązkach kapłanów dowiadujemy się z kart Starego Testamentu, głównie z dokumentu kapłańskiego, znajdującego się w Pentateuchu, a także z Księgi Ezechiela. Księga Ezechiela jest cennym uzupełnieniem
naszych wiadomości o posłudze kapłańskiej w starotestamentowej religii, a to głównie dlatego, że mówi
o czasach, w których myśl na temat obowiązków kapłanów wyraźnie się wykrystalizowała i okrzepła.
W gestii kapłana była cała dziedzina kontaktów między człowiekiem a Bogiem. Jego powołaniem było
przekazywanie wszelkiego rodzaju decyzji Boga i Jego woli wobec Izraela.
Kapłan był przede wszystkim sługą ołtarza. Do niego należała codzienna służba przy ołtarzu, jak np. palenie kadzidła. Autor 5. Księgi Mojżeszowej pisze: „Niech kładą kadzidło w nozdrza twoje” (5 Mż 33,10b).
W 2. Księdze Mojżeszowej czytamy: „Zrobisz też ołtarz do spalania kadzidła, a zrobisz go z drzewa akacjowego. Na nim będzie Aaron spalał wonne kadzidło. Każdego poranka, gdy będzie przygotowywał lampy, będzie
je spalał. Także przed wieczorem, gdy Aaron będzie wstawiał lampy, będzie je spalał. Jest to stała ofiara kadzidlana przed Panem po wszystkie pokolenia wasze” (2 Mż 30,1.7.8; por. 5 Mż 33,10). Wiązała się z tym
posługa przy świeczniku – „Rozkażesz też synom izraelskim, aby przynosili ci do świecznika oliwę z oliwek,
czystą, wytłoczoną, aby stale można było wystawiać lampy. W Namiocie Zgromadzenia poza zasłoną, która
jest przed Skrzynią Świadectwa, będzie ją przyrządzał Aaron i jego synowie, aby od wieczora do rana świeciła
przed Panem. Jest to przepis wieczysty dla wszystkich pokoleń synów izraelskich” (2 Mż 27,20-21).
Nikt poza kapłanem nie miał dostępu do ołtarza. Po reformie króla Jozjasza, dostęp do ołtarza został zabroniony nawet kapłanom z prowincji, tzw. kapłanom z wyżyn, gdzie przed reformą sprawowano kult (2 Krl 23,
9), po reformie zdecydowanie zakazany przez króla.
Podstawowym obowiązkiem kapłanów było składanie ofiar Bogu JAHWE w imieniu ludu. W zbiorze błogosławieństw, znajdującym się w 5. Księdze Mojżeszowej, czytamy: „Niech kładą … całopalenie na ołtarzu twoim” (5 Mż 33,10c). Nie należy rozumieć tego w ten sposób, że wszystkie czynności przy ofierze wykonywał
kapłan. Mógł on zabijać zwierzęta ofiarne, jednakże nie było wymogiem koniecznym, aby kapłan dokonywał
tej czynności. Wiele tekstów biblijnych świadczy, że rytualny ubój powierzano osobom, które z całą pewnością nie były kapłanami. Mojżesz powierzył młodzieńcom dokonać ofiary całopalnej, ale Mojżesz osobiście
przyjął z rąk młodzieńców krew ofiarowanych zwierząt i pokropił nią ołtarz i lud (2 Mż 24,3-8).
Dokument kapłański jednoznacznie mówi, że zwierzę powinno być zabite przez osobę, która składa ofiarę
(3 Mż 1,5; 3,2.8.13; 4,24.29.33), a tylko wtedy, kiedy osoba nie jest z jakiejś przyczyny w stanie dokonać
czynności pozbawienia życia ofiary, wówczas dokonywał jej Lewita (2 Krn 30,17; Ez 44,11). Także w czasie
składania wielkiej liczby ofiar, przede wszystkim kiedy składający ofiary uprzednio nie zostali oczyszczeni,
uboju zwierząt mogli dokonać Lewici (2 Krn 30,17; Ez 44,10.11). Rytualnego pozbawienia życia ofiary dokonywał zawsze kapłan, kiedy ofiarą tą były czyste ptaki, czynność ta bowiem dokonywana była na ołtarzu,
a do ołtarza zbliżać się poza kapłanem nikt nie miał prawa (3 Mż 1,14-15; 5,8). W czasie składania ofiar rola
kapłana zaczynała się w chwili, kiedy krew ofiary miała zostać wylana na ołtarz.
Kapłan wstępował przed ołtarz w imieniu składającego ofiarę, ale sam też należał do ludu, dlatego składał ofiarę Bogu także za siebie, aby Go przebłagać za popełnione grzechy. Arcykapłan czynił to w czasie Święta Pojednania1.

1

Zob. 3.1.5.6.
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Stary Testament mówi o różnych rodzajach ofiar, dlatego też kapłan musiał znać przepisy, które dotyczyły
ofiar, a więc zwierząt ofiarnych, pokarmów i sposobów składania ich w ofierze. Przepisy te są dość szczegółowe i opisane zostały w różnych częściach Starego Testamentu. Oczywiście początkowo funkcjonowały jako
normy podawane z ust do ust. Starsi kapłani przekazywali je młodszym.
Do obowiązków kapłanów należało także nauczanie ludu prawa1. „Niech uczą Jakuba praw twoich,
a Izraela zakonu twojego” (5 Mż 33,10a). Prorok Ezechiel w imieniu JAHWE nakazywał im, aby pouczali „lud
o różnicy między tym, co święte, a tym, co pospolite, oraz między tym, co nieczyste, a tym, co czyste” (Ez 44,
23), a więc prawa głównie dotyczącego czystości rytualnej. Nie oznacza to, że nie byli oni zobowiązani do
uczenia ludu prawa, które dotyczyło sprawiedliwego postępowania, bowiem według 5 Księgi Mojżeszowej
(5 Mż 17,8nn) mieli rozstrzygać sporne problemy prawne, a według Ezechiela w sprawach spornych mieli
występować jako sędziowie i mieli sądzić według praw JAHWE (Ez 44,24). W pewnym sensie byli więc ekspertami oraz instancją, do której można się było odwoływać. W niektórych przypadkach mieli też decydować o przynależności do społeczności izraelskiej (5 Mż 23,1nn).
Do kapłanów można się było także zwrócić, aby otrzymać wyrocznię. Kapłani posługiwali się przy tym
tzw. urim i tummim, noszonym w pektorale (2 Mż 28,30: 3 Mż 8,8). Pytający stawiał pytanie, a przy pomocy
urim i tummim kapłan odpowiadał na nie jednoznacznie. Odpowiedź dana przy pomocy urim i tummim,
ograniczała się jedynie do dwóch słów: tak lub nie, a więc przy pomocy urim i tummim dokonywano wyboru
(1 Sm 14,18n. 36n.41). Czasem jednak Bóg milczał i nie odpowiadał. Kiedy JAHWE odwrócił się od pierwszego króla izraelskiego, Saula, wówczas „pytał się Saul Pana, ale Pan nie dał mu odpowiedzi przez sny, ani przez
święte losy, ani przez proroków” (1 Sm 28,6) 2.
W Izraelu działali lekarze, ale w wypadku trądu, który czynił człowieka nieczystym, o tym czy trędowaty
jest zdrowy, czy jeszcze nie został wyleczony decydowali kapłani (3 Mż 13,34-59)3. Decydowali czy uleczeni
mogą powrócić do swoich rodzin, czy też muszą pozostać nadal w odosobnieniu4.
Z powyższego widać, że kapłani musieli posiadać rozległą wiedzę z zakresu sprawowania kultu, prawa
i medycyny5.
3.1.1.5. Strój liturgiczny
Kapłan sprawujący swe obowiązki liturgiczne w świątyni, zobowiązany był do noszenia odpowiedniego
stroju. W przypadku kapłanów jerozolimskiego sanktuarium, z czasów powstania dokumentu kapłańskiego,
można mówić o stroju liturgicznym, bowiem kapłan kończący swoją służbę pozostawiał swój strój w odpowiednim przygotowanym pomieszczeniu.
Dość szczegółowy opis stroju kapłana znajduje się w 28. rozdziale 2. Księgi Mojżeszowj. Z wiersza 4. wynika, że w skład stroju liturgicznego Aarona wchodził: napierśnik, efod, płaszcz, tunika haftowana, zawój, pas
i lniane spodnie. Do sporządzenia stroju potrzebne było złoto, fioletowa i czerwona purpura, karmazyn, bisior i szlachetne kamienie.
Niejasne jest pochodzenie stroju kapłana. Nie wydaje się, że jest ono oryginalnie izraelskie. Być może, że
nawiązuje do stroju kapłanów kananejskich, lub nawet do stroju jakiegoś bóstwa. To ostatnie jest bardzo
prawdopodobne, kapłan był bowiem przedstawicielem Boga, a przecież pierwotnie wiele cech bóstw kananejskich przypisywano JAHWE.
Płaszcz kapłana zrobiony był z fioletowej purpury. W środku znajdował się otwór na głowę, ze wzmocnioną obwódką, aby się nie podarł. Dookoła na dolnych brzegach płaszcza, znajdowały się owoce granatu
zrobione z fioletowej i czerwonej purpury oraz z karmazynu, a między nimi wokoło umieszczone były złote

1

Często w Starym Testamencie kapłani i prawo są wymieniani razem, znaczy to o związku zachodzącym między kapłanem
i nauczaniem prawa – Jr 2,8; 18,18; Ez 7,36; Oz 4,1n.6; So 3,4; Mi 3,11.
2
G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 196.
3
H. W. WOLF, Anthropologie des Alten Testaments, s. 215nn.
4
Dlatego Jezus po uleczeniu dziesięciu trędowatych polecił im udać się do kapłanów (Łk 17,14; por. Mt 8,4).
5
Zob. G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 197.
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dzwoneczki. Dzwoneczki sygnalizowały wejście kapłana do miejsca świętego. Na płaszcz kapłan wkładał
efod.
Efod zrobiony był ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu, i ze skręconego bisioru. Posiadał
dwa naramienniki, przylegające do siebie i połączone ze sobą na obu jego końcach. Na naramiennikach efodu umieszczone były dwa kamienie onyksowe, na których wyryte było dwanaście imion plemion izraelskich.
Napierśnik sporządzony był ze złota, z fioletowej i czerwonej purpury, z karmazynu i ze skręconego bisioru. Na nim osadzonych było dwanaście szlachetnych kamieni w czterech rzędach, oprawionych złotem. Na
nich także miały się znajdować imiona plemion izraelskich. W napierśniku kapłan nosił urim i tummim.
Na głowie kapłan nosił zwój z diademem ze złota, na którym widniał napis: Poświęcony Panu. Tunika
zrobiona była z bisioru i przepasana była pasem bogato haftowanym. Spodnie lniane miały przykrywać nagość od bioder do goleni.
Według proroka Ezechiela kapłan podczas sprawowania kultu przyodziany był w lniane szaty i spodnie. Na głowie zobowiązany był nosić także lniany zawój. Kapłanowi nie wolno było nosić w świątyni ubrań
wełnianych ani pasa, który mógłby wywoływać pocenie (Ez 44,15nn).

3.1.2. Lewici i śpiewacy
Ród Lewiego, z którego pochodził Mojżesz, w czasach wędrówki Izraela do Ziemi Obiecanej był mocno
związany nie tylko z osobą Mojżesza, ale zdecydowanie popierał jego poczynania. Sercem przylgnął do rodzącego się jahwizmu, przestrzegał postanowień Dekalogu. Szczególnie bliski był mu zakaz czynienia sobie
obrazu Boga, chociaż wydaje się, że Aaron nie był aż tak zdecydowanym czcicielem Boga pod imieniem JAHWE, jak inni Lewici (2 Mż 32,25nn).
Przy podziale ziemi potomkowie Lewiego nie otrzymali dziedzictwa. Być może jednak, że je otrzymali, ale
rychło je utracili, dlatego wyznaczono im miasta, w których mogli mieszkać. Za czasów sędziów najmowali
się jako kapłani, oczywiście jeśli przypadek Lewity z Betlejem, który został zatrudniony przez Micheasza jako
kapłan (Sdz 17,10) nie jest odosobniony.
Lewici byli zatrudnieni jako tragarze przy skrzyni przymierza (1 Krn 23,25.26). Po sprowadzeniu namiotu
zgromadzenia do Jerozolimy, stracili zatrudnienie. Dawid jednak niektórym Lewitom polecił uformować chóry, które zajmowały się śpiewaniem hymnów podczas uroczystości religijnych. Kronikarz wymienia rody Lewitów, które zostały zatrudnione przez króla Dawida i pisze: „A to są ci, których Dawid ustanowił do prowadzenia śpiewu w świątyni Pana, odkąd znalazła tam pomieszczenie Skrzynia. Odbywali oni służbę przez
śpiew przed przybytkiem Namiotu Zgromadzenia aż do czasu wybudowania przez Salomona świątyni Pana
w Jeruzalemie, stawali zaś do swojej służby zgodnie z ustanowionym dla nich porządkiem” (1 Krn 6,16-17).
Status Lewitów-śpiewaków był stosunkowo wysoki, mogli się bowiem w późniejszym czasie powoływać na
Dawida, pierwszego wielkiego śpiewaka w Izraelu.
Dawid zatrudnił także Lewitów w swojej kancelarii. Również za następców Dawida, Lewici byli dozorcami,
sekretarzami, kronikarzami, muzykami nadwornymi, a także nauczycielami (2 Krn 34,13).
Z dokumentu kapłańskiego wynika, że w czasie jego powstania Lewici wykonywali niższe posługi kultowe
w świątyni. Dbali o sanktuarium. Pomagali kapłanom przy ich służbie. Asystowali przy składaniu ofiar itp. Po
powrocie części Izraela z Babilonu, potomków Lewiego było niewielu. Nie byli oni chętni do powrotu, bowiem w Babilonie mogło się im nawet lepiej powodzić, aniżeli w zniszczonej ojczystej ziemi, wszak przewidziani zostali jedynie jako słudzy przyszłej świątyni. Ezdrasz doliczył się jedynie 38 Lewitów (Ezd 8,15-19).
Wyraźny podział na kapłanów rodu Aarona oraz innych Lewitów, pochodzących z pozostałych rodów z pokolenia Lewiego, który dokonał się na wygnaniu, swoje źródło miał już w reformie religijnej króla Jozjasza1.
Lewici, którzy pozostali na ziemi izraelskiej po deportacji do Babilonii zostali oraczami (2 Krl 24,14; 25,12;
Jr 39,10; 52,16), całkowicie zubożeli i nie rzadko zajmowali się synkretystycznym kultem, nie jest jednak wykluczone, że także prawowiernym kultem na ruinach świątyni jerozolimskiej (Jr 41,5). Z biegiem czasu,

1

R. de WAUX, Instytucje Starego Testamentu, s. 401.
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w kolejnych grupach, które powracały z niewoli było coraz więcej potomków Lewiego. Pracowali przy odbudowie murów Jerozolimy za Nehemiasza (Ne 3,13-18)1.

3.1.3. Świątynia
Stary Testament wspomina o trzech sanktuariach: namiocie zgromadzenia, sporządzonym za czasów
Mojżesza na pustyni, świątyni Salomona oraz świątyni Zebrubbabela. Wspomina także o sanktuariach
Sylo, Betel, Dan i innych, które funkcjonowały do czasów religijnej reformy króla Jozjasza2. Jednakże po
reformie Jozjasza, pomimo zburzenia dotychczasowych świątyń, z wyjątkiem świątyni Salomona, Izraelicie
udawali się na tzw. wyżyny, gdzie niekiedy funkcjonował regularny kult (Am 4,4; 5,5; 7,9; 8,14; Oz 4,15).
W czasach nowszych, po wybudowaniu świątyni Zorobabela powstały dwie konkurencyjne świątynie,
a mianowicie na Elefantynie, blisko granicy z Egiptem oraz na terenie Palestyny, na górze Garizim3.
Starożytni Hebrajczycy nazywali swoją świątynię lk*yh@ [h@k*l]. Tak nazwany był namiot zgromadzenia
w Sylo (1 Sm 1,9; 3,3). Tak nazwana jest zarówno świątynia Salomona (2 Krn 3,17), jak i świątynia Zorobabela (Za 8,9). Również Ezechiel tak nazywa świątynię, którą oglądał w swojej wizji (Ez 44 – 48). Słowo
h@k*l bywało także używane na oznaczenie pałacu królewskiego (np. 1 Krl 21,1; 2 Krl 20,18). Świątynię nazywano także lh#a) [a)h#l].
Świątynia w Starym Testamencie najczęściej nazwana jest domem (ty]B^ [B^y!t]), domem Boga lub domem JAHWE. Miejsce zaś, na którym stała świątynia, Syjon, nazywano górą domu JAHWE (Iz 2,2), albo tylko
górą domu (Jr 26,18; Mi 3,12).
3.1.3.1. Świątynia mieszkaniem Boga
Według dokumentu kapłańskiego świątynia jest miejscem zamieszkania Boga4. Kiedy ukończono budowę
przenośnego sanktuarium na pustyni, wówczas chwała JAHWE zstąpiła i zamieszkała w namiocie zgromadzenia: „Wtedy obłok zakrył namiot zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek” (2 Mż 40,34). Chwała JAHWE jest w księgach Starego Przymierza formą manifestacji Boga5. Król Salomon w czasie poświęcenia
świątyni w Jerozolimie, modlił się: „Niechaj twoje oczy będą otwarte nad tym domem nocą i dniem, nad tym
miejscem, o którym powiedziałeś: Tam będzie imię moje, abyś wysłuchał modlitwy, jaką twój sługa będzie
zanosić na tym miejscu” (1 Krl 8,29). Imię Boże w Starym Testamencie pojmowane jest także, jako sposób
objawienia się transcendentnego Boga6. Zanim Dawid przeniósł namiot zgromadzenia do Jerozolimy Imię
Pana mieszkało w Sylo. Bóg bowiem powiedział do Jeremiasza: „Idźcie do mojego miejsca w Sylo, gdzie niegdyś dałem mieszkanie mojemu imieniu, i zobaczcie, co z nim uczyniłem z powodu złości mojego ludu izraelskiego!” (Jr 7,12). Chwała JAHWE raczej nie mieszkała na stałe w przybytku Pańskim, natomiast dlatego, że
świątynia była poświęcona JAHWE, imię Boże mieszkało na stałe w sanktuarium, jednakże tak długo, jak Bóg
tego chciał, czego dowodem jest upadek świątyni w Sylo.
Obecności Boga w świątyni nie pojmowano jednak Izraelu w sposób absolutny. Izraelski Bóg, to Bóg daleki i bliski, Bóg transcendentny, ale zbliżający się do człowieka. Podczas przenoszenia skrzyni przymierza
z namiotu zgromadzenia do nowo wybudowanej świątyni, Salomon powiedział: „Zbudowałem ci oto dom
ten na mieszkanie, siedzibę, abyś tu przebywał na wieki!” (1 Krl 8,13). Ale król modląc się, wyraził myśl, która
jakby podważa wcześniejsze słowa: „Lecz czy naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa
niebios nie mogą cię ogarnąć, a cóż dopiero ten dom, który zbudowałem?!” (1 Krl 8,27). Prorok Izajasz, który
miał wizję, widział JAHWE siedzącego na tronie, a świątynię wypełniał jedynie kraj Jego szaty. Powiada:
„W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty

1

Więcej na temat Lewitów, a także tzw. śpiewaków powracających z niewoli za czasów Nehemiasza i Ezdrasza – zob. R. de
WAUX, Instytucje Starego Testamentu, s. 402nn.
2
Zob. R. de WAUX, Instytucje Starego Testamentu, s. 318nn.
3
Tamże, s. 355nn.
4
Zob. T. TUŁODZIECKI, Prawo, kult, świątynia, [w:] Teologia Starego Testamentu, T. II, Wrockaw 2011, s. 193nn.
5
Zob. M. UGLORZ, JAHWE – Bogiem Izraela. Zarys teologii Boga Starego Testamentu, s. 158nn.
6
Zob. Tamże, s. 155n.
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wypełniał świątynię” (Iz 6,1). Stary Testament właściwie nigdzie nie umiejscawia Boga, bowiem jest to Bóg
transcendentny i suwerenny. Według swojej woli objawia się kiedy i gdzie chce.
Teologia syjońska, która w świątyni widziała znak obecności Bożej, a więc również Bożej gotowości udzielenia pomocy i ratunku, w praktyce prowadziła do złudnego przekonania, że Jerozolimie nie grozi niebezpieczeństwo, że lud może bezpiecznie mieszkać, żyć w szczęściu i pokoju, bowiem jak długo stoi świątynia, Bóg
ochrania to miejsce i lud. Obecność Boga w świadomości Izraelitów nie łączyła się ze świętym życiem, przestrzeganiem Bożych przykazań. Kiedy wojska babilońskie stały u wrót Jerozolimy, a lud budował swe poczucie bezpieczeństwa na świątyni, Bóg polecił swojemu słudze, Jeremiaszowi stanąć w bramie świątyni i wołać:
„Nie polegajcie na słowach zwodniczych, gdy mówią: Świątynia Pańska, świątynia Pańska, świątynia
Pańska to jest! Lecz jeżeli szczerze poprawicie swoje drogi i swoje czyny, jeżeli uczciwie stosować będziecie prawo między ludźmi, jeżeli obcego przybysza, sieroty i wdowy nie będziecie uciskać i krwi niewinnej
przelewać na tym miejscu ani też chodzić za cudzymi bogami na własną zgubę, wtedy sprawię, że będziecie mieszkać na tym miejscu, w ziemi, którą dałem waszym ojcom, od wieków na wieki. Oto wy polegacie na słowach zwodniczych, które nie pomogą” (Jr 7,4-8).
Teologia obecności Bożej w przybytku Pańskim, pomimo wątpliwości historycznego dzieła deuteronomistycznego, że świątynia nie może ogarnąć majestatu JAHWE, nie zanikła. Spotykamy się z nią także znacznie
później, u proroka Aggeusza i Zachariasza (Ag 1,9; Za 2,14; 8,3) oraz w niektórych psalmach (np. Ps 20,3;
27,4; 42,4; 76,3; 84,1nn; 121,1-4; 132,13n; 134,1nn). Autor historycznego dzieła deuteronomistycznego
właściwie znalazł rozwiązanie problemu transcendencji Boga i równocześnie Jego immanencji. Otóż wierni
modlą się w świątyni, ale Bóg wysłuchuje swoich wiernych w niebie, gdzie ma mieszkanie (1 Krl 8,30-40).
W świątyni – jak zostało już powiedziane – przebywa imię Pana (1 Krl 8,17.29).
Izraelska świątynia miała swoją historię, która związana była z losem potomków Jakuba. Namiot zgromadzenia jest związany z wędrówką Izraela do Ziemi Obiecanej, świątynia Salomona z królem Salomonem,
synem Dawida, świątynia Zerubbabela z historią powygnaniową Izraela.
3.1.3.2. Namiot zgromadzenia
Patriarchowie nie mieli swojej świątyni. Czcili Boga na różnych miejscach, czasem nawet w sanktuariach
Kananejczyków. Przykładem może być Sychem, gdzie znajdował się dąb More (1 Mż 12,6). Abraham budował
ołtarze na wielu miejscach, co znaczy, że tam składał ofiary (np. 1 Mż 12,8; 13,18; 21,33).
Pierwszą prawdziwą, typowo izraelską świątynią był namiot zgromadzenia (du@om lh#a) [a)h#l mou@d]),
który powstał na pustyni. Według dokumentu kapłańskiego przybytek Pański na pustyni został sporządzony
według wskazówek samego Boga. W nim Mojżesz rozmawiał z Bogiem „twarzą w twarz” (2 Mż 33,11) i „usta
w usta” (4 Mż 12,8). Tradycja kapłańska nazywa namiot zgromadzenia mieszkaniem, nawiązując w ten sposób do starej tradycji nomadycznej1. Jeśli według dokumentu kapłańskiego JAHWE mieszka permanentnie
w namiocie zgromadzenia, to według tradycji elohistycznej wkracza on do namiotu okazjonalnie. Ta tradycja
podaje też, że namiot zgromadzenia znajdował się poza obozem (2 Mż 37,7-11), tradycja kapłańska zaś, że
postawiony był pośrodku obozu izraelskiego (2 Mż 25,8).
Mając na uwadze znaczenia imienia Bożego JAHWE2, należy w tym dostrzec soteriologiczną funkcję przybytku Pańskiego. Miał on nieustannie przypominać Hebrajczykom, że ich Bóg jest z nimi, i że mogą się do
Niego zbliżyć i spotkać się z Nim w namiocie zgromadzenia. Namiot zgromadzenia ze wszystkimi jego sprzętami razem z ludem wędrował przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Za czasów Heliego i Samuela znajdował
się w Sylo.
R. de Waux świadomy trudności, które występują przy interpretacji 26. oraz 36. rozdziału 2. Księgi Mojżeszowej pisze, że namiot zgromadzenia, czyli „mieszkanie jest zbudowane z ram drewnianych, które zostają
połączone i tworzą razem budynek prostokątny o bokach 30 na 10 łokci, wysoki na 10 łokci; jest on otwarty
od wschodniej ściany. Ta konstrukcja najprawdopodobniej nakryta była zasłonami z delikatnej tkaniny, zeszytymi razem w celu utworzenia dwóch wielkich płacht, które się zapinało za pomocą haczyków i agrafek: były
one przyozdobione haftowanymi wyobrażeniami cherubów. Następnie rozpina się «jako namiot ponad
1
2

Zob. 4.4.2.
Zob. M. UGLORZ, JAHWE– Bóg Izraela. Zarys teologii Boga Starego Testamentu, s. 76nn.
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Mieszkaniem» zasłony z koziej sierści, które tworzą jakąś całość trochę szerszą i trochę dłuższą, opadającą po
bokach Mieszkania. W końcu cała budowla została okryta skórami baranimi zabarwionymi na czerwono,
potem zasłonami z delikatnej skóry. Nad wejściem do Mieszkania powieszono solidną kurtynę, a kosztowna
zasłona oddzielała ostatnie 10 łokci wnętrza, zaznaczając w ten sposób przedział między Miejscem Świętym
i Miejscem Najświętszym. Za zasłoną w Świętym Świętych umieszczono Arkę; w Miejscu Świętym jest
świecznik i stół chlebów pokładnych; przed wejściem do Namiotu znajduje się ołtarz z basenem do ablucji
(2 Mż 40, 30). Wokół Mieszkania rozciąga się dziedziniec długi na 100 łokci, szeroki na 50 łokci, otoczony
prostokątnym ogrodzeniem: na brązowych słupach z haczykami i klamerkami rozpięte zostają lniane zasłony
(2 Mż 27,9-19)”1.
Dla R. de Waux jest także oczywiste, że spora część tego opisu jest czystą idealizacją. Namiot zgromadzenia jest w dokumencie kapłańskim pokazany „jako rozbieralna świątynia, rozmiarami dokładnie o połowę
mniejsza od świątyni jerozolimskiej, która posłużyła za model dla tej rekonstrukcji. Ale nie wszystko jest tutaj
zmyślone i obraz sanktuarium »prefabrykowanego« zderza się z ideą – tak silnie zakorzenioną w tradycji, że
autorzy naszego opisu nie mogli jej całkiem wyeliminować – że Mieszkanie było Namiotem”2. Tradycja biblijna twierdzi jednak coś zgoła odmiennego, a mianowicie, że to namiot zgromadzenia, mieszkanie Boga na
pustyni jest prawzorem dla świątyni Salomona, a później dla świątyni Zerubbabela. Jednakże pozostaje pytanie, na które zdaje się nie ma odpowiedzi: Jak na pustyni ludzie mogli zdobyć tak wielkie kosztowności
i drogie materiały, z których wykonano namiot spotkania. Od sporządzenia namiotu do sprowadzenia go do
Jerozolimy upłynęło bardzo dużo czasu, pierwotny namiot musiał więc nie jeden raz być poddany renowacji.
Autor dokumentu kapłańskiego mógł więc korzystać z opisu namiotu po sprowadzeniu go do Jerozolimy.
Po zdobyciu Ziemi Obiecanej pod wodzą Jozuego, namiot zgromadzenia wraz ze skrzynią przymierza został postawiony w Sylo i tu znajdował się także za czasów Heliego i Samuela. Obok tego namiotu spotkania
funkcjonowały różne sanktuaria, do których pielgrzymowali Izraelici3. Znamy z kart Biblii wypadki fundowania prywatnych sanktuariów. Deuteronomista nie był zachwycony takim stanem rzeczy, dlatego pisząc
o sanktuarium Micheasza z pogórza efraimskiego, dodaje swój komentarz: „W tym czasie nie było króla
w Izraelu, każdy robił, co mu się podobało” (Sdz 17,6).
3.1.3.3. Świątynia Salomona
Król Dawid sprowadzając namiot zgromadzenia do Jerozolimy, zapewne nosił się z zamiarem zbudowania
w przyszłości stałej świątyni Pana. Zgodnie z wolą Bożą, którą przekazał Dawidowi prorok Natan, świątynię
JAHWE w Jerozolimie, miał zbudować dopiero następca na tronie Dawidowym, Salomon (2 Sm 7,12.13).
Budowa świątyni w Jerozolimie była wielkim przedsięwzięciem budowlanym. Rozpoczęła się w czwartym
roku panowania króla Salomona (1 Krl 6,37.38 – „W czterysta osiemdziesiąt lat po wyjściu synów izraelskich
z ziemi egipskiej, w czwartym roku a miesiącu drugim panowania Salomona nad Izraelem, w miesiącu Ziw,
zaczął Salomon budować świątynię Panu” (1 Krl 6,1). Realizacja przedsięwzięcia Salomona była możliwa
tylko dzięki układowi z królem Tyru Chiramem (1 Krl 5,5,15-26). Kamienie pochodziły z kamieniołomu, znajdującego się niedaleko Jerozolimy, gdzie pracowali Izraelici, drewno zaś z Libanu. Budowniczymi i rzemieślnikami przy budowie w Jerozolimie byli Fenicjanie. Odlewy z brązu oraz inne ozdoby wykonał Chiram, syn
Tyryjczyka i Izraelitki z pokolenia Naftalego (1 Krl 7,14). Budowa świątyni została zakończona w jedenastym
roku panowania Salomona: „A wykończono świątynię we wszystkich jej częściach i ze wszystkim, co do niej
należało, w roku jedenastym w miesiącu Bul, który jest ósmym miesiącem, czyli budował ją siedem lat” (1 Krl 6,
38).
Świątynia wzniesiona została w Jerozolimie na tzw. klepisku Arawny Jebuzyty (2 Sm 24,18nn; według
2 Krn 3,1 Ornana Jebuzyty), identyfikowanym w czasach Kronikarza z Górą Moria (2 Krn 3,1), a według psalmów i proroków z Syjonem (Ps 110,2; 128,5; 134,3; Iz 3,16; Am 1,2; Za 8,3).

1

Instytucje Starego Testamentu, s. 311n.
Tamże, s. 312.
3
Na temat sanktuariów izraelskich sprzed reformy króla Jozjasza – zob. R. de WAUX, Instytucje Starego Testamentu, s. 318nn.
2
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Opis świątyni przekazany został w 1. Księdze królewskiej w 6. i 7. rozdziale oraz 2. Księdze kronik w 3. i 4.
rozdziale. Tekstów tych nie da się precyzyjnie zanalizować, jednakże dla teologicznej i antropologicznej myśli
Starego Testamentu nie jest to konieczne1.
Świątynia zbudowana była na prostokącie o szerokości 20 łokci, długości 70 łokci. Składała się z trzech
części, zwanych: <l*Wa (aWl*m – przedsionek), lk*yh@ (h@k*l– miejsce święte) i ryb]D= (D+b]r– święte świętych). aWl*m miał 10 łokci, h@k*l 40, a D+b]r 20 łokci (1 Krl 6,16n). Właściwą świątynię tworzył h@k*l i D+b]r.
aWl*m, a więc przedsionek zbudowany był z cedrowych desek i był wysoki na 20 łokci. Ta część oddzielona
była od właściwej świątyni ścianą, a więc od miejsca świętego. Opis 2. Księgi królewskiej oraz 2. Księgi kronik
milczy na temat ściany pomiędzy miejscem świętym a świętym świętych. W namiocie spotkania była w tym
miejscu zasłona (2 Mż 26,33). Ezechiel wspomina o ścianie (Ez 44,3), ale ten tekst jest także nieprecyzyjny2.
Być może, że także w świątyni Salomona h@k*l od debir dzieliła zasłona, wszak te dwie części rozumiane są
w tekstach biblijnych jako całość i właściwa świątynia.
Ściany miejsca świętego wyłożone były sprowadzonym z Libanu drewnem cedrowym. W miejscu świętym znajdował się siedmioramienny świecznik, złoty stół na chleby oblicza, tzw. chleby pokładne oraz przed
wejściem do debir stał ołtarz kadzenia.
Miejsce najświętsze, święte świętych wyłożone było złotą blachą. Tu znajdowała się skrzynia przymierza.
Na wieku skrzyni przymierza znajdowały się dwa cheruby z rozpostartymi skrzydłami. Wykonane zostały
z drzewa oliwkowego i pokryte były podobnie jak drzwi w świątyni złotą blachą. Według Kronikarza (3,1013) Salomon polecił umieścić w debir także dwa cheruby. „W miejscu najświętszym kazał sporządzić dwa
cheruby rzeźbione, które także pokrył złotem. Długość skrzydeł cherubów wynosiła dwadzieścia łokci, przy
czym skrzydło jednego, długości pięciu łokci, dotykało ściany świątyni, a drugie skrzydło, mające także pięć
łokci, dotykało skrzydła drugiego cheruba. Tak samo skrzydło drugiego cheruba, długości pięciu łokci, dotykało ściany świątyni, a drugie skrzydło, mające także pięć łokci, dosięgało skrzydła drugiego cheruba. Skrzydła tych cherubów rozpościerały się na dwadzieścia łokci, same cheruby zaś stały na nogach, a oblicza ich
były zwrócone w stronę świątyni”.
Przed przedsionkiem wznosiły się dwie na 18 łokci wysokie kolumny z brązu3, zwieńczone zdobionymi głowicami, kapitelami o wysokości 5 łokci (1 Krl 7,15-22.41n), zwanymi Jakin i Boaz4.
Świątynię Salomona otaczały dwa dziedzińce: wewnętrzny i zewnętrzny. Dziedziniec wewnętrzny nazwany był dziedzińcem kapłanów (2 Krn 4,9). Otoczony był trzema rzędami ciosanych kamieni i jednym rzędem
ciosanych belek cedrowych. Na dziedzińcu kapłanów składano na ołtarzu ofiary. Dziedziniec zewnętrzny,
zwany dziedzińcem Izraela, służył gromadzeniu się Izraelitów, biorących udział w kulcie.
Na dziedzińcu wewnętrznym znajdował się wielki ołtarz, na którym składano ofiary. Po dwóch stronach
świątyni stały dwa rzędy kadzi. Przy południowo-wschodnim rogu świątyni znajdowało się tzw. wielkie morze, czyli misa z brązu, służąca do obmyć rytualnych.
Zakończenie budowy świątyni zbiegło się z jej poświęceniem (1 Krl 8,1)5. Świątynia Salomona (głównie jej
dziedziniec) była kilkakrotnie przebudowywana, np. za Jozafata (1 Krl 15,15; por Jr 36,10) i Jotama (2 Krl 15,
35; por Jr 20,2). Niewykluczone są też inne ingerencje.
Świątynia Salomonowa była właściwie kaplicą pałacową. Dopiero reforma króla Jozjasza uczyniła z niej
sanktuarium całego Izraela.
Świątynia Salomona przetrwała do 587 roku. Już w trakcie pierwszej inwazji Nebukadnesara w 597 roku
przed Chr. został zrabowany skarbiec świątyni oraz skarbiec królewski (2 Krl 24, 13). Podczas drugiego najaz-

1

Szczegółowy opis świątyni, jej lokalizację oraz zależność architektury świątyni od budownictwa sakralnego tamtych czasów –
zob. R. de WAUX, Instytucje Starego Testamentu, s. 328nn.
2
Miszna oraz Józef Flawiusz (Bell. V, V.5) wspomina o zasłonie w świątyni Heroda.
3
Podobne kolumny spotykamy w innych świątyniach przed budową świątyni Salomona.
4
Na temat znaczenia tych nazw – zob. R. de WAUX, Instytucje Starego Testamentu, s. 331.
5
J. ŁACH, Modlitwa Salomona po poświęceniu świątyni (1 Krl 8,22-53, [w:] Studium Scripturae anima theologiae, s. 175-180.
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du w 587 r. przed Chr. Jerozolima wraz ze świątynią została obrabowana i zburzona. Dwie kolumny i tzw.
morze brązowe zostały połamane, a metal wywieziony do Babilonu (2 Krl 25,13-17; Jr 52,17-23)1.
3.1.3.4. Świątynia Zerubbabela
Babilon niedługo cieszył się ze swojej świetności. Padł pod ciosem Persów2. Zwycięski król Cyrus w 538 r.
przed Chr. pozwolił Żydom powrócić do ojczyzny i odbudować domy i świątynię na koszt skarbu królewskiego oraz nakazał zwrócić im złote i srebrne naczynia, które babiloński król Nebukadnesar i jego żołnierze
zabrali jako łup wojenny.
Według Księgi Ezdrasza najpierw odbudowano ołtarz na miejscu dawnego (Ezd 3,2-6), a następnie przystąpiono do odgruzowania terenu (Ezd 5,16). Ale prace wkrótce zostały przerwane. Księga Ezdrasza mówi,
że Samarytanie chcieli razem z repatriantami budować świątynię, ale przywódcy ludu nie zgodzili się na to.
Samarytanie więc czynili wszystko, aby utrudnić, wręcz udaremnić odbudowę świątyni (Ezd 4,1nn).
Żydzi podjęli ponownie próbę odbudowy świątyni dopiero w drugim roku panowania Dariusza, a więc
w 520 roku przed Chr. pod kierownictwem Zerubbabela i Jeszuy, przy zachętach dwóch proroków: Aggeusza
i Zachariasza (Ezd 4,24 – 5,2; Ag 1,1 – 2,9; Za 4,7-10).
Rozmiary nowej świątyni ustalił w dekrecie sam król Cyrus (Ezd 6,3). Prawdopodobnie jednak nowa świątynia powstała na fundamencie świątyni Salomona, a więc miała te same rozmiary i pod wieloma względami
przypominała świątynię, którą zburzyli Babilończycy. Także budynki przyległe do świątyni przypominały
dawne. Jednakże starcy, którzy pamiętali dawną świątynię płakali na widok nowej, wszak nie bardzo przypominała świątynię Salomona. Chodziło zapewne o wystrój świątyni (zob. Ezd 3,12-13; Ag 2,3). Być może,
że środki przyznane ze skarbca królewskiego były dość skąpe, aby z nich wybudować i należycie urządzić
nowe sanktuarium. Ale sama budowla była solidnie wykonana. Z biegiem czasu jednak świątynia stawała się
coraz piękniejsza. Prorok Aggeusz dla dodania odwagi budowniczym zapewnił, że bogactwa narodów popłyną do tej świątyni, i że chwała nowego sanktuarium przewyższy chwałę dawnej świątyni, zbudowanej
przez Salomona (Ag 2,7-9).
Prace przy odbudowie świątyni, którą przywykło się nazywać świątynią Zerubbabela, zostały ukończone
w 515 r. przed Chr. Druga świątynia poświęcona została 14 nizana w roku ukończenia budowy.
3.1.3.5. Skrzynia przymierza
Biblia opisuje także przedmioty, które związane są ze świątynią. Do nich należy przede wszystkim skrzynia
(arka) przymierza. Według dokumentu kapłańskiego, Mojżesz otrzymał dokładną instrukcję, według której
miała być sporządzona skrzynia przymierza:
„Zrobią też skrzynię z drzewa akacjowego, dwa i pół łokcia długą, półtora łokcia szeroką i półtora łokcia
wysoką. Pokryjesz ją szczerym złotem. Pokryjesz ją od wewnątrz i z zewnątrz. Zrobisz na niej dokoła złoty wieniec. Odlejesz także dla niej cztery złote pierścienie i przytwierdzisz je do czterech jej krawędzi:
dwa pierścienie po jednej stronie i dwa pierścienie po drugiej stronie. I zrobisz drążki z drzewa akacjowego, i pokryjesz je złotem. Drążki te włożysz do pierścieni po bokach skrzyni, aby na nich nosić skrzynię.
W pierścieniach skrzyni pozostaną te drążki; nie będą z nich wyjmowane. Do tej skrzyni włożysz Świadectwo, które ci dam. I zrobisz wieko ze szczerego złota dwa i pół łokcia długie, a półtora łokcia szerokie.
Zrobisz też dwa cheruby z litego złota, zrobisz je na obu krawędziach wieka. Jednego cheruba zrobisz na
krawędzi z jednej strony, a drugiego cheruba na krawędzi z drugiej strony; razem z wiekiem połączone
zrobicie cheruby na obu jego krawędziach. Cheruby będą miały skrzydła rozpostarte do góry. Będą one
okrywać swoimi skrzydłami wieko, a twarze ich zwrócone będą ku sobie. Twarze cherubów zwrócone
będą ku wieku, na wierzchu skrzyni położysz wieko, w skrzyni zaś złożysz Świadectwo, które ci dam. Tam
będę się spotykał z tobą i sponad wieka będę z tobą rozmawiał spośród dwu cherubów, które są na
Skrzyni Świadectwa, o wszystkim, co jako nakaz przekażę ci dla synów izraelskich” (2 Mż 25,10-22).
Skrzynia przymierza została przeniesiona za czasów Dawida wraz z namiotem zgromadzenia z Sylo do
Jerozolimy. Po wybudowaniu świątyni przez Salomona znalazła się ona w miejscu najświętszym. Według
powyższego tekstu do skrzyni przymierza miały zostać włożone dwie tablice kamienne z przykazaniami. We1
2

Zob. J. BRIGHT, Historia Izraela, s. 341nn.
Zob. tamże, 366nn.
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dług Autora Listu do Hebrajczyków w skrzyni przymierza miała się znajdować laska Aarona i dzban z manną.
Stary Testament nie potwierdza tej wiadomości. O lasce Aarona, która zakwitła czytamy, że Mojżesz na polecenie JAHWE położył ją przed arką przymierza: „I rzekł Pan do Mojżesza: Odnieś z powrotem laskę Aarona
przed Skrzynię Świadectwa, aby się zachowała jako znak dla buntowników, aby ustało ich szemranie na mnie
i aby oni nie poginęli” (4 Mż 17,25). Według 1 Krl 8,9 oraz 2 Krn 5,10 w skrzyni świadectwa były tylko dwie
tablice kamienne z przykazaniami).
Zanim skrzynia przymierza znalazła się w świątyni Salomona, była przechowywana w sanktuarium w Sylo
(zob. 1 Sm 3,3)1. Skrzynię Bożą, uwieńczoną dwoma cherubami, wynosili kapłani z przybytku Pańskiego na
pole bitwy (por. 1 Sm 4,4)2. Była ona symbolem obecności JAHWE i dlatego Filistyni zobaczywszy ją przed
bitwą, na swój sposób interpretując jej znaczenie, wołali: „Bóg ich przybył do obozu. Biada nam, nigdy bowiem czegoś takiego nie było. Biada nam! Kto nas wyrwie z ręki tych potężnych bogów. To są ci bogowie,
którzy pokonali Egipcjan plagami na pustyni” (1 Sm 4,7.8)3.
W drugiej świątyni, a więc zbudowanej po niewoli babilońskiej, w miejscu najświętszym nie było skrzyni
przymierza. Prorok Jeremiasz w imieniu Pana wołał:
„Nawróć się żono odstępna, Izraelu nie spojrzę na was surowo, gdyż Ja jestem dobrotliwy, a nie chowam
gniewu na wieki! Tylko uznaj swoją winę, że od Pana, swojego Boga, odstąpiłaś i oddawałaś się obcym
bogom pod każdym zielonym drzewem, a mojego głosu nie słuchaliście. Nawróćcie się, odstępni synowie, bo Ja jestem waszym Panem, a zabiorę was po jednym z każdego miasta i po dwóch z każdego rodu, i wprowadzę was na Syjon. I dam wam pasterzy według swojego serca, którzy was będą paść rozumnie i mądrze. A gdy się rozmnożycie i rozplenicie w kraju w owych dniach już nie będą mówić
o Skrzyni Przymierza z Panem i nikt o niej nie będzie myślał, i nikt jej nie będzie wspominał, nikt nie będzie odczuwał jej braku ani też nie będą sporządzać nowej” (Jr 3,12-16).
Właściwie nie wiadomo co stało się ze skrzynią przymierza, kiedy została zniszczona, lub gdzie została
ukryta. Mogła ulec zniszczeniu w czasie burzenia świątyni przez Babilończyków. W spisie przedmiotów zabranych do Babilonu brak skrzyni przymierza. 2. Księga Machabejska podaje, że została ona ukryta przez
proroka z Anatot, Jeremiasza na górze Nebo4.
3.1.3.6. Ołtarz i inne przedmioty
Hebrajskim ekwiwalentem terminu ołtarz jest słowo (j^B@z=m! [m!z=B^j]). Pochodzi ono od rdzenia jbz –
zabijać, ofiarować. Zapewne słowo m!z=B^j powstało bardzo dawno, we wczesnej fazie historii Izraela,
bowiem później, a na pewno w czasach świątyni Salomona na ołtarzu nie zabijano zwierząt, lecz skrapiano
go krwią lub dokonywano spalenia ofiary. Terminem m!z=B^j określano zarówno ołtarz ofiarny, jak i kadzielny.
W kulcie ołtarz zajmuje, jeśli nie najważniejsze, to na pewno bardzo ważne miejsce. W czasach patriarchów wystarczyło zbudować ołtarz, aby mógł się odbywać kult, czy nawet mogła powstać świątynia (1 Mż
12,7n; 13,18; 26,26; 33,20). Ołtarze budowano także w okresie Jozuego (Joz 8,30n; 22,10), sędziów (Sdz 6,
24), a także w czasach królewskich (2 Sm 24,25; 1 Krl 18, 30.33) do czasu reformy Jozuego. Mógł to być ołtarz zbudowany z kamieni, o które w Kanaanie nie było trudno, lub z jednego, bardzo dużego kamienia. Kamienie nie mogły być obrabiane (2 Mż 20,25; por. 5 Mż 27,5n). Ołtarz mógł być także zbudowany z ziemi, lub
z niewypalanych cegieł (2 Mż 20,24).
Ołtarz był znakiem obecności Bożej, dlatego nieustannie powinien na nim płonąć ogień (3 Mż 6,5.6),
a w świątyni zaś płonąć wieczna lampka (2 Mż 27,20-21; 3 Mż 24,2-4). Ołtarz był więc miejscem kultu,

1

O związku pomiędzy JAHWE Zastępów a skrzynią przymierza – zob. T. BRZEGOWY, Miasto Boże w psalmach, Kraków 1989,
s. 110n.
2
Być może stara tradycja o JAHWE, jako wojowniku została w Sylo zaadaptowana i wzbogacona. Stało się to zapewne na skutek rywalizacji między uznanymi w Izraelu sanktuariami.
3
W starożytności na Bliskim Wschodzie, ludzie rozumieli wojnę jako działalność ich bogów. Zob. O. KEEL, Die Welt der altorientalischen Bildsymbolik und das Alte Testaments, s. 198nn. Tekst mówi o bogach izraelskich. Filistyni sądzili, że wieńczące skrzynię przymierza cherubiny są bogami czczonymi przez Izraelitów.
4
Autor 2 Mach (2,1) podaje, że wiadomość ta opiera się na nie znanym nam bliżej piśmie Jeremiasza. Należy jednak zauważyć,
że w pewnych szczegółach tekst z 2 Mach 2,4nn nie zgadza się ze słowami, które Bóg polecił wygłosić Jeremiaszowi (Jr 3,12-16).
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przedmiotem czci, „świętością nad świętościami” (2 Mż 29,37). W późniejszym okresie nikt więc nie mógł
dotknąć ołtarza, z wyjątkiem kapłanów, a wszystko, co dotknęło się ołtarza, było też święte”. Co roku w Dniu
Pojednania ołtarz podlegał oczyszczeniu. Stary Testament zna specjalne przepisy, które dotyczą jego oczyszczenia (2 Mż 30,10; 3 Mż 8,15; 16,18-19).
W sanktuariach Izraelskich, a więc w namiocie zgromadzenia, jak i później w stałych świątyniach (Salomona i Zerubbabela) w miejscu świętym znajdował się ołtarz, zwany ołtarzem kadzielnym.
Ołtarz kadzielny jest opisany w 2 Mż 30,1-5 i 37,25-28. Jego powierzchnia miała kształt kwadratu o boku
jednego łokcia. Był wysoki na dwa łokcie i wykonany z drzewa akacjowego. Górna jego część pokryta była
złotą blachą. Posiadał cztery rogi ze złota i cztery złote pierścienie, służące do przenoszenia. Charakterystyczne, że nie został on wyliczony wśród sprzętów namiotu zgromadzenia (2 Mż 26,33-37). Nigdy też nie
słyszymy o nim w opowiadaniach mówiących o wędrówce Izraela przez pustynię i kulcie przy użyciu kadzielnicy (4 Mż 16,6-7.17-18; 17,11-12). Czy opis ołtarza kadzielnego został sporządzony pod wpływem opisu
ołtarza kadzielnego ze świątyni Salomona?
O ołtarzu kadzielnym w świątyni Salomona czytamy w 1 Krl 6,20.21. Był on zrobiony z drzewa cedrowego,
a według 1 Krl 7,48 był pokryty złotem.
Przed namiotem zgromadzenia znajdował się ołtarz całopalny, którego niezbyt jasny opis znajduje się
w 2 Mż 27,1-8 i 38,1-7. Zrobiony był z desek akacjowych. Jego powierzchnia była kwadratowa o boku 5 łokci.
Wysoki zaś był na trzy łokcie. Deski były pokryte miedzią. Posiadał też palenisko z miedzi w kształcie siatki,
a także – jak w przypadku ołtarza kadzenia – cztery rogi, lecz zrobione z miedzi. Właściwie trudno sobie wyobrazić jak na drewnianym ołtarzu rozpalano ogień. Być może więc, że opisany ołtarz był na miejscu postoju
wypełniany kamieniami, a na miedzianej siatce rozpalano ogień1.
Historia ołtarza całopalenia w świątyni króla Salomona jest niejasna. W opisie budowy świątyni brak opisu ołtarza całopalenia. Aluzja do niego została zrobiona dopiero w 1 Krl 8,22 i 54. Czy Salomon pozostawił
stary ołtarz, który zbudował jego ojciec na klepisku Arawny (2 Sm 24,24.25)? Wydaje się to mało prawdopodobne. A może Deuteronomista nie umieścił opisu ołtarza, bowiem nie był on zbudowany według wzoru
ołtarza z namiotu zgromadzenia?
Najprawdopodobniej Salomon zbudował nowy ołtarz, który według 1 Krl 8,64 i 2 Krl 16,15 jest nazywany
ołtarzem brązowym, i który według 2 Krl 16,14 dawał się łatwo usunąć. Być może, że była to tylko krata, pod
którą rozpalano ogień.
W epoce Achaza ołtarz Salomona został zastąpiony przez nowy ołtarz, zbudowany na wzór tego, który
Achaz widział w Damaszku (2 Krl 16,10-16). Nowy ołtarz miał swoimi rozmiarami znacznie przewyższać ołtarz z czasów Salomona, a przystępowało się do niego po schodach.
Kronikarz pisze o ołtarzu z czasów Salomona, że był długi, szeroki i wysoki na 20 łokci. Wydaje się, że
chodziło mu o ołtarz Achaza. Nie mógł on być tak bardzo duży, skoro według 2. Księgi królewskiej Achaz odsunął ołtarz Salomona na północ od ołtarza zbudowanego za jego czasów.
Jeśli chodzi o świątynię Zorobabela, to poza aluzjami Kronikarza do ołtarza Salomona (2 Krn 4,1) i do
ołtarza kadzielnego (2 Krn 26,16), które mogą przechowywać wspomnienie pierwszej świątyni lub odwzorowywać stan drugiej świątyni, nie mamy w Biblii hebrajskiej żadnych informacji o ołtarzach świątyni wybudowanej po powrocie Izraela z niewoli babilońskiej2.
Stół chlebów oblicza
Stół chlebów oblicza nazywano także stołem chlebów pokładnych. Znajdował się on w miejscu świętym,
przy ścianie południowej. Dokument kapłański relacjonuje polecenie JAHWE dane Mojżeszowi w sprawie
stołu na chleby pokładne:
„Zrobisz także stół z drzewa akacjowego, dwa łokcie długi, łokieć szeroki i półtora łokcia wysoki, i pokryjesz go szczerym złotem, i zrobisz na nim dokoła złoty wieniec. Zrobisz też wokoło niego listwę na piędź
szeroką i wzdłuż jego listwy zrobisz złoty wieniec. Zrobisz także do niego cztery złote pierścienie i przy-

1
2

R. de WAUX, Instytucje Starego Testamentu, s. 422,
R. de WAUX, Instytucje Starego Testamentu, s, 245.
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mocujesz te pierścienie na czterech bokach przy jego czterech nogach. Tuż przy listwie będą te pierścienie jako uchwyty dla drążków do noszenia stołu. Zrobisz zaś te drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je
złotem. Na nich będzie się nosiło stół. Zrobisz też jego misy i czasze, jego dzbany i kielichy, którymi składa się ofiary z płynów, zrobisz je ze szczerego złota. Na tym stole będziesz kładł zawsze przede mną
chleby pokładne” (2 Mż 25,23-30).
Na stół stawiano dwanaście niekwaszonych chlebów, upieczonych z najlepszej mąki. Zmieniano je w każdy sabat (1 Sm 21,6; 1 Krn 9,32; 2 Krn 13,11). Chleby zdjęte ze stołu spożywali kapłani.

Menora – świecznik siedmioramienny
Naprzeciwko stołu chlebów oblicza w świątyni znajdował się siedmioramienny świecznik, zrobiony ze
złota. „Sześć ramion wychodzić miało z jego boków, trzy ramiona świecznika z jednego, a trzy z drugiego
boku” (2 Mż 25,32). Końce ramion, na których umieszczone były palące się lampy oliwne, były bogato zdobione. Głównym motywem był kwiat migdałowca (2 Mż 25, 30nn).
W świątyni Salomona było aż dziesięć świeczników (2 Krn 4,7). W świątyni Zerobabela znajdował się jeden świecznik siedmioramienny.
Morze miedziane
W świątyni Salomona było bardzo duże naczynie na wodę, zwane morzem miedzianym:
„Sporządził też kadź odlewną wyobrażającą morze, okrągłą, długości dziesięciu łokci od krawędzi do
krawędzi; pięć łokci wynosiła jej wysokość na krawędzi, obwód zaś jej wynosił trzydzieści łokci. Pod jej
krawędzią były wokoło ozdoby w kształcie pączków kwiatu po dziesięć na każdy łokieć długości, okalając
kadź dokoła. Po dwa rzędy takich ozdób były odlane razem z nią. Stała ona na dwunastu bykach, z których trzy były zwrócone ku północy, trzy ku zachodowi, trzy ku południowi, a trzy ku wschodowi, kadź
zaś była na nich z wierzchu, a zady ich były zwrócone do wewnątrz. Jej ściana była gruba na dłoń, krawędź zaś była zrobiona jak krawędź pucharu na kształt kwiatu lilii, a mieściła ona w sobie dwa tysiące
wiader” (1 Krl 7,23-26) .

3.1.4. Kult
3.1.4.1. Istota kultu
Izrael miał nie tylko służyć swemu Bogu, sprawując czynności kultowe w określone dni i oznaczone czasy,
ale całe życie ludu miało być nieustannym przygotowaniem do kultu. Czas święty i zwyczajny, codzienność
i święta, etyka i ryt, wszystko to miało być zintegrowane jakby w jednej postawie, pragnącej wyrazić i przeżywać relację zjednoczenia ze swoim Bogiem.
Kult był odzwierciedleniem stosunku Izraelitów do JAHWE. Hebrajczyk czuł się zobowiązany do uwielbiania Boga, któremu zawdzięczał życie, pożywienie, dom, pomyślność, błogosławieństwo. W czasach nomadycznych ofiarowywano Bogu jedno pierworodne zwierzę. Rytowi ofiary przewodniczył naczelnik klanu,
który w swojej osobie skupiał wszystkie uprawnienia, dające początek różnym funkcjom i różnym rodzajom
instytucji w późniejszym Izraelu. W późniejszym okresie w Izraelu funkcje ofiarnika nie przeszły całkowicie na
kapłana. Izraelita nadal składał w ofierze swoje dary dla Boga, kapłan zaś raczej sprawował nadzór nad czynnościami ofiarowania Bogu zwierzęcia lub płodów ziemi.
Łatwiej zrozumieć istotę izraelskiego kultu, jeśli przedstawi się go na tle kultu religii chtonicznych, panujących na kananejskiej ziemi przed i w czasie wkroczenia Izraela na arenę dziejów.
Kult religii chtonicznych związany był z cyklicznym pojmowaniem czasu. W kulcie kananejskim funkcjonował pogląd, że na początku bogowie ustalili pewien porządek, którego odzwierciedleniem jest rytmiczność cykli w przyrodzie, a więc następstwo nocy po dniu, lata po zimie, zbiorów po siewie. Jednakże kult był
nie tylko odzwierciedleniem, symbolem ładu w przyrodzie, ale nieustannym powtarzaniem owego początkowego ładu ustalonego przez bogów. Wierzono, że dzięki mocy tkwiącej w kulcie, człowiek i świat, w którym żyje, uniknie zagrożenia i katastrofy. Podczas sprawowania kultu powracało się do początków, dzięki
czemu, świat odnawiał się i mógł trwać nadal. Poprzez cykliczność kultu wymuszało się nie tylko dalsze
trwanie świata, ale nieustanne owocowanie przyrody. Kult religii chtonicznych był więc ahistoryczny. Historia
nie odgrywała w nim żadnego znaczenia.
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Zgoła inaczej było w jahwizmie. JAHWE był Bogiem historii, a nie natury1. Rytm wielkich świąt izraelskich
był niewątpliwie określony przez cykliczność w ciągle odradzającej się przyrodzie. Jednakże jahwizm ze swoim podstawowym wyznaniem: JAHWE jest Bogiem zbawienia, a dzieje Izraela są historią Bożego działania,
domagał się kategorycznego zerwania z mitologicznym myśleniem. Dzięki doświadczeniu zbawczej mocy JAHWE w przeszłości, ale także w każdej chwili historii Izraela, Izrael czuł się zależny nie od kultu nawiązującego
do cykli występujących w przyrodzie – chociaż zapewne nie było to powszechne doświadczenie – ale od
samego JAHWE, Jego mocy i działania, przede wszystkim słowa, z którym związana była moc stwórcza.
Zerwanie z mitologicznym myśleniem związane było z kategorycznymi zakazami, a mianowicie magii,
nekromancji (5 Mż 18,10.11), dendromancji2, ofiar z ludzi (5 Mż 18,11), prostytucji sakralnej (3 Mż 19,29;
5 Mż 23,18), zabobonnych obrzędów i zwyczajów związanych z grzebaniem zmarłych (3 Mż 19,27.28; 5 Mż 14,
1). Zakazy te zostały zwerbalizowane w dość późnej warstwie kodyfikacji prawa, ale zapewne są starsze aniżeli dzieło Deuteronomisty i autora dzieła kapłańskiego. Dopóki kult odbywał się na tzw. wyżynach, rozsianych po całym kraju, pewne zakazane formy kultu mogły mieć miejsce dość często. Mogły też występować
po centralizacji kultu za czasów króla Jozjasza. Późna kodyfikacja zakazu zdaje się przemawiać za taką sytuacją.
Kult był możliwy tam, gdzie można było spotkać się z Bogiem. Początkowo był pielęgnowany w miejscach, które zostały usankcjonowane przez stare sagi o spotkaniu patriarchów izraelskich z Bogiem. Radykalna zmiana nastąpiła po centralizacji kultu. Założeniom centralizacji kultu towarzyszyło uzasadnienie:
„…miejsce, które Pan, Bóg twój, wybierze, aby złożyć tam swoje imię, będzie zbyt odległe od ciebie…” (5 Mż 12,
21).
Izrael poprzez sprawowanie kultu uświadomił sobie, że jego pojawienie się jako narodu jest też Bożym
darem. Lud obchodząc święta nieustannie słyszał, że obchodzone są one na pamiątkę zbawczych czynów
Boga JAHWE, a składając ofiary uświadamiano mu, że są one odpowiedzią na wybór Boży.
Obrzęd Paschy, umieszczony w samym sercu opowiadania o nocy wyjścia, był znakiem tej świadomości
i zarazem ciągłym odwoływaniem się do niej. Poprzez Paschę, celebrowaną w każdej rodzinie każdej wiosny,
Izrael celebrował święto (2 Mż 12,14 P) i składał ofiarę 2 Mż 12,27; 5 Mż) dla JAHWE i na Jego cześć. Radował się i wysławiał swego Boga, uznawał i wyznawał Jego moc, zbawczą inicjatywę i zwierzchność. Równocześnie czuł się zobowiązany do oddania Mu samego siebie. Bóg, który wyzwolił Izraela stał się jego Panem.
Jemu teraz należała się służba i kult. Jak Bóg nabył sobie lud gestem zbawczym, tak też i Izrael nabywał siebie samego dla Boga poprzez składanie ofiary. Lud w kulcie podporządkowywał swoją wolę Bogu, a to oznaczało, że będzie wypełniał wszystkie Boże przykazania, nakazy i zakazy. Właśnie ze względu na te typowo
etyczne zobowiązania, które wymuszał kult w Starym Testamencie, później prorocy będą ujawniać i krytykować niekonsekwencję samego kultu, któremu towarzyszył splendor i przepych, który stał się bezduszny,
ponieważ utracił odniesienie do samego życia. Przepych zastąpił sprawiedliwość i poczucie braterstwa między wszystkim ludźmi w Izraelu. (Am 2,8; 4,4n; 5,4-7; Iz 1,10-17 itd.).
3.1.4.2. Ofiary
Stary Testament charakteryzuje ambiwalentna postawa wobec ofiar. W Pięcioksięgu jest uroczyście nakazane składanie ofiar. Prawodawca powołuje się na pozytywne żądanie Boga, natomiast inne teksty zdają się
mówić, że Bóg w całości odrzuca praktykę składania ofiar (np. Am 5,2 1 -27; Iz l,10-20; Ps 51,16-17). Te wypowiedzi najlepiej jednak traktować jako przesadny wyraz przekonania, że ofiary kultyczne są miłe Bogu
tylko wtedy, gdy składa je człowiek, który w całym życiu stara się postępować zgodnie z wolą Bożą.
Przepisy dotyczące ofiar znajdują się w dokumencie kapłańskim oraz w Deuteronomium3. Zbiory przepisów dotyczące ofiarnictwa w Dokumencie kapłańskim znajdują się w 3 Mż 1 – 7; 14, 10-32; 17; 22, 17-30;
27; 4 Mż 18 i następne, w 5. Księdze Mojżeszowej zaś w 12,2nn. Interpretacja tych przepisów sprawia pewne
kłopoty. Właściwie mamy do czynienia z pewnym katalogiem przepisów ofiarniczych. Nie ulega wątpliwości,
1

Stary Testament nie zna pojęcia natury w takim sensie jak filozofia grecka. Wszystko więc co się dzieje – jak rozumieli starożytni Hebrajczycy – dzieje się nie dlatego, bo takie są prawa natury, lecz dzięki JAHWE, który działa nieustannie.
2
Zob. J. JEREMIAS, Der Prophet Hosea, ATD 24/1, s. 69.
3
Zob. R. de WAUX, Instytucje Starego Testamentu, s. 437.
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że powstały one w różnych okresach historii Izraela. Zanim dojrzały do skatalogowania i ujednolicenia, przebyły długą drogę, sprawdzane były w praktyce w ciągle zmieniającej się rzeczywistości, wreszcie dokonano
ich harmonizacji. Ponadto należy zwrócić uwagę na różnicę w charakterze relacji dokumentu kapłańskiego
a powtórzonego prawa. W 5. Księdze Mojżeszowej mamy właściwie parenezę, w dokumencie kapłańskim zaś
zdecydowanie przepisy dotyczące kultu. Pomimo to nie dowiadujemy się z niego w jakich okolicznościach
należy złożyć daną ofiarę, z wyjątkiem ofiary za grzechy (3 Mż 4, 27 n.; 5, 2 nn).
Wobec powyższego powstaje dość ważne pytanie, czy w ogóle istniała jakakolwiek teoria wiążąca rodzaj
z przyczyną ofiary. Jeśliby nawet taka była, to wcale jeszcze nie oznacza, że przed reformą Jozjasza i przed
powstaniem dokumentu kapłańskiego, taka sama teoria funkcjonowała we wszystkich sanktuariach izraelskich. Ponadto należy zaznaczyć, że pewna ilość starotestamentowych czynności ofiarniczych nie była oryginalnym tworem wiary w JAHWE. Izrael z wieloma rytami, głównie agrarnymi zetknął się w Kanaanie i wiele
z nich zaadaptował, zaś z biegiem lat wyjaśnił w świetle swojej wiary w JAHWE. Ofiara według Starego Testamentu nie jest posiłkiem przyniesionym dla Boga, jak było w wypadku kultów kananejskich, dlatego ani
razu w starożytnych tekstach Starego Testamentu, a dopiero u proroka Ezechiela i Malachiasza ołtarz nazwany został stołem Pana (Ez 44,16; Ml 1,7.12).Ta rezerwa w użyciu słowa stół w stosunku do ołtarza, jest
prawdopodobnie reakcją jahwizmu przeciw pojmowaniu ofiary jako posiłku przyniesionego bóstwu (zob. Iz 65,
11; por. dodatek do Księgi Daniela 14,1-22).
Na podstawie lektury Starego Testamentu można jednak ustalić, że składanie ofiar miało konkretne cele.
Ofiara była darem składanym Bogu. Pojmowanie ofiary jako daru, występuje głównie przy wszystkich
ślubach składanych w trudnym położeniu (1 Mż 28,10-22; Sdz 11,30; 2 Sm 15,7-9). Ale też wszystkie przepisane przez prawo daniny w naturze, np. pierwociny w postaci zwierzęcia pierworodnego oraz zboża, trzeba
rozumieć jako dar składany Bogu JAHWE. Cała Ziemia Obiecana była własnością JAHWE, przeto wszystkie jej
owoce należały do Niego. Ofiary z pierwocin były darem dla Boga za plony, które dawała Izraelowi Boża ziemia (1 Sm 6, 14).
Celem ofiary było też nawiązanie społeczności z Bogiem. Ofiara złożona przez Abrahama na polecenie
Boga w nocy (1 Mż 15,17n), była w istocie ofiarą nawiązującą społeczność między Bogiem a Abrahamem,
w wyniku której Bóg zawarł przymierze z patriarchą. Przykładem bardzo starodawnej ofiary nawiązującej
społeczność, była uczta na Synaju (2 Mż 24, 9-11). W czasie ofiary-uczty zakładano obecność Boga jako partnera, lub świadka zawieranego przymierza między dwoma kontrahentami. Do tego samego gatunku należały
również bardzo starodawne ofiary rodzinne (1 Sm 20,6. 29).
Składający ofiarę szukał także pojednania z Bogiem. W czasie składania ofiary, której celem było przebłaganie Boga i pojednanie się z Nim, równolegle do niej odbywała się uczta, na którą ofiarodawca zapraszał
rodzinę i przyjaciół, aby we wspólnocie jeść i pić przed obliczem JAHWE (2 Mż 34,15; 1 Sm 9,12n; 16,3nn;
2 Krl 10,19 i inne. .
Główne rodzaje ofiar, jakie rozróżnia dokument kapłański, to:
ofiara całopalna (hl*ou [uol*h]),
ofiara pokarmowa hj*n=m! [m!n=j*h],
ofiara biesiadna (<ym!lv
* = jb^z#).
ofiara przebłagalna – ofiara za grzechy (taF*j^ [j^F*t] oraz za winę (<v*a* [a*v*m]).
Powyższych ofiar nie można uznać za jedyne. Z różnych tekstów, znacznie starszych aniżeli dokument
kapłański wynika, że znane były też inne ofiary, np. ofiara z napoju (1 Sm 7, 6; Oz 9,4). Niektóre ryty agrarne
traktować trzeba również jako ofiary (5 Mż 24,19; 3 Mż 19,9). Ofiarą były także łupy wojenne zdobyte
w czasie wojny1.
Ofiary, o których mowa w Starym Testamencie, można poklasyfikować na kilka sposobów, a mianowicie
według materii ofiary, jak też winy, za jaką należało złożyć ofiarę.
–
–
–
–

1

G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s, 200.
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Ofiara całopalna. hl*ou [uol*h])1, jak wskazuje nazwa, była składana JAHWE w całości, to znaczy ani ofiarodawca, ani kapłan nie otrzymywał żadnej części ofiary. Nie towarzyszyła jej też żadna uczta. Niewątpliwie ryt
tej ofiary był bardzo stary. Mowa o niej jest już w przepisach dotyczących ołtarza (2 Mż 20,24-26).
Opisany w 1. rozdziale 3. Księgi Mojżeszowej rytuał ofiary całopalnej nie wymienia żadnej okazji, która by
ją uzasadniała, podaje natomiast wszystkie techniczne szczegóły, dotyczące np. doprowadzenia zwierzęcia
ofiarnego, nałożenia rąk, uboju, złożenia na ołtarzu, obdarcia ze skóry i poćwiartowania zwierzęcia, a wreszcie spalenia go na ołtarzu.
W późniejszym okresie historii Izraela, ofiara całopalna była regularnie składana w świątyni, jako ofiara
całego Izraela (1 Krl 9,25; 2 Krl 16,15, por. także 1 Krl 3,4.15). Składana była także – chociaż rzadko – przez
osoby prywatne.
Wiarę, że JAHWE jest jedynym Bogiem Izraela wyrażano przez złożenie ofiary całopalnej (Sdz 6,32; 1 Krl 18,
36nn). Ofiary całopalne składano w chwilach radosnych. Wtedy były one wyrazem dziękczynienia, np. za pomyślny koniec jakiegoś przedsięwzięcia (np. Sdz 11,30n, lub 1 Sm 6, 14). Składano je jednak głównie w utrapieniach, cierpieniu lub kiedy Izrael spostrzegał, że JAHWE gniewa się na niego (Sdz 21,4; 1 Sm 13,9; Mi 6,6).
W tych przypadkach w akcie składania ofiary pierwszoplanowe miejsce zajmowała prośba o przebłaganie.
Dokument kapłański z góry przyznaje każdej składanej ofierze całopalnej funkcję przebłagalną (3 Mż 1,4;
16,24). Ale zapewne nie tak było zawsze, na co wskazuje także dziękczynny charakter ofiary całopalnej.
Z pewnych starotestamentowych tekstów wynika, że zanim uregulowano prawo dotyczące ofiarnictwa,
na ofiarę całopalną składano różne czyste zwierzęta. Dokument kapłański przedstawia pewien stan, który
jest wynikiem uregulowań prawnych. Prawdopodobnie w okresie późniejszym, cielca składano w ofierze
całopalnej za całą społeczność ludu wybranego (4 Mż 15,24), barana za kapłana (2 Mż 29,15; 3 Mż 8,18; 9,2;
16,3), jagnię zaś za osobę codziennie, rano i wieczorem (4 Mż 28,3nn). W sabat podwajano liczbę zwierząt
(4 Mż 28,9). W wyniku zubożenia ludności izraelskiej, zezwolono na składanie w ofierze gołębi i synogarlic
(3 Mż 1,14-17).
W czasie składania ofiary całopalnej występował znamienny ryt, a mianowicie kładziono rękę na głowie
zwierzęcia. Jakie było jego znaczenie? Czy gest ten oznaczał przeniesienie grzechów i związanych z nimi karami na zwierzę, czy też był jakimś gestem samoidentyfikacji ofiarującego ze zwierzęciem? Pytanie pozostaje
bez odpowiedzi.
Ofiara pokarmowa. Termin hj*n=m! [m!n=j*h] przed powstaniem dokumentu kapłańskiego mógł oznaczać
podarunek, dar (np. 1 Mż 32,14 nn.; 43,11 nn), ale także ofiarę i to niezależnie z czego miała być ona złożona
(zob. 1 Mż 4,3-5; Sdz 6,11-24; 1 Sm 2,17.29; 3,14). W dokumencie kapłańskim termin ten użyty został na
oznaczenie ofiary z pokarmów wyłącznie roślinnych, składających się głównie z mąki, oliwy i kadzidła.
m!n=j*h mogła być ofiarą samodzielną (3 Mż 5,11; 4 Mż 5,15), częściej jednak łączona była z ofiarami
krwawymi, głównie ofiarami całopalnymi, jako dodatek (3 Mż 1 – 3; 6. 9, 16-31; 4 Mż 18,8-19).
Jeśli m!n=j*h była ofiarą samodzielną, to mogła to być ofiara wyrażająca wdzięczność, jako prośba
o ujawnienie prawdy w wypadku posądzenia o niegodziwość osoby ofiarującej pokarmy (np. 4 Mż 5,11-31),
także jako ofiara wdzięczności za żniwa (3 Mż 23,17).
Część, która została wydzielona z ofiary pokarmowej i miała być złożona na ołtarzu w całopaleniu, nazwana jest w Starym Testamencie hr*K*z=a^ [a^z=K*r*h] – pamiątka. Nazwa ta wywodzi się od słowa rkz,
które znaczy wspominać, pamiętać. Miała więc napełniać ofiarującego wdzięcznością za doznane dobrodziejstwa z ręki JAHWE.
Ofiara biesiadna. W tekstach biblijnych oprócz wyrażenia <l*v# jb^z# [z#b^j v#l*<] (ofiara biesiadna) (50
razy) wymienia się osobno ofiary jb^z# [z#b^j] (51 razy) i <l*v# [v#l*<] (29 razy). Nazwy tych ofiar podawane
są poza Am 5,22 zawsze w liczbie mnogiej (<ym!lv
* = <yj!b*z= [z=b*jy< v=l*mym] lub (<ym!lv
* = jb^z# [z#b^j
2
v=l*mym]) . W dziele kronikarskim ofiary <yj!b*z= są ofiarami publicznymi (1 Krn 29, 2; 2 Krn 7, 1; 29, 31; Ne 12,
43).

1
2

hl*ou pochodzi od słowa hlu – wstępować, wznosić się, unosić się.
R. A. SIKORA, Rytuał składania ofiar w Starym Testamencie, [w:] Życie religijne w Biblii, s. 197.
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Dla starożytnych Hebrajczyków wspólny posiłek posiadał szczególne znaczenie, przede wszystkim wówczas kiedy miał miejsce w ramach posiłku sakralnego. Wspólnota stołu nakładała na biesiadników pewne
zobowiązania i była właściwie pewną formą zawiązania przymierza między uczestnikami wspólnego stołu (zob.
1 Mż 31,54; 2 Mż 24,3).
Ofiary biesiadne miały na celu zacieśnienie więzów wspólnoty rodzinnej (1 Mż 31, 54; 1 Sm 1, 21; 2, 14;
1 Krl 12, 27), a także miały wyrażać wdzięczność Bogu za otrzymane dobrodziejstwa. Składano je także wówczas kiedy chciano jeść mięso. Była to więc ofiara dobrowolna, składana z racji pobożnościowych, nie związana z żadnym przepisem (3 Mż 7,16-17; 22,18-23). Określenie tej ofiary jako ofiary za pokój, w celu pojednania, wskazuje na cel obrzędu ofiarniczego, czyli ustanowienie, ewentualnie przywrócenie pokoju, przyjaznych stosunków między Bogiem a ludźmi. Z tego względu zwierzę ofiarne było podzielone między Boga
(tłuszcz spalany dla Boga na ołtarzu), kapłanów biorących udział w obrzędzie ofiarniczym i rodzinę składającego ofiarę1. Ofiara za pokój mogła – w zależności od intencji, w jakiej się ją składało – być ofiarą dziękczynną, bądź ofiarą wynikającą ze ślubu, bądź ofiarą dobrowolną.
Najbardziej charakterystycznym elementem ofiar biesiadnych była uczta ofiarna. Po zabiciu zwierzęcia oraz
wylaniu krwi na ołtarz (5 Mż 12, 27) spalano tłuszcz (por. 1 Sm 2, 13nn.), a następnie biesiadowano. Niektóre teksty mówią o zjadaniu ofiary (2 Mż 34, 15; Ps 106, 28; 3 Mż 7, 16; 22, 29), inne tylko o spożywaniu potraw (1 Mż 31, 54; 2 Mż 18, 12), jeszcze inne jedynie o jedzeniu i piciu bez podania szczegółów (4 Mż 25, 2;
5 Mż 12, 7; 1 Sm 9, 13). Do składania tych ofiar zapraszano nieraz także bliskie osoby spoza rodziny (1 Mż 31,
54; 2 Mż 34,15; 4 Mż 25,2).
Kapłan składający ofiarę otrzymywał prawą łopatkę, pozostali kapłani mostek (3 Mż 7,31-34). Mięso ze
złożonego zwierzęcia należało spożyć w tym samym dniu, a jeśli pozostało, to w dniu następnym. Ofiara
biesiadna była dobrowolna, lub wynikała ze ślubu (3 Mż 7,15; 19,6-8). Jeśli celem ofiary <ym!lv
* = było dziękczynienie, wówczas wymagała ona złożenia dodatkowo ofiary z pokarmów mącznych (3 Mż 7,12).
Ofiara przebłagalna. W dokumencie kapłańskim bardzo często opisywana jest ofiara za grzechy (taF*j^
[j^F*t]) oraz ofiara za winę (<v*a* [a*v*m]), których celem jest przebłaganie. Na podstawie starotestamentowych tekstów nie można precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie: Czy ofiarę za grzechy należy utożsamiać
z ofiarą za winę?
Jeśli słowo j^F*t było początkowo używane na oznaczenie ofiary przebłagalnej, zaś słowo a*v*m używane nieco później, to odpowiedź na powyższe pytanie jest dość prosta. W świetle tekstów biblijnych nie da
się jednak tego jednoznacznie udowodnić, chociaż badania literackie wykazały, że aktualne pouczenia dla
kapłanów (3 Mż 6 – 7) są pochodzenia późniejszego od rytuału ofiar, opisanego w 3. Księdze Mojżeszowej od
1. do 5. rozdziału. Są one zlepkiem opisów szeregu czynności kultowych, z których jedne nakazują złożenie
ofiary ekspiacyjnej za wszelki grzech popełniony nieświadomie (3 Mż 4,1-35; 5,7-13; por. 5,17-19), a inne za
różne grzechy szczegółowe (3 Mż 5,1-6; 5,20-25). Bardzo stary przykład ofiary za winę mamy w 1 Sm 6,
3.4.8.17. Pozwala on z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że właśnie w 3 Mż 5,15nn mamy do
czynienia z późniejszym zawężeniem rozumienia ofiary za winę.
Obie ofiary taF*j^ [j^F*t] oraz(<v*a* [a*v*m] łączy idea przebłagania (3 Mż 4,3; 5,1.5.7.11.16.17.20-23;
5,18). Obie ofiary miały za zadanie oczyszczenie człowieka przez dokonanie na nim rytuału oczyszczenia
(3 Mż 4,20.26b.31b; 5,6b.13.16.18.26).
W przypadku ofiary za grzechy, kapłan lub cała społeczność Izraela zobowiązana była do złożenia w ofierze cielca (3 Mż 4,14). Książę miał złożyć kozła bez skazy (3 Mż 4,23), a każdy inny Izraelita kozę lub owcę bez
skazy (3 Mż 4,28.39). W przypadku ubogich pragnących złożyć ofiarę za grzechy, dopuszczano ofiarę z pary
gołębi lub synogarlic (3 Mż 5, 7), lub z dziesiątej części efy wyborowej mąki pszennej (3 Mż 5,11). W ofiarach
za winę nie ma wzmianki o uzależnieniu rodzaju ofiary od składającego.
Przepisy dotyczące ofiary za grzechy (3 Mż 4,27-35; 4 Mż 15,27-29) podają wyraźne powody, dla których
należy złożyć ofiarę. Dzięki niej zdjęty zostaje ciężar z ofiarującego za nieumyślnie popełnione uchybienia,
popełniane w nieświadomości, np. przeciwko rytuałowi, zwłaszcza przeciwko jakimkolwiek postanowieniom
dotyczącym czystości. Tak więc, została ona przewidziana szczególnie na wszelkiego rodzaju poświęcenia,
1

T. BARROSS, Pascha i wieczerza paschalna, Concilium 1 – 10/1968, s. 554.
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np. na poświęcenie ołtarza (2 Mż 29,15.26.; 30,1n; 3 Mż 16,16), a także kiedy chodziło o przywrócenie naruszonej w jakikolwiek sposób świętości ołtarza. Inną okazją do ofiary za grzechy była nieczystość nazirejczyka
(4 Mż 6,10n) lub każdy inny przypadek utraty czystości rytualnej (3 Mż 12,6).
Ofiara za grzechy różni się od ofiary całopalnej przede wszystkim tym, że przewiduje bardziej szczegółową
procedurę, szczególnie z krwią.
Rytuał ofiary za grzechy przewidywał siedem obrzędów, a mianowicie: przyniesienie ofiary, włożenie na
nią rąk, zabicie zwierzęcia, obrzędy z jej krwią, usunięcie części tłustych, ofiarowanie tłuszczu, usunięcie
pozostałych części. Cztery pierwsze obrzędy są wspólne z ofiarą całopalenia i ofiarą biesiadną, z tym, że obrzęd z krwią jest bardziej rozwinięty w ofierze za grzechy. Krew wylewano nie tylko wokół ołtarza, jak czyniono to w wypadku ofiary całopalnej, lecz namaszczano nią również rogi ołtarza (3 Mż 4,25.30). Rytuał
z krwią był dość bogaty. Krew zanoszono do namiotu zgromadzenia, zapewne później do świątyni. Zanurzano palec we krwi (3 Mż 4,6.17) i kropiono nią siedem razy „przed Panem przednią stronę zasłony świątyni”
(3 Mż 4,6). Także rogi ołtarza kadzenia namaszczano krwią. Przebłagania dokonywano właśnie przez namaszczenie krwią rogów ołtarza kadzenia (3 Mż 8, 15; 2 Mż 30, 10; Ez 43, 20). Resztę krwi wylewano u podstaw
ołtarza całopalenia (3 Mż 4, 7b. 18b. 25b. 30b. 34b). Piąty i szósty obrzęd, tj. usunięcie części tłustych i spalenie ich, jest wspólny z obrzędem ofiary biesiadnej1.
Nowym elementem w ofierze za grzechy było usunięcie poza obóz mięsa z ofiary, jeśli była ona składana
za cały Izrael. Według 3 Mż 4,11 usuwano za obóz skórę, mięso razem z głową i goleniami, razem z wnętrznościami i ich zawartością.
Szczegółowe przepisy określały, kiedy pozostałe części zwierzęcia kapłan mógł spożyć (3 Mż 6,19), a kiedy
należało je spalić (3 Mż 6,23; 16,27). Ofiary z ptaków powinny były być złożone przed ofiarą całopalenia.
Kapłan wpierw powinien był wyciśniętą krwią kropić, a resztę wycisnąć u stóp ołtarza całopalenia (3 Mż 5,79). Część składanej w ofierze mąki spalano, a część przekazywano kapłanom2.
W przypadku ofiary za winę wyróżniano pięć obrzędów, tj. zabicie zwierzęcia (3 Mż 7,2a), obrzęd z krwią
(3 Mż 7,2), zaniesienie na ołtarz tłuszczu (3 Mż 7,3), jego spalenie (3 Mż 7,5) i przydzielenie mięsa ofiary dla
kapłana (3 Mż 7,6). Może to przemawiać za odróżnieniem ofiary za grzechy od ofiary za winę. Ponadto należy wskazać na zasadniczą różnicę w rycie krwi. W ofierze za winę ograniczano się do wylania krwi u stóp
ołtarza całopalenia (3 Mż 7,2). Ale te różnice mogą być wynikiem pochodzenia tekstów mówiących o ofierze
za grzechy i ofierze za winę od różnych autorów oraz z różnych okresów rozwoju kultu izraelskiego.
3.1.4.3. Krew, zwierzęta ofiarne i inne dary
Krew (<D* [D*m]) w czasie składania ofiar odgrywała szczególną rolę. Stary Testament z krwią łączy
wszelkie życie, zarówno życie człowieka jak i zwierzęcia. Istniał więc zakaz spożywania krwi (1 Mż 9,4; 3 Mż 17,
10-116; 5 Mż 12,15-18; 1 Sm 14,32-35). Zabronione było przelewanie krwi człowieka pod karą śmierci (2 Mż
20,13; 21,23.24; 3 Mż 24,20.21; 5 Mż 19,21).
Dokument kapłański precyzyjnie określa rolę krwi w kulcie:
„Gdyż życie ciała jest we krwi, a Ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. Dlatego powiedziałem do synów
izraelskich: Nikt z was nie będzie spożywał krwi, także obcy przybysz, który mieszka pośród was, nie będzie spożywał krwi. Gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi, w niej ono tkwi; dlatego powiedziałem
do synów izraelskich: Nie będziecie spożywać krwi z żadnego ciała, gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi, więc każdy, kto ją spożywa, będzie wytracony” (3 Mż 17:11.12.14)
Przebłaganie za grzechy dokonuje się przez krew. Dlatego krew wylewano na ołtarz, lub smarowano nią
narożniki ołtarza. Tradycja wylewania krwi na ołtarz, mogła mieć związek z krwią, która miała zastosowanie
w obrzędach Paschy, praktykowanych prawdopodobnie na długo przed Mojżeszem przez nomadów posiadających owce i kozy. Miała ona strzec trzody przed atakami demonów3. Jakie były jednak wyobrażenia późniejszego Izraela w związku z tym rytem? Historyczna interpretacja w 2 Mż 12 i 5 Mż 16, 1 nn. widzi w tych
1

R. A. SIKORA, ,Rytuał składania ofiar w Starym Testamencie, [w:] Życie religijne w Biblii, s. s. 199.
Tamże, s. 200.
3
T. BARROSS, Pascha i wieczerza paschalna, Concilium 1 – 10/1968, s. 556.
2
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obchodach okazję do przypomnienia sobie działania JAHWE w historii — działania przynoszącego wyzwolenie — przy czym ryt krwi nie otrzymuje jakiegoś szczególnego wyjaśnienia. Dopiero przy opisach ofiar
wyraźnie zaznaczono jej rolę.
Zwierzętami ofiarnymi było bydło, owce, kozy, gołębie. Zwierzę musiało być samcem (nie dotyczyło gołębi). W czasie ofiary całopalnej zwierzę spalane było w całości (z wyjątkiem skóry). Była to wówczas ofiara
przebłagalna lub dziękczynna. Na ofiarę składano także rośliny lub dary pochodzenia roślinnego: pszenicę,
jęczmień, oliwę, wino, kadzidło.
Za najbardziej wartościowe uchodzą ofiary, w których składano zwierzęta. Ofiara składana ze zwierząt
nazywana była ofiarą krwawą, a to dlatego, że zwierzę składane w ofierze było zabijane. Ale Stary Testament
zna również ofiary niekrwawe, składane – jak zostało powiedziane powyżej – ze zbóż, kadzidła i wina. Ofiara
z wina była składana zawsze wraz z innymi ofiarami, natomiast ofiarę ze zbóż (najczystszej mąki, ciasta) i kadzidła można było składać oddzielnie1.

3.1.5. Sabat i święta
Jahwizm przyswoił sobie pewne święta Kananejczyków, nadając im jednak pewien swoisty wymiar, związany właśnie z jahwizmem, z wiarą w Boga, który wkroczył w bieg historii i powołał sobie na własność lud,
którego przodkami byli nomadzi. Proces ten następował nie wszędzie jednakowo, szybciej na północy, bardziej powoli na południu Izraela. Do kultu, a nawet do wyobrażeń Boga JAHWE, powoli przenikały religijne
zwyczaje i symbole, dopóki nie uświadomiono sobie, że nie pasują one do istoty jahwizmu2. Deuteronomista
wypowiedział zdecydowane „nie” jakimkolwiek przejawom wierzeń i kultu kananejskiego. Spod jego ręki
wyszły teksty, które nadały istniejącym już zwyczajom religijnym wyraźne piętno jahwizmu3.
Przykładem przyswojenia sobie rolniczych świąt ludności zamieszkującej Kanaan było wiosenne święto
rozpoczęcia zbiorów jęczmienia (Święto Przaśników), święto żniw jęczmiennych (Święto Tygodni) i koniec
okresu zbiorów (Święto Szałasów). Z nimi powiązano ważne zbawcze wydarzenia w dziejach narodu izraelskiego, jak wyjście z Egiptu, nadanie prawa na Synaju, prowadzenie na pustyni.
Pascha, Święto Tygodni oraz Święto Szałasów zalicza się do świąt pielgrzymkowych, czyli do tych, w których każdy Izraelita był zobowiązany udać się do Jerozolimy i stawić się przed obliczem JAHWE (2 Mż 23,
17).
„Trzy razy w roku będziesz świętował na moją cześć. Będziesz przestrzegał Święta Przaśników. Siedem
dni jeść będziesz przaśniki, jak ci rozkazałem, w wyznaczonym czasie miesiąca Abib, bo podczas niego
wyszedłeś z Egiptu. A niech się nie pokazują przed obliczem moim z próżnymi rękami. I Święta Żniw,
pierwszych plonów prac twoich, z tego, coś wysiał na polu. I Święta Zbiorów z końcem roku, gdy zbierzesz plony twoje z pola” (2 Mż 23,14-16).
Podobnie pisze Deuteronomista:
„Trzy razy w roku zjawi się każdy mężczyzna spośród was przed Panem, Bogiem twoim, na miejscu, które wybierze: w Święto Przaśników, w Święto Tygodni i w Święto Szałasów, lecz nie zjawi się przed Panem
z próżnymi rękami” (5 Mż 16,16).
Sabat nie był rozumiany jako święto, lecz dzień odpocznienia.
3.1.5.1. Sabat
Na kartach Starego Testamentu, sabat jako dzień odpoczynku, odgrywa bardzo ważną rolę. Obchodzenie
tego dnia jest objęte przykazaniem Dekalogu4.

1

W Biblii jest też znana praktyka składania ofiar z ludzi (np. 1 Mż 22; Sdz 10,30-40; 1 Krl 16,34; 2 Krl 3,27), jednak surowo się ją
potępia w prawie zawartym w Pięcioksięgu (np. 3 Mż 18,14).
2
JAHWE podobnie jak Baal szybował na obłokach (Ps 68), głowa Jego była ozdobiona bawolimi rogami (4 Mż 24,28). Zob.
G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 32.
3
Zob. T. BARROSS, Pascha i wieczerza paschalna, Concilium 1 – 10/1968, s. 555.
4
M. FILIPIAK, „Pamiętaj, abyś święcił dzień szabatu” (2 Mż 20,8; Pwt 5,12). Studium egzegetyczno-teologiczne, RTK 27 (1980),
z. 1, s. 5-14; E. STRYCHARZ, Teologiczno-liturgiczne aspekty szabatu, RBL 41 (1988), nr 5, s. 394-407; K. ROMANIUK, Biblijna teologia
odpoczynku, 1992; G. WITASZEK, Teologia „odpoczynku” w Psalmie 95, RT KUL 43 (1996), z. 1, s. 69-79; B. W. MATYSIAK, Szabat dniem
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Sabat – w przekonaniu Izraela – nie jest dniem różnym od innych. Sabat jest dniem innego, szczególnego
rodzaju. Wynika to z etymologii słowa sabat. Termin sabat stanowi transkrypcję hebrajskiego słowa tB*v
[v^B*t], a pochodzi od hebrajskiego rdzenia tbv – ustać, skończyć, przestać, zaprzestać pracy, wypoczywać.
Taką etymologię sugeruje 1 Mż 2,2n. Ściśle biorąc, sabat nie jest świętem we właściwym tego słowa znaczeniu. Jest dniem zaprzestania pracy, dniem wypoczynku.
Być może, sabat należy zaliczyć do tzw. dies nefasti, czyli dni tabu, w których nie podejmowano żadnych
czynności, bowiem pozostawały one pod wpływem złych mocy. Jednakże taki pogląd trudno uznać za prawdziwy, wszak w Starym Testamencie nie znajdziemy nigdzie jakiegokolwiek śladu, że z dniem tym wiązano
jakieś złe fatum. Może w czasach przedizraelskich wśród plemion koczowniczych podobny pogląd funkcjonował, jednakże w czasach historycznego Izraela taki pogląd jest wykluczony.
W Izraelu sabat był dniem odpoczynku, jednak nigdy nie był zaliczany do świąt. Nie był też związany ze
ściśle określonymi obchodami liturgicznymi. Pewne światło na rozumienie sabatu może rzucić tzw. instytucja
roku sabatowego. Co siedem lat w Izraelu pola pozostawiano ugorem, nie obsiewano ich, a tym samym nie
zbierano z pól żadnych plonów. W zwyczaju tym należy widzieć pewien rodzaj wyznania, a mianowicie, że
ziemia należy do JAHWE1. On ma prawo własności do ziemi. Sabat jest więc dniem zwyczajnym, nie związanym z żadnym zbawczym dziełem Boga.
Wątpliwe jest doszukiwanie się związku izraelskiego sabatu z babilońskim dniem, zwanym sapattu, obchodzonym w piętnastym dniu miesiąca, jako dzień pełni księżyca. W Starym Testamencie nie znajdujemy
żadnego śladu powiązania sabatu, dnia odpocznienia z jakąkolwiek fazą księżyca. Wskazywano także na jego
pochodzenie kananejskie i kenickie. Początki instytucji sabatu nie są więc wyraźne. Ale pewna jest jego starożytność w Izraelu. Sabat sięga samych początków jahwizmu. Występuje we wszystkich tradycjach Pentateuchu.
Szczególna rola sabatu w Izraelu polegała na tym, że był on częścią przymierza Boga z narodem wybranym. W tekstach Starego Testamentu podawane są dwa motywy obowiązku świętowania sabatu. Pierwszy,
znajdujący się w 5 Mż 5,14b-15 podkreśla humanitarny i społeczny charakter sabatu. Każdy człowiek, jego
sługa i służebnica nawet zwierzę ma prawo do wypoczynku:
„Ale siódmego dnia jest sabat Pana, twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani
twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani twoje bydlę,
ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, aby odpoczął twój sługa i twoja służebnica tak jak
ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan, twój Bóg, wyprowadził cię stamtąd ręką
możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan, twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu”2.
Drugi motyw obchodzenia sabatu znajduje się w 2 Mż 20,11 i wywodzi się z tradycji kapłańskiej:
„W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym
zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień sabatu i uznał go za święty”.
Wypoczynek Boga po dokonanym stworzeniu jest wyrazem soteriologicznej myśli, a mianowicie, że stworzenie jest pierwszym aktem dzieła zbawienia. Bóg ukończywszy dzieło stworzenia zawarł przymierze ze
stworzeniem. Znakiem przymierza Boga ze stworzeniem jest zachowywany przez ludzi sabat.
U proroków sabat jest dniem wypoczynku i radości (Iz 1,13; Oz 2,13). Ustawała codzienna praca, podobnie jak i działalność handlowa. W tym dniu Izraelita udawał się do sanktuarium, lub odwiedzał męża Bożego
(2 Krl 4,23).
Po zburzeniu świątyni i podczas niewoli wzrosło znaczenie sabatu, bowiem inne święta nie były już obchodzone. Sabat stał się wówczas najbardziej charakterystycznym znakiem przymierza JAHWE z Izraelem.
Po niewoli babilońskiej pojawiły się bardzo surowe przepisy dotyczące zachowywania sabatu. Nie wolno
było w sabat prowadzić interesów ani podróżować. Nie wolno też było nosić ciężarów ani wykonywać jakiejkolwiek pracy. Nie wydaje się jednak, aby te przepisy od razu weszły w życie. Nie byty one ściśle przestrzeuświęcenia ludu JHWH, [w:] „Bóg jest miłością” (1J 4,16). Studia dla Księdza Profesora Józefa Kudasiewicza w 80. rocznicę urodzin, 2006, s. 278nn;.
1
G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 26n.
2
Wspomnienie niewoli egipskiej powraca jeszcze w innych wypowiedziach na temat sabatu. Wielkie dzieła Boga doprowadziły
do odpoczynku na Ziemi Obiecanej, dlatego właśnie Izrael powinien obchodzić dzień sabatu odpoczywając.
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gane. Świadczy o tym dzieło kronikarskie (Ne 13,15n). Aby uniknąć łamania praw sabatu przez prowadzenie
handlu, Nehemiasz nakazał zamykać w sabat bramy miasta.
3.1.5.2. Pascha
Niewątpliwie najważniejszym świętem starożytnych Hebrajczyków była Pascha. Posiada ono bardzo długą
historię, naznaczoną także cierpieniem, doświadczeniem i tragediami, które wyryły głęboki ślad na pobożności i mentalności Izraela. O święcie Paschy wspomina Pentateuch kilkakrotnie (2 Mż 12,1-28; 23,15.18;
34,18.25; 3 Mż 23,5-8; 4 Mż 28,16-25; 5 Mż 16,1-8). Biblia, relacjonując dzieje Mojżesza, powiada, że Pascha
została wprowadzona na polecenie JAHWE przez Mojżesza podczas wydarzeń, mających miejsce w czasie
przygotowania Izraela do wyjścia z Egiptu. Według 2. Księgi Mojżeszowej rytuał Paschy przedstawiony został
jako ryt ofiarny, który powstał tej nocy, kiedy to Egipt dotknęła dziesiąta plaga i kiedy nastąpił exodus Izraelitów z Egiptu, ziemi, gdzie potomkowie Jakuba byli niewolnikami.
„Dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Jeżeli zaś
rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu
według liczby osób; według tego, ile każdy może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka. Ma to
być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek. Będziecie go przechowywać do czternastego dnia tego miesiąca; i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu.
I wezmą z jego krwi, i pomażą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy; jeść je będą z przaśnikami i gorzkimi ziołami. Nie jedzcie z niego nic surowego ani ugotowanego w wodzie, lecz tylko upieczone na ogniu w całości: głowa razem
z odnóżami i częściami środkowymi. Nie pozostawiajcie z niego nic do rana, a jeśli z niego zostanie coś
do rana, spalcie to w ogniu. A w ten sposób spożywać go będziecie: Biodra wasze będą przepasane,
sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla
Pana” (2 Mż 12,3-11).
Badania wykazują, że Święta Paschy nie wprowadził Mojżesz. Pascha była starym świętem nomadów
i pasterzy. 2. Księga Mojżeszowa (5,1-3; 10,8n) zdaje się świadczyć, że Izrael obchodził już jakieś święto jeszcze przed wyjściem z Egiptu. Obchodzono je na wiosnę (w miesiącu Abib (2 Mż 13,4; 5 Mż 16, 1), który przypadał na drugą połowę marca i pierwszą połowę kwietnia1. Na podstawie 12. rozdziału 2. Księgi Mojżeszowej można wnioskować jak wyglądało owo święto. W czasie tego święta składano w ofierze pierwociny z trzody
i nie było ono związane z żadnym konkretnym miejscem. Najprawdopodobniej właśnie do celebracji tego
święta odwołał się Mojżesz w żądaniu skierowanym do faraona, aby zezwolił na udanie się na pustynię, celem złożenia ofiary (por. 2 Mż 5,1; 7,16.28; 8,4.16.23; 9,1.13; 10,3.24). Widocznie potomkowie Jakuba czynili to każdego roku.
Także za istnieniem jakiegoś święta obchodzonego przez Izraelitów na długo przed wyjściem z Egiptu, być
może nawet nazywanego Paschą, wskazuje wielokrotne żądanie Mojżesza, aby faraon wypuścił lud na pustynię, aby tam mógł służyć i złożyć specjalną ofiarę swojemu Bogu (2 Mż 3,12.18; 5,3; 7,16; 8,20; 9,1.13;
10,3.25)2.
Całe bogactwo nomadycznej rodziny stanowiła trzoda. Stada powiększały się o młode zwierzęta właśnie
na wiosnę. Niebezpieczeństwo poronienia lub śmierci owcy lub kozy, albo wydania na świat kalekiej owieczki, lub koźlęcia było możliwe i czasem się zdarzało. Śmiertelność spowodowana przez różnego rodzaju
choroby mogła zagrażać całemu stadu. Konieczny więc był pewien rytuał, którego celem było oddalenie
niebezpieczeństwa.
Prawdopodobnie to stare święto pasterskie miało jakiś związek z wywodzącą się z zamierzchłej przeszłości bojaźnią przed demonami. Składanie ofiar z pierwocin z trzody, miało na celu zjednanie sobie złośliwych
demonów. Ofiara ze zwierząt miała usposobić je przychylnie do pasterzy i ich trzód. Być może, że właśnie
śladem tej prastarej wiary są słowa, które znajdują się w 2. Księdze Mojżeszowej: „Gdyż Pan przechodzić
będzie, aby uderzyć Egipcjan. A gdy ujrzy krew na nadprożu i na obu odrzwiach, ominie Pan te drzwi i nie
pozwoli niszczycielowi wejść do domów waszych, aby zadać cios” (12,23).

1
2

Po powrocie z niewoli miesiąc Abib nazywano Nisan.
T. BARROSS, Pascha i wieczerza paschalna, Concilium 1 – 10/1968, s. 555n.
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Przeciwko demonicznym, złym siłom mobilizowała się cała rodzina. Nocą w czasie wiosennej pełni wybierano jedno zwierzę, zazwyczaj baranka lub kozę. Musiało to być zwierzę jednoroczne, pierworodne, bez żadnej wady czy skazy, aby okazało się godne Boga. Ponadto musiał to być samiec. Zabijano go, a jego krwią
kropiono lub znaczono wejście do owczarni i do namiotów1. W ten sposób utrzymywano demona, zwanego
niszczycielem z dala od ludzkich namiotów i owczarni. Upieczone mięso spożywał cały ród pasterzy, jako
pokarm będący znakiem łączności z własnym Bogiem i pomiędzy sobą. Mając na uwadze zwyczaje pasterzy,
którzy wraz z nastaniem wiosny wyruszali w drogę w poszukiwaniu nowych pastwisk, upieczonego baranka
lub koziołka jedzono na stojąco, z laskami w ręku, z przepasanymi biodrami, sandałami na nogach (por. 2 Mż
12,11).
Wraz z objawieniem się Izraelowi Boga JAHWE i wprowadzeniem jahwizmu jako obowiązkowej religii dla
wszystkich plemion (Joz 24,1nn)2, nastąpiła zdecydowana historyzacja wszystkich wydarzeń. I w historii uwidacznia się kim i jaki jest Bóg. Dają temu wyraz formuły, dotyczące Boga czasów Abrahama i egipskiego exodusu: „Jam jest JAHWE, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego” (1 Mż 15,7); „Jam jest JAHWE, Bóg twój, który
cię wyprowadził z ziemi egipskiej” (2 Mż 20,2). Historyczne wydarzenia wywarły więc piętno na kulcie, chociażby wywodził się on z zamierzchłej, bliżej nieokreślonej przeszłości. Tak więc Pascha otrzymała nie tylko
nową treść, ale miała uprzytomnić potomkom Jakuba pobyt Izraela w Egipcie. Powtarzające się co roku,
typowe dla religii nomadów pasterskie Święto Paschy zostało połączone z wydarzeniem wyjścia z Egiptu,
a pod hasłem Przejście JAHWE otrzymało sens historiozbawczy3. Tym samym oderwane zostało od kultu
odwołującego się do cykliczności w przyrodzie, a związane zostało z konkretnym wydarzeniem, chociaż corocznie z nakazu Mojżesza miało ono być obchodzone. Według ducha Starego Testamentu regularny rytuał
nie powtarza dziejów, lecz ma przypominać jednorazowe wydarzenie (2 Mż 12,14; por. 5 Mż 16,3.12),
a przez to uświadamiać przyszłym pokoleniom zarówno jego odległość czasową, jak też jego znaczenie dla
współczesności każdego pokolenia. Połączenie Paschy z exodusem, a więc uhistorycznienie starego święta
nomadów i nadanie mu nowego znaczenia, dokonało się w sposób naturalny, prawdopodobnie tylko dlatego, że zbiegło się z historycznym wydarzeniem jakim było wyjście z Egiptu. Nowa treść została nałożona na
starą.
Obchodzenie Paschy było nie tylko wspomnieniem wydarzeń z czasów Mojżesza, lecz także gestem aktualizującym zbawienie, które dokonało się obiektywnie, bowiem każdy Izraelita w czasie obchodzenia Święta
Pachy czuł się tak, jakby uczestniczył w egipskim exodusie, bowiem w pouczeniu Mojżesza danym ojcu rodziny, a więc osobie celebrującej obrząd wspominania wyjście z Egiptu, w czasie Paschy miał on dokonać
objaśnienia znaczenia rytu wieczerzy paschalnej i Święta Przaśników. „W tym dniu opowiadać będziesz synowi swemu, mówiąc: Jest tak z powodu tego, co mi uczynił Pan, gdy wychodziłem z Egiptu” (2 Mż 13,8). To
właśnie dzięki wyjściu z Egiptu izraelskich plemion, każdy celebrujący Paschę Hebrajczyk czuł się wolnym
członkiem narodu wybranego, powołanym do uwielbiania swojego Boga za wszystkie zbawcze czyny. Świętowanie Paschy dawało świętującym poczucie bezpieczeństwa, które gwarantuje JAHWE, i budziło nadzieję
na lepszą przyszłość. Dlatego za każdym razem, kiedy Izrael powracał w swej historii do korzeni swej wiary,
a mianowicie w momencie religijnych reform lub odnowy swego życia narodowego i religijnego, zawsze
dostrzegał potrzebę ponownego, uroczystego obchodzenia Święta Paschy (por. 2 Krl 23,22-23; 2 Km 30,1527; Ezd 6,19-22). Wówczas to w jakimś sensie uczestniczył w exodusie ojców. Wtedy nie tylko solidaryzował
się z pokoleniem Mojżesza, ale doznawał wyzwolenia z tego co stare, co niosło poniżenie, pohańbienie, cierpienie. Czuł się włączonym w nowy czyn JAHWE, otwierający nową historię i nową społeczność z Bogiem. Celebracji Paschy towarzyszył wówczas klimat uniesienia, radości i religijnej euforii (por. 2 Km 30,21.23.26; Ezd 6,
22).
Nie sposób nie wspomnieć, że biblijne wyjaśnienie nazwy Święta Paschy budzi zastrzeżenia. Oparte jest
ono na ludowej etymologii słowa pascha. Według biblijnej relacji ma oznaczać: omijanie (2 Mż 12,23.27),
a więc pochodzi od czasownika jsp – przejść mimo, aby ochronić (por. Iz 31,5). Jednakże czasownik ten
1

Zwyczaj ten zachował się wśród Arabów mieszkających na terenie Moabu – za M. BUBER, Mojżesz, s. 57.
Zob. 1.1.3.3.
3
Opis dotyczący ustanowienia Paschy jest kompozycją, na którą składa się materiał zaczerpnięty ze źródła jahwistycznego
(2 Mż 12,21-27) oraz źródła kapłańskiego (2 Mż 12,1-11).
2
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pierwotnie oznaczał: chodzić na jednej nodze, podskakiwać (1 Krl 18,21). Być może, że w okresie poprzedzającym wyjście z Egiptu, jednym z elementów tajemniczego święta, które właśnie mieli obchodzić potomkowie Jakuba – obok ofiarowania baranka – był taniec, polegający na podskakiwaniu na jednej nodze, tym
bardziej, że słowo js^p# znaczy także taniec kultowy1. Tancerze, tworząc korowód, na nogach mieli sandały,
trzymali w ręku laskę, naśladując wyjście na wiosenne pastwiska (por. 2 Mż 12,11)2.
Znany nam obecnie opis ustanowienia święta Paschy, jaki znajduje się w 2. Księdze Mojżeszowej posiada
właśnie obok elementów archaicznych, sięgających czasów nomadycznych, jak np. składanie ofiary przez
ojca rodziny, pewne elementy, które zdradzają późniejszą jego redakcję. Dotyczą one już życia osiadłego
i rozwiniętego kultu. Pascha pierwotnych nomadów w istocie była rytem mającym na celu wybawienie od
złych mocy, rytem ujarzmiania tajemniczych, nieznanych sił, a zatem rytem wyzwolenia i ocalenia. Łatwo
więc było stary ryt przenieść na wspomnienie ocalenia z niewoli egipskiej, pielęgnowane w czasie wędrówki
na pustyni do Ziemi Obiecanej i – oczywiście – po uzyskaniu pełnej wolności w ziemi przyobiecanej przodkom.
Nie jest pewne, czy początkowo święto Paschy obchodzono co roku, czy też co pewien bliżej nieokreślony czas. W każdym razie – jak mówią o tym świadectwa biblijne – później Pascha była obchodzona każdego roku i otwierała nowy rok (2 Mż 12,2). W późniejszym okresie świętowano Paschę razem ze Świętem
Przaśników, którego geneza jest zgoła inna, aniżeli Święto Paschy. Najstarsze teksty źródłowe mówią bądź
jedynie o spożywaniu baranka paschalnego (2 Mż 12,21-23; por. 12,1-11), bądź o spożywaniu niekwaszonego chleba (2 Mż 13,3-10).
Ukształtowanie się Święta Paschy, jako corocznej uczty urządzanej na pamiątkę wyjścia Izraela z Egiptu z
14 na 15 miesiąca Nisan, jest wynikiem wielowiekowego procesu, a zwłaszcza tradycji liturgicznej.
Zgodnie z intencją Mojżesza, obchody święta ofiarowania baranka miały się odbywać w jednakowym
czasie i jednoczyć wszystkie rody i skupiać je wokół stołu, przy którym miano wspominać zbawczy czyn JAHWE, jakim było wyprowadzenie Izraela z niewoli egipskiej. W zamiarze było więc konsolidowanie i jednoczenie narodu wokół wspominania wydarzenia, dzięki któremu ten naród zaistniał na arenie dziejów, a więc
wokół JAHWE, Boga od Egiptu, Boga działającego zbawczo w historii.
Następnym etapem, związanym z integracją plemion izraelskich, było wprowadzenie w życie deuteronomicznego przepisu, według którego wszyscy wyznawcy jahwizmu mieli gromadzić się na doroczne Święto
Paschy na oznaczonym miejscu. W późniejszym okresie miejscem spotkania i świętowania Paschy była Jerozolima. Był to wynik centralizacji kultu3. Biblia mówi np. o obchodzeniu Paschy za króla Hiskiasza (2 Krn 30; Iz 30,
29) i za Jozjasza (2 Krl 23,21 nn), a relacje te zdają się przemawiać za tym, że ujednolicenie obchodów Paschy
było procesem, zależnym od zewnętrznych okoliczności.
W okresie niewoli babilońskiej Święto Paschy było dla Izraelitów pociechą w nieszczęściu i oczekiwaniem
wyzwolenia spod władzy Babilonu. Po uzyskaniu wolności, z okazji odbudowania świątyni radośnie obchodzono Paschę (Ezd 6,1nn), która stała się ważnym krokiem do odrodzenia narodu z ocalałej resztki plemion
Izraelskich.
Jeśli Izraelici spożywali Paschę w odzieży podróżnej, w sandałach i z laską w ręku, to nie tylko wspominali
wydarzenie wyjścia z Egiptu (2 Mż 12,11), lecz sami stawali się uczestnikami zbawczego wydarzenia4. Niejako spożycie Paschy było uczestniczeniem w zbawczym czynie Boga.
3.1.5.3. Święto Przaśników
Pascha ma swe powiązania z kulturą nomadów i pasterzy. Historyczny Izrael odziedziczył ją jako spuściznę
po przodkach. Natomiast Święto Przaśników było świętem rolników, które Hebrajczycy zapożyczyli od osia-

1

M. BUBER, Mojżesz, s. 57. Zob. W. GESENIUS, Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, s. 593.
Np. o takim korowodzie tancerzy śpiewających pieśni przy wtórze fletów mówi prorok Izajasz: „Wtedy zaśpiewacie pieśń jak
w noc uroczystego święta i będziecie się radować z serca jak pielgrzym, który idzie przy wtórze fletu na górę Pana, do opoki
Izraela” (Iz 30,29).
3
R. de WAUX, Instytucje Starego Testamentu,s. 498.
4
G. von RAD, Teologia Starego Testamentu , s. 444.
2
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dłych Kananejczyków. Życie rodzące się z matki-ziemi uważano w Kanaanie za dar zapładniającego bóstwa,
Baala, który swym nasieniem (deszczem) zapładnia ziemię. Tak samo traktowano wszelkie życie zrodzone
w świecie roślin i zwierząt.
Święto Przaśników było świętem wiosennym, rozpoczynającym jęczmienne żniwa. Z mąki przygotowanej
z nowego zboża, bez żadnej domieszki kwasu ze starego ciasta, przygotowywano w Izraelu niekwaszone
chleby, by je ofiarować Bogu na znak wdzięczności za dar ziemi i za plony. Izrael pojmował owoce ziemi i zwierzęta, jako dar JAHWE dla swojego ludu. Ofiarowanie Bogu ofiary z pierwocin, tak ze zwierząt, jak i płodów
ziemi, było znakem wdzięczności za otrzymany dar życia.
Po przybyciu do Kanaanu, Izrael odczuwał potrzebę oddawania czci JAHWE, swemu Wybawcy oraz potrzebę celebrowania swego wyzwolenia z niewoli egipskiej. Dlatego uznano za właściwe nie tylko celebrowanie Paschy, jako pamiątki ocalenia, ale także Święta Przaśników, jako święta otrzymanej ziemi, opływającej miodem i mlekiem, dającej ziarno i chleb dla codziennego posilenia.
Jeśli połączenie święta nomadów, dawnej Paschy z wydarzeniem wyzwolenia potomków Jakuba z Egiptu
dokonało się w sposób naturalny, to podobną sytuację należy dostrzec w połączeniu rolniczego święta ofiarowania z pierwocin plonów z wyjściem Izraela z Egiptu. Elementem łączącym święto ofiarowania niekwaszonego chleba z exodusem zdaje się być pośpiech, z jakim wyruszono z Egiptu, uniemożliwiający zakwaszenie ciasta na chleb (2 Mż 12,39).
Z kolei samo wspominanie wyzwolenia z niewoli, w prosty sposób prowadziło do połączenia Paschy
i święta ofiarowania pierwocin ziemi (zob. 2 Mż 13,7-9). Obydwa święta były świętami wiosennymi. Już
pierwsza, pamiętna Pascha obchodzona w Kanaanie była połączona ze spożywaniem przaśnego chleba na
nowej ziemi:
„A gdy synowie izraelscy rozłożyli się obozem w Gilgal, obchodzili Paschę czternastego dnia miesiąca
wieczorem na polach Jerycha. Nazajutrz po Święcie Paschy jedli z płodów ziemi przaśniki i prażone ziarno. W tym właśnie dniu, gdy jedli z płodów ziemi, rano ustała manna i synowie izraelscy nie otrzymywali
już manny, lecz w tym roku jedli z plonów ziemi kananejskiej” (Joz 5,10-13).
Ale czy relacja Księgi Jozuego jest historycznie pewna? Czy nie jest odzwierciedleniem późniejszego zwyczaju? Z powyższej relacji nie wynika, że już pierwsza Pascha na ziemi kananejskiej była połączona ze Świętem Przaśników. Tradycja nakazywała spożywać w czasie wieczerzy paschalnej przaśny, niekwaszony chleb.
Wydaje się, że do połączenia Święta Paschy ze Świętem Przaśników doszło na skutek reformy Jozjasza.
Starożytny zwyczaj jedzenia przaśnego chleba podczas Paschy, sprzyjał takiemu rozwiązaniu1.
3.1.5.4. Święto Tygodni
Najstarsza nazwa Święta Tygodni brzmiała Święto Żniw (2 Mż 23,16 – będziesz obchodził „Święta Żniw,
pierwszych plonów prac twoich, z tego, coś wysiał na polu”). Z nazwą Święto Tygodni spotykamy się w Księdze wyjścia 34,22 („Ustanowisz też sobie Święto Tygodni przy pierwocinach żniwa pszenicy”). W 4. Księdze
Mojżeszowej 28, 26 znajdujemy nazwę: Święto Pierwocin.
Święto Tygodni było świętem rolników. Mogło więc być obchodzone przez ludność izraelską dopiero po
osiedleniu się w Kanaanie2.
Z nazwą Święto Tygodni spotykamy się w 2 Mż 34, 22; 5 Mż 16, 10; 4 Mż 28, 26; 2 Krn 8, 13. Starsze starotestamentowe tradycje nie podają daty obchodzenia tego święta. Być może, że było ono początkowo obchodzone po Święcie Paschy. W 3. Księdze Mojżeszowej podana została data Święta Tygodni: „Od następnego dnia po sabacie, kiedyście przynieśli snop dla dokonania obrzędu potrząsania, odliczycie sobie pełnych
siedem tygodni. Aż do następnego dnia po siódmym sabacie odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie nową
ofiarę z pokarmów dla Pana. Ze swoich siedzib przyniesiecie na obrzęd potrząsania po dwa chleby, każdy
z dwóch dziesiątych efy przedniej mąki. Będą one upieczone na kwasie jako pierwociny dla Pana” (3 Mż 23,1517). Później więc Święto Tygodni nazywano Pięćdziesiątnicą (2 Mch 12,31-32; Tb 2,1; por. Dz 2,1nn). Święto
Tygodni ma więc związek ze Świętem Przaśników i jest świętem ofiarowania plonów. „Odliczysz sobie siedem
1
2

R. de WAUX, Instytucje Starego Testamentu, s. 503.
Tamże, s. 505.
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tygodni – zaczniesz liczyć siedem tygodni od początku zapuszczenia sierpa w zboże; i będziesz obchodził
Święto Tygodni na cześć Pana, Boga twego, z dobrowolnymi szczodrymi darami, jakie dawać będziesz odpowiednio do tego, jak pobłogosławił ci Pan, Bóg twój. W miejscu, które wybierze Pan, twój Bóg, na mieszkanie
dla swego imienia, będziesz się weselił przed Panem, Bogiem twoim, ty i twój syn, i twoja córka, i twój sługa,
i twoja służebnica oraz Lewita, który mieszka w twoich bramach, i obcy przybysz, i sierota, i wdowa, którzy są
pośród was” (5 Mż 16,9-11).
W Święto Tygodni należało złożyć ofiarę z dwóch chlebów z mąki jęczmiennej upieczonych na kwasie.
A więc ofiara w Święto Tygodni jest ofiarą zakończenia żniw w pięćdziesiąt dni po ofiarowaniu chlebów niekwaszonych. 3 Księga Mojżeszowa nakazuje także: „Oprócz chleba złożycie w ofierze siedem rocznych jagniąt
bez skazy, jednego cielca i dwa barany; będą one ofiarą całopalną dla Pana wraz z ich ofiarą z pokarmów
i ofiarami z płynów. Są to ofiary ogniowe, woń przyjemna dla Pana” (3 Mż 23,18).
3.1.5.5. Święto Szałasów
Święto Szałasów1 pierwotnie nazywano Świętem Plonów, związane było bowiem z zakończeniem żniw
i ze zbiorami owoców. Było obchodzone w Kanaanie jeszcze przed przybyciem tu Izraela. Dla Kananejczyka
błogosławieństwem były plony ziemi, a największym świętem jesienne święto zbiorów, kiedy to po zebraniu
owoców przygotowywano się do nowego cyklu rocznego.
Ślady tego kananejskiego święta można znaleźć także w tekstach biblijnych. W Księdze sędziów czytamy:
„Pewnego razu wyszli w pole, urządzili winobranie w swoich winnicach, tłoczyli winogrona i obchodzili uroczystość. Poszli też do domu swojego Boga, jedli i pili, i przeklinali Abimelecha” (Sdz 9,27). Było ono obchodzone corocznie w Sylo. Dziewczęta wychodziły wówczas do winnic, aby tańczyć (Sdz 21,19-23). Zapewne
wtedy mieszkańcy Kanaanu mieszkali w szałasach.
Święto Szałasów obchodzono po pszenicznych żniwach i zebraniu winogron. W Izraelu data tego święta
początkowo nie była ustalona. Wszystko zależało od dojrzałości właśnie pszenicy i winogron. Po ich zebraniu
obchodzono Święto Szałasów w połowie miesiąca Tiszri (tj. na przełomie września i października). Z tym
świętem związana jest historia Anny i Elkany. Zgodnie ze zwyczajem udali się oni do sanktuarium w Sylo, aby
złożyć ofiarę (1 Sm 1,21). Anna modliła się wówczas o potomstwo. Modlitwa Anny zaintrygowała kapłana
Heliego. Anna bowiem poruszała wargami, ale słów jej modlitwy nie było słychać. Heli podejrzewał, że upiła
się młodym winem (1 Sm 1,12-17).
To stare święto rolników kananejskich przez dokument kapłański nazwane jest świętem Pana i otrzymało
nowe znaczenie:
„I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Powiedz synom izraelskim tak: Piętnastego dnia tego samego
siódmego miesiąca będzie przez siedem dni Święto Szałasów dla Pana. Pierwszego dnia będzie święte
zgromadzenie. Żadnej ciężkiej pracy wykonywać nie będziecie, przez siedem dni będziecie składać Panu
ofiarę ogniową. Ósmego dnia będziecie mieli święte zgromadzenie i złożycie Panu ofiarę ogniową. Jest
to uroczyste zgromadzenie, żadnej ciężkiej pracy wykonywać nie będziecie. Lecz piętnastego dnia siódmego miesiąca, gdy zbierzecie plony ziemi, obchodzić będziecie święto Pana przez siedem dni. W pierwszym dniu będzie całkowity odpoczynek i w ósmym dniu będzie całkowity odpoczynek. W pierwszym
dniu weźmiecie sobie owocu ze szlachetnych drzew, gałązki palmowe, gałązki z drzew rozłożystych
i z wierzby znad potoku i będziecie się weselić przed Panem, Bogiem waszym, przez siedem dni. Będziecie je uroczyście obchodzić jako święto Pana przez siedem dni co rok. Jest to wieczna ustawa dla waszych pokoleń. W siódmym miesiącu będziecie je obchodzić, będziecie mieszkać w szałasach przez siedem dni. Wszyscy krajowcy w Izraelu mieszkać będą w szałasach” (3 Mż 23,33-36.39-42).
Deuteronomista wiążąc Święto Szałasów ze Świętem Paschy i Świętem Tygodni, nadaje temu świętu nowe znaczenie: „I będziesz pamiętał, że byłeś niewolnikiem w Egipcie, więc będziesz przestrzegał i wykonywał
te przepisy. Święto Szałasów będziesz obchodził przez siedem dni, gdy zbierzesz plon ze swego gumna i ze
swojej tłoczni” (5 Mż 16,12-13). Izraelici mieszkający w czasie Święta w szałasach, wspominali, że ich ojcowie
w czasie wędrówki z ziemi egipskiej mieszkali w namiotach. Ale tym samym tzw. święta pielgrzymkowe,

1

Zob. R. de WAUX, Instytucje Starego Testamentu, s. 506.
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związane z cyklami występującymi w przyrodzie, włożone zostały w ramy historyczne i nabrały nowego charakteru1.
Starożytne teksty wykazują, że jesienne Święto Szałasów dość wcześnie nabrało historiozbawczego znaczenia, bowiem od czasów Jozuego wspominano w to święto wyjście z Egiptu, zawarcie przymierza i czytano
Dekalog2. W Sychem obchodzone było właśnie jako Święto Przymierza. Być może, że Święto Szałasów było
pierwotnie głównie świętem religijnym, a nie tylko rolniczym. Dlatego jego znaczenia w Izraelu nie da się
przecenić.
W czasach króla Salomona, Święto Szałasów było zapewne znaczącym świętem, skoro właśnie w to święto król postanowił przenieść Arkę Przymierza do nowo zbudowanej świątyni (1 Krl 8,3). O znaczeniu święta
w tym okresie świadczy również fakt, że kiedy Jeroboam dokonał ostatecznej schizmy, przeniósł święto na
czas nieco późniejszy, aby wyrazić swoją niezależność od kultu w Jerozolimie (1 Krl 12, 28nn).
3.1.5.6. Święto Pojednania
Święto Pojednania3 według Starego Testamentu miał wprowadzić Mojżesz. Mojżesz miał otrzymać od
JAHWE polecenie, aby obchodzić Dzień Pojednania jako doroczne święto Izraela (3 Mż 16,34; 23,26). Jednakże analiza polecenia, głównie opisu święta, znajdująca się w dokumencie kapłańskim zdaje się wskazywać na późniejsze pochodzenie Święta Pojednania. Biblijny kontekst opisu święta jest wtórny (3 Mż 16,1;
por. 10,1-6). Obrzędy Święta Pojednania zdaje się pochodzą z czasów po niewoli babilońskiej. Powstały one
w kręgach kapłańskich, a teksty dokumentu kapłańskiego zawierają obowiązujące przepisy i teologiczne
uzasadnienie święta (3 Mż 16, 1-34; 23, 26-32; 4 Mż 29, 7-11).
Analiza opisów obrzędów zdaje się wskazywać, że rytuał Święta Pojednania składa się z obrzędów, pochodzących z różnych okresów i dotyczących różnych czynności kultowych, a mianowicie obrzęd przebłagania za grzechy najwyższego kapłana, grzechy ludu oraz ryt oczyszczenia świątyni. Obrzędy te zostały połączone z bardzo interesującym rytem wypędzenia kozła na pustynię. Autor dokumentu kapłańskiego połączył te
ryty i przedstawił je w tekście zredagowanym już po niewoli babilońskiej (3 Mż 16,1-34). Pochodzenie rytu
wypędzenia kozła dla Azazela jest trudne do wyjaśnienia4.
Święto Pojednania było dniem całkowicie wolnym od pracy (3 Mż 16,29-31; por. 23,27-31; 4 Mż 29,35).
Wstrzymanie się od fizycznego wysiłku powiązane było z postem nakazanym wszystkim Izraelitom (3 Mż 16,
31). W dniu Święta Pojednania miało miejsce pojednanie się Izraela z Bogiem. Polegało ono na złożeniu ofiar
przebłagalnych za grzechy kapłanów i ludu, na oczyszczeniu świątyni i ołtarza oraz wypędzeniu kozła na pustynię. Po tych rytach składano ofiary całopalne.
Święto rozpoczynało się od przygotowania zwierząt ofiarnych: cielca i barana za grzechy kapłanów oraz
dwóch kozłów i barana za grzechy ludu. Spośród dwóch kozłów losowo wybierano jednego, jako ofiarę przebłagalną dla JAHWE, a drugiego przeznaczano dla Azazela (3 Mż 16, 3-10).
Głównym „aktorem” Święta Pojednania był arcykapłan. Tylko w tym dniu arcykapłan wchodził do Miejsca
Najświętszego.
Ceremonie rozpoczynały się od złożenia przez arcykapłana ofiary przebłagalnej z cielca za grzechy własne
i wszystkich kapłanów. Następnie arcykapłan z krwią ofiarowanego cielca oraz kadzielnicą wchodził za zasłonę do Miejsca Najświętszego. Palcem umoczonym we krwi cielca siedmiokrotnie skrapiał przebłagalnię
(tr##P)k^ [k^p)r#t]), a więc pokrywę skrzyni przymierza, dokonując w ten sposób obrzędu przebłagania (3 Mż 16,
6.11-14). Następnie ofiarowano kozła za grzechy Izraela. I podobnie jak poprzednio, arcykapłan z krwią kozła
wchodził do Miejsca Najświętszego (3 Mż 16, 9. 15). Pozostałe części ofiar przebłagalnych wynoszono po
skończonych uroczystościach za obóz i palono je (3 Mż 16,26-28). Z kolei arcykapłan oczyszczał ołtarz, prawdopodobnie ołtarz całopalenia, a czynił to przez pomazanie czterech rogów ołtarza krwią ofiarowanych
zwierząt i pokropienie samego ołtarza (3 Mż 16,19).
1

G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 444.
Zob. 1.1.2.
3
E. ZAWISZEWSKI, Dzień pojednania według przekazów biblijnych, RTK 12(1965, z. 1, s. 11-21.
4
R. de WAUX, Instytucje Starego Testamentu, s. 519.
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Po oczyszczeniu świątyni i ołtarza następowała ceremonia związana z drugim kozłem, który przeznaczony
był dla Azazela. Arcykapłan kładł dłonie na głowie kozła i wyznawał nad nim grzechy Izraela. Następnie wyznaczony człowiek wyprowadzał kozła na pustynię i przepędzał go, a kozioł uciekając, zabierał ze sobą grzechy ludu na pustynię (3 Mż 16,20-22). Człowiek ten stawał się nieczysty i mógł powrócić dopiero po rytualnym obmyciu szat i samego siebie (2 Mż 16,26).
Przy pomocy losów przeznaczno jednego kozła dla JAHWE, drugiego dla Azazela (3 Mż 16,8). Należy więc
sądzić, że pod określeniem Azazel kryje się imię własne, zapewne jakiegoś demona. Ceremonia wypędzenia
kozła na pustynię, zgadza się więc z biblijnym przekonaniem, że demony i duchy nieczyste przebywały
w miejscach pustynnych i opuszczonych (Iz 13,21; 34,11-14; Mt 12,43). Wypędzony kozioł zabierał ze sobą
grzechy, usuwając je spośród ludu. Po wypędzeniu kozła dla Azazela, arcykapłan dokonywał rytualnego obmycia, potem przebierał się w uroczyste szaty, a następnie składał dwie ofiary całopalne z baranów, jako
przebłaganie za siebie i w imieniu ludu. Spalał też tłuszcz tej ofiary na ołtarzu (3 Mż 16, 23-25).
3.1.5.7. Święto Purim
Geneza Święta Purim, czyli Święta Losów lub Przeznaczenia1 właściwie jest nieznana2. Żadna z hipotez nie
jest w pełni przekonywująca. Najpierw było ono obchodzone w Persji, następnie w Babilonii, później w Izraelu. Być może, że jest ono reminiscencją jakiegoś wydarzenia, barwnie opisanego w Księdze Estery. Jednakże
Księga Estery nie jest dziełem historycznym, lecz etiologią, mającą na celu wyjaśnienie obchodzenia Święta
Losów.
W starożytności często dochodziło do pogromów. Być może, że do takiego pogromu doszło na terenie
Persji. Do holokaustu jednak nie doszło, dlatego postanowiono obchodzić Święto Purim na pamiątkę ocalenia. Jednakże święto to miało charakter świecki, połączone było z zabawami, chociaż w pierwszym dniu tego
święta poszczono. W czasach hellenistycznych i rzymskich czytano w czasie Święta Purim Księgę Estery.

3.1.6. Radość świętowania
Świętowanie jest okazją do radości. Radość w czasie świąt jest w Starym Testamencie czymś nakazanym,
niemalże obowiązkowym. Radość i oddawanie czci Bogu są z sobą powiązane. Zapewne brak radości w czasie świętowania był odbierany jako coś niestosownego. Móc dziękować i chwalić Boga, to znaczy radować
się z wszystkich zbawczych czynów JAHWE. Każda okazja do świętowania była właściwa dla okazywania radości. Było nią np. poświęcenie murów Jerozolimy po powrocie z niewoli Babilońskiej i składanie ofiar. Księga Nehemiasza kończy swoją relację z obchodów poświęcenia murów Jerozolimy słowami: „W tym dniu
złożono liczne krwawe ofiary i radowano się, że Bóg sprawił im wielką radość. Również kobiety i dzieci radowały się, a radosne okrzyki z Jeruzalemu słychać było daleko” (Ne 12, 43).
Izrael w Święto Paschy i Przaśników wspominał wyprowadzenie przodków z niewoli egipskiej. Było więc
ono zawsze okazją do radości. Za czasów króla Hiskiasza obchodzono Przaśniki z radością. Kronikarz zdarzenie to opisuje następująco: „Obchodzili tedy synowie izraelscy, którzy znaleźli się w Jeruzalemie, Święto Przaśników przez siedem dni z wielką radością, Lewici zaś i kapłani wysławiali Pana na każdy dzień z całej swej
mocy. Potem Hiskiasz przemówił serdecznymi słowy do wszystkich Lewitów, którzy wykazali się dobrą znajomością służby dla Pana. Tak tedy spożywali świąteczną ofiarę przez siedem dni, składając rzeźne ofiary
pojednania i dziękując Panu, Bogu swoich ojców. Lecz całe zgromadzenie postanowiło świętować jeszcze
przez następne siedem dni; świętowali więc radośnie jeszcze siedem dni” (2 Krn 30,21-23).
Radość ze Święta Paschy i Przaśników była szczególnie wielka, kiedy JAHWE wyprowadził lud z niewoli
babilońskiej. Po odbudowaniu świątyni lud wyzwolony z niewoli z radością obchodził pierwszą Paschę w świątyni, która powstała na miejscu zburzonej. „Obchodzili też radośnie Święto Przaśników przez siedem dni,
gdyż Pan sprawił im radość, przychylnie nastrajając do nich serce króla asyryjskiego, tak iż wspierał ich przy
pracy nad domem Bożym Boga Izraela” (Ezd 6,22).

1
2

Purim z akkadyjskiego pyru – los.
Mówimy o tym święcie jedynie ze względu na Księgę Estery. Zob. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 265nn.
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Z radością obchodzono także Święto Tygodni. 5. Księga Mojżeszowa mówi o obowiązku radowania się w
to święto wszystkim członkom rodziny, ale także obcym, sierotom i wdowom: „I będziesz obchodził Święto
Tygodni na cześć Pana, Boga twego, z dobrowolnymi szczodrymi darami, jakie dawać będziesz odpowiednio
do tego, jak pobłogosławił ci Pan, Bóg twój. W miejscu, które wybierze Pan, twój Bóg, na mieszkanie dla
swego imienia, będziesz się weselił przed Panem, Bogiem twoim, ty i twój syn, i twoja córka, i twój sługa,
i twoja służebnica oraz Lewita, który mieszka w twoich bramach, i obcy przybysz, i sierota, i wdowa, którzy są
pośród was” (5 Mż 16,10-11).
Podobnym nakazem zostało objęte Święto Szałasów (Namiotów). „Święto Szałasów będziesz obchodził
przez siedem dni, gdy zbierzesz plon ze swego gumna i ze swojej tłoczni. Będziesz się weselił w to swoje święto, ty i twój syn, i twoja córka, i twój sługa, i twoja służebnica, oraz Lewita i obcy przybysz, i sierota, i wdowa,
którzy są w twoich bramach; przez siedem dni będziesz świętował na cześć Pana, Boga twego, na miejscu,
które Pan wybierze, gdyż błogosławić ci będzie Pan, Bóg twój, we wszystkich twoich plonach i w każdym
dziele twoich rąk, i będziesz prawdziwie radosny” (5 Mż 16,13-15). W Święto Szałasów radowano się i dziękowano za chleb powszedni, wszystkie owoce ziemi Izraela, która należała do Pana.
W Izraelu od czasów perskich obchodzono Święto Purim. Okoliczności jego genezy przedstawia Księga
Estery (9,1-32). Było ono okazją do wspominania wyratowania Żydów od zagłady w imperium perskim. Po
wszystkie czasy miało to być święto ,,radości i ucztowania, i dzień zabawy”.
Radować należy się zawsze. Trito-Izajasz wieszcząc o świetlanej przyszłości Izraela, pisze: „Cudzoziemców
zaś, którzy przystali do Pana, aby mu służyć i aby miłować imię Pana, być jego sługami, wszystkich, którzy
przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc go, i trzymają się mojego przymierza, wprowadzę na moją świętą
górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim
ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów” (Iz 56,6.7).
Radość jest czymś wewnętrznym i zewnętrznym. Występuje wszędzie tam, gdzie są podstawy do radości.
W przypadku obchodzenia świąt przez Hebrajczyków było to wspominanie zbawczych czynów Boga w historii. Źródłem radości było więc ofiarowane zbawienie. Ale nie byłoby zbawienia bez JAHWE. Przeto to sam
Bóg jest źródłem radości i wesela, podniosłej atmosfery. Radość budzi przeżycie bliskości Boga. Psalmy dają
nam okazję do poznania zależności między możliwością obcowania z Bogiem a radością. Bóg jest radością
dla pobożnego Izraelity. Smutek i utrapienie nie mogą zagłuszyć radości, która jest z Boga. „Ponieważ Ty
jesteś Bogiem moim, ostoją moją. Dlaczego mnie odrzuciłeś? Dlaczego mam chodzić smutny, gdy nieprzyjaciel mnie dręczy? Ześlij światło i prawdę swoją, niech mnie prowadzą, niech mnie wprowadzą na górę twą
świętą I do przybytków twoich. Wtedy przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga wesela i radości mojej, I będę
cię wysławiał na cytrze, Boże, Boże, mój...! Czemu rozpaczasz, duszo moja, i czemu drżysz we mnie? Ufaj
Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę: On jest zbawieniem moim i Bogiem moim!” (Ps 432-5).
Cały Izrael powinien się cieszyć z Boga, ze swojego Stwórcy:
„Niech weseli się Izrael ze Stwórcy swego, dzieci Syjonu niech się radują z króla swego! Niechaj w pląsach chwalą imię jego, niech grają mu na bębnie i na cytrze, bo Pan upodobał sobie lud swój, pokornych
ozdabia zbawieniem! Niech wierni radują się z chwały, wesoło śpiewają na swym posłaniu! Niech
w ustach ich będzie uwielbienie Boga” (Ps 149,2-6a).

3.2. Monarchia
3.2.1. Geneza instytucji króla
Instytucja króla w Izraelu posiada swoją historię. Można dokładnie wskazać na początek myśli monarchicznej w państwie, a właściwie w związku plemion wywodzących się od Jakuba. Nie zrodziła się ona wraz
z wkroczeniem Izraelitów do Kanaanu, chociaż wtedy spotkał się Izrael ze zorganizowanymi miastamipaństwami, na czele których stali królowie.
Powstanie królestwa w Izraelu było wydarzeniem historycznym. Dlatego nie przysługiwały mu żadne
atrybuty bosko-mityczne. Tym różni się pojmowanie późniejszej monarchii Dawidowej od rozumienia państwa w Babilonie, jako królestwa, które zstąpiło z nieba1.
1

Zob. ANET, s. 265.
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Monarchię w Izraelu – jak już zostało powiedziane – wyprzedziła wspólnota plemion izraelskich. Monarchia w Izraelu była wynikiem ewolucji myśli społeczno-politycznej, w pewnym sensie wymuszonej przez
sytuację w jakiej znalazł się lud JAHWE po latach osiedlenia w Kanaanie.
W czasach patriarchów na czele rodów stali ojcowie. Autorytet ich nie podlegał zakwestionowaniu. Ich
władzy podlegali wszyscy członkowie grupy, wolni i niewolni. Dopóki żył ojciec rodu, podległy był mu także
najstarszy syn z rodziną. Władza syna nad rodem rozpoczynała się wraz ze śmiercią ojca. Ze względu na wezwanie Abrahama przez Boga, aby opuścił swoją rodzinę i udał się do ziemi, która zostanie mu pokazana
oraz nieustanne interwencje Boga w dzieje rodu Abrahama spowodowały, że rodzina Abrahama stała się
społecznością teokratyczną. Za autorytetem Abrahama, a następnie jego syna i kolejnych potomków stał
Bóg, który objawił się Abrahamowi w Haranie. Bóg zapewniał bezpieczeństwo rodowi.
Teokracją była także społeczność izraelska za czasów Mojżesza i jego następcy, Jozuego. Ich władza była
nieograniczona i cieszyli się oni ogólnym poważaniem. W każdej chwili też mogli się powołać na autorytet
Boga, który objawił się Mojżeszowi jako JAHWE. Biblijna tradycja o Mojżeszu i Jozuem wskazuje, że ci dwaj
mężowie Boży uważali się za narzędzia w ręku JAHWE. JAHWE był pasterzem ludu. Prowadził swój lud przez
pustynię do ziemi, którą obiecał Abrahamowi i jego potomkom.
Po objęciu Kanaanu, poszczególne plemiona musiały same troszczyć się o swój byt. Na czele plemion i rodów stała starszyzna rodowa. Starsi nie mogli jednak w pełni zagwarantować bezpieczeństwa plemionom
izraelskim. I chociaż z biegiem czasu poglądy na związek plemienny Izraela oraz związek JAHWE z Izraelem
niewiele się zmienił, to jednak w Izraelu pojawili się ludzie, którzy w pewnych okolicznościach posiadali nieograniczoną władzę. Byli oni charyzmatycznymi przywódcami i przyjęło się ich nazywać sędziami. Legitymowali się powołaniem Bożym i posiadali ducha, którego dawał im JAHWE. Nie posiadali jednak stałej władzy,
podobnej do władzy królów kananejskich. Przewodzili ludowi w walce z wrogami. Do nich należała także
władza sądownicza w Izraelu. Przejęli więc pewne przywileje, które pierwotnie należały do starszych rodu.
Nie oznacza to, że rola starszych w izraelskich plemionach całkowicie przestała się liczyć, o czym może
świadczyć Księga Rut. Ta sytuacja mogła być katalizatorem przemian, które niebawem nastąpiły. Jeśli sędziowie stali się przywódcami w Izraelu, to mogła się też zrodzić myśl, że warto byłoby powierzyć im władzę
królewską. Dostrzeżono w instytucji króla znacznie lepsze zabezpieczenie przed wrogami, aniżeli w doraźnej
instytucji sędziego-wybawiciela, tym bardziej, że zapewnie nie każdy sędzia mógł się powołać na posiadanie
Ducha JAHWE.
Według Księgi sędziów myśl o monarchii zrodziła się w Izraelu dość wcześnie. Niekoniecznie musiała być
ona powszechna. Po militarnych sukcesach sędziego Gedeona zaproponowano mu objęcie władzy nad Izraelem. Ale Gedeon odpowiedział: „Ja nie będę panował nad wami ani mój syn nie będzie panował nad wami;
Pan będzie panował nad wami” (Sdz 8,23).
Z historii Gedeona widać wyraźnie, że w Izraelu pod presją geopolitycznej sytuacji kształtowała się myśl
monarchistyczna. Charakterystyczne, że nieważne było pochodzenie ewentualnego kandydata do tronu, lecz
sukcesy militarne. A więc myśl monarchistyczna była w Izraelu wynikiem chwili, w której ważyły się losy ludu
wybranego. Nie wiedziano jednak jak pogodzić monarchistyczną myśl z teokracją, tak bardzo zakorzenioną
w Izraelu. Myśl ta ciągle była silniejsza, aniżeli tendencje monarchistyczne, czego wyrazem są powyższe słowa Gedeona. Ale monarchistyczne tendencje nasilały się. Tradycyjny ustrój plemienno-rodowy nie sprawdzał się w sytuacji przemian, które miały miejsce w owym czasie na Bliskim Wschodzie.
Dzieje powstania monarchii w Izraelu opisuje historyczne dzieło deuteronomistyczne, a mianowicie
1. Księga Samuela. Deuteronomiści doskonale wiedzieli, że nie zawsze monarcha w Izraelu stawał na wysokości zadania. Spoglądając więc z perspektywy czasu na wcześniejsze wydarzenia, w wyniku których Izrael
przekształcił się w monarchię, uważali za stosowne przedstawić ścieranie się starego z nowym, dawnej myśli
teokratycznej z koncepcją monarchii.
Ośrodkiem, gdzie stara tradycja starła się z nowym myśleniem o przyszłości Izraela była Rama, skąd pochodził Samuel (1 Sm 1,1; 2,11; 7,17). Tu Samuel wybudował ołtarz Panu. Synowie Heliego, a także później
synowie Samuela nie spełniali należycie swoich obowiązków, przeto starsi Izraela zażądali od Samuela, aby
ustanowił w Izraelu króla (1 Sm 8,5). Charakterystyczne, że żądanie wyszło od starszych rodów izraelskich.
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A więc to, co stare, zgodne z tradycją rozsadzała nowa myśl. A więc można mówić o jakiejś ewolucji myśli,
będącej wynikiem troski o przyszłość ludu.
Samuel wiernie spełniał obowiązki kapłana i sędziego. Należał do starego porządku społecznego i dlatego
wzbraniał się przed ustanowieniem króla w Izraelu. Bogobojny Samuel zanim podjął decyzję, radził się JAHWE. A więc i on zmagał się z dylematem: stary, lub nowy prządek, teokracja, czy monarchia. Z odpowiedzi
jakiej udzielił Samuel posłańcom starszych izraelskich wynika, że ustanowienie króla w Izraelu odbyło się za
zgodą JAHWE.
„Takie będzie uprawnienie króla, który będzie nad wami królował: Będzie zabierał waszych synów i sadzał ich na swoich wozach i rumakach, aby biegali przed jego wozem, aby byli mu dowódcami nad tysiącami i dowódcami nad pięćdziesiątkami, aby uprawiali jego rolę, sprzątali jego żniwo, sporządzali oręż
i przybory do jego wozów wojennych. Będzie zabierał wasze córki, aby sporządzały wonne maści, aby
gotowały i piekły. Najlepsze wasze pola i winnice, i gaje oliwne zabierze i da swoim sługom. Z waszych
plonów i winnic będzie pobierał dziesięcinę i dawał z niej swoim dworzanom i sługom. Najlepsze wasze
sługi i służebnice, i najlepsze wasze bydło, i osły zabierze i zatrudni w swojej gospodarce, na wasze trzody nałoży dziesięcinę, a wy będziecie mu za sługi. A jeśli kiedyś będziecie narzekali z powodu króla, którego sobie obraliście, Pan wam wtedy nie odpowie” (1 Sm 8,11-18).
Czy wraz z ustanowieniem monarchii, król oraz Izraelici otrzymali odpowiednie prawo, regulujące wzajemny stosunek króla i jego poddanych oraz ich obowiązki? Trudno na to pytanie odpowiedzieć, bowiem
powyżej zacytowane słowa Samuela były oparte na obserwacji monarchii kananejskich. Zapewne prawo to
kształtowało się z biegiem czasu.
Z odpowiedzi jaką dał Samuel posłańcom wynika, że ustanowienie króla w Izraelu było znakiem pogardy
dla Króla i Pasterza Izraela, jakim był JAHWE. Ale czy tak uważał Samuel, czy też był to pogląd deuteronomistów, którzy byli świadkami gorszących sytuacji w czasie trwania królestwa w Izraelu? Trudno rozstrzygnąć.
Zapewne deuteronomiści byli w pewnym sensie kontynuatorami sceptycyzmu Samuela, co do wartości monarchii.
Pierwszym królem izraelskim został Saul, syna Kisza z pokolenia Benjamina1. W Starym Testamencie
tradycja powołania Saula na króla nie jest jednolita. Według pierwszej, Saul został wyznaczony na króla przez
Samuela w Ramie, dokąd przybył syn Kisza, szukając zgubionych oślic (1 Sm 9,1nn). Według drugiej relacji,
Saul został wyznaczony na króla przez los i obwołany królem w Mispa (1 Sm 10,17nn). I chociaż część Izraelitów z niechęcią przyjęła wybór Saula na króla, to jednak po zwycięstwie pierwszego króla nad Ammonitami,
wszyscy zaakceptowali wybór Saula Benjamity.
Po pierwszych sukcesach Saula, przyszły klęski. Losy pierwszego króla izraelskiego w ogóle były tragiczne.
Wybrany przez Boga i lud, przez Boga też został z biegiem czasu odrzucony2. Autorzy historycznego dzieła
deuteronomicznego uzasadniają odrzucenie Saula z powodu jego nieposłuszeństwa (1 Sm 15,1nn).
Po odrzuceniu Saula, Samuel namaścił na króla Dawida, najmłodszego syna Isajego z Betlejem z pokolenia Judy (1 Sm 16,1nn). Chociaż Dawid został namaszczony na króla, to jednak nie mógł objąć tronu dopóki
żył Saul. Losy Saula i Dawida przedziwnie się z sobą związały. Dawid przebywał przez pewien czas na dworze
Saula i zaprzyjaźnił się z Jonatanem, synem Saula. Musiał też nieraz chronić się przed gniewem Saula. Zanim
objął tron zgodnie z wolą JAHWE, Dawid zgromadził wokół siebie wielu młodych ludzi, którzy nie byli zadowoleni z rządów Saula Benjamity i na własną rękę chronił ludność przed najeźdźcami. Po tragicznej śmierci
Saula i Jonatana, królem w Izraelu obwołano Dawida. W krótkim czasie Dawid zjednoczył pod swoim panowaniem wszystkie plemiona izraelskie. Był też założycielem dynastii, której przedstawiciele w Państwie Południowym panowali nieprzerwanie do upadku Jerozolimy i niewoli babilońskiej.
1

Geneza i dzieje monarchii w Izraelu – zob. J. BRIGHT, Historia Izraela, s. 1887nn; A. TSCHIRSCHNITZ, Dzieje ludów biblijnych,
s. 234nn; M. NOTH, Geschichte Israels, s. 152nn; A. H. J. GUNEWEG, Geschichte Israels bis Bar Kochba, s. 59nn; G. ROCCIOTTI, Dzieje
Izraela, s. 265nn; G. FOHER, Geschichte Israels, s. 81nn.
2
W Starym Testamencie spotykamy się z wieloma przykładami, że jeden zostaje zastąpiony przez drugiego. Abel został zastąpiony przez Seta (1 Mż 4,25), pierworodny Ezaw przez Jakuba (1 Mż 25,19nn), nie Rubenowi, lecz Judzie została przyobiecana
władza (Rz 49,8-12), Efraim został pobłogosławiony przez Jakuba przed Menasesem (1 Mż 48,14). A więc nie zawsze następstwo
wynika z prawa, jakie miał np. pierworodny. Wybór jest wyłączną decyzją Boga.
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Po Dawidzie tron objął Salomon, syn Dawida i Batszeby. Salomon – realizując plan swojego ojca – zbudował w Jerozolimie świątynię JAHWE. Umocnił swoje panowanie nad plemionami izraelskimi, rządził na
sposób władców bliskowschodnich. Nie wszyscy byli z rządów Salomona zadowoleni, dlatego po jego śmierci
państwo Dawida i Salomona rozpadło się na dwa królestwa: północne i południowe. Na północy rządzili
królowie, wywodzący się z różnych rodów izraelskich, na południu zaś potomkowie Dawida. Państwo północne upadło w 722 roku przed Chr., południowe zaś w 587 roku przed Chr.
Dla poznania instytucji monarchii w Izraelu, znacznie bardziej ważne jest poznanie charakteru władzy
królewskiej, aniżeli historii monarchii Dawidowej, dlatego uwagę naszą zwrócimy na biblijne rozumienie
władzy monarchy na Syjonie. Pewien wgląd na pojmowanie władzy króla dają nie tylko teksty z historycznego dzieła deuteronomistycznego, ale także pewne psalmy, w których mowa jest o władzy pomazańca Pańskiego na Syjonie. Nazywamy je psalmami królewskimi, albo intronizacyjnymi1.

3.2.2. Ideologia królewska
W Izraelu instytucja króla rozwijała się według wzorców bliskowschodnich, gdzie król był niepodzielnym
władcą, panem swoich poddanych. Jemu należało okazywać szacunek i bezwzględne posłuszeństwo. Wokół
króla skupiała się arystokracja, która często pełniła rolę pośredniczącą między władcą a ludem. Królowi podlegała administracja. Do króla należała troska o militarną siłę kraju. Król też był zobowiązany do zapewnienia
ciągłości władzy.
Podobnie jak na starożytnym Bliskim Wschodzie, również w Izraelu władza miała charakter sakralny. Na
kartach Starego Testamentu spotykamy się z ideologią, wręcz teologią z władzy królewskiej.
3.2.2.1. Wybór według serca
Za czasów ostatniego sędziego, Samuela, zwyciężyła w Izraelu tendencja monarchistyczna. Samuel – jak
to wynika z historycznego dzieła deuteronomicznego – namaszczając pierwszego króla w Izraelu, spisał odpowiedni akt i nadał ludowi i królowi pierwsze prawo królewskie (1 Sm 10,25 – „I ogłosił Samuel ludowi prawo
królewskie, spisał je w księdze i złożył przed Panem. I rozpuścił Samuel cały lud do domów”).
Król był pomazańcem Pańskim. 1. Księga Samuela tak opisuje namaszczenie pierwszego króla w Izraelu:
„Potem wziął Samuel dzbanek z olejkiem i wylał na jego głowę, pocałował go i rzekł: Namaścił cię Pan na
księcia nad swoim dziedzictwem” (1 Sm 10,1; por. 12,5). Król namaszczony z polecenia JAHWE był osobą
nietykalną. Saul prześladował Dawida i ścigał go po całym kraju. Syn Isajego mógł pozbyć się swojego prześladowcy, ale nie uczynił tego. Do wojowników, którzy nalegali na Dawida, aby zabił Saula, Dawid powiedział: „Broń Boże, abym miał uczynić tę rzecz memu panu, pomazańcowi Pańskiemu, podnosząc swoją rękę
na niego, gdyż jest pomazańcem Pańskim” (1 Sm 24,7).
Początki monarchii w Izraelu związane są z przekonaniem, że władza królewska pochodzi od Boga. Za
czasów króla Dawida myśl ta została pogłębiona. Król był nie tylko pomazańcem Bożym, był mężem wybranym według serca Pańskiego. Charakterystyczna jest historia namaszczenia Dawida na króla w Izraelu.
„I uczynił Samuel, jak mu nakazał Pan: Poszedł do Betlejemu, a starsi miasta, wystraszeni, wyszli naprzeciw niego i rzekli: Czy twoje przyjście oznacza pokój? On odrzekł: Pokój! Przyszedłem, aby złożyć
ofiarę Panu. Poświęćcie się, aby móc pójść ze mną na ucztę ofiarną. Poświęcił też Isajego wraz z jego synami i zaprosił ich na ucztę ofiarną. A gdy przyszli, zobaczył Eliaba i pomyślał: Zapewne ten jest pomazańcem Pana. Ale Pan rzekł do Samuela: Nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost; nie uważam
go za godnego. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest
przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Potem przywołał Isaj Abinadaba i kazał mu przejść przed Samuelem. Ale ten rzekł: Także tego nie wybrał Pan. Isaj przyprowadził Szammę. Ale Samuel rzekł: I tego nie
wybrał Pan. I przyprowadził Isaj siedmiu swoich synów przed Samuela. Ale Samuel rzekł do Isajego: Nie
wybrał ich Pan. Potem rzekł Samuel do Isajego: Czy to już wszyscy młodzieńcy? A ten odrzekł: Pozostał
jeszcze najmłodszy, lecz on pasie trzodę. Rzekł więc Samuel do Isajego: Poślij po niego i sprowadź go.
Nie zasiądziemy do stołu, aż przyjdzie tutaj. Posłał więc i sprowadził go. A on był rumiany i miał piękne
1

Zob. W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 250nn; L. STACHOWIAK, Psalmy, [w:] Wstęp do Starego Testamentu (red. L. Stachowiak), s. 370n; St. ŁACH, księga Psalmów, [w:] Wstęp do Starego Testamentu (red. St. Łach), s. 584nn;
A. STRUS, Śpiewajcie nam pieśń Syjonu… (Księga Psalmów), WMWKB 7, s. 79nn.
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oczy i ładny wygląd. I rzekł Pan: Wstań, namaść go, gdyż to jest ten. Wtedy wziął Samuel róg z olejem
i namaścił go w gronie jego braci; i od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim
nadal” (1 Sm 16,4-13).
Według Dziejów apostolskich apostoł Paweł nazwał wybór Dawida na króla wyborem według serca Bożego: „A gdy go [Saula] odrzucił, powołał im na króla Dawida i wystawił mu świadectwo w słowach: Znalazłem
Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją” Dz 13,22).

Historia zacytowana powyżej nie jest jedyną tradycją dotyczącą Dawida, jako pomazańca Pańskiego, kandydata na przyszłego króla. Deuteronomistyczne dzieło historyczne zna aż trzy tradycje, według których
młody Dawid, syn Isajego z Betlejem, pojawia się na arenie dziejów. Według pierwszej wersji, prawdopodobnie najstarszej, młody Dawid pojawia się na dworze króla Saula jako harfiarz. Jego gra na instrumencie
muzycznym miała łagodzić ponury nastrój króla, którego opuścił Duch JAHWE (1 Sm 16,14nn). W drugiej
wersji poznajemy Dawida jako zwycięzcę Filistyńczyka Goliata. Dawid z polecenia ojca odwiedził swoich braci w obozie izraelskim. Słysząc bluźnierstwa zuchwałego Filistyńczyka, wystąpił przeciwko niemu i zwyciężył
go (1 Sm 17,1nn). Trzecia wersja mówi o namaszczeniu Dawida przez Samuela (1 Sm 16,1nn).
Wersje te z trudem da się zharmonizować. Przede wszystkim deuteronomistyczny historyk opisuje historię syna Isajego zupełnie po świecku, przeto tradycja o namaszczeniu Dawida nie bardzo przylega do ogólnej
koncepcji historyka. Z opisu dziejów młodego Dawida wcale nie wynika, że Dawid od samego początku zdawał sobie sprawę, że jest pomazańcem Pańskim i właściwie nie dążył do objęcia tronu, a czasem wręcz szkodził sobie jako przyszłemu królowi. Dawid stał się królem nad Judą po śmierci Saula (2 Sm 2,4), a następnie
królem nad całym Izraelem (2 Sm 5,3) z inicjatywy ludzi, najpierw mężów z Judy, a następnie starszych
z Izraela. Według historycznego dzieła deuteronomistycznego przyznanie się Boga do Dawida nastąpiło
znacznie później, a mianowicie po zdobyciu Jerozolimy i sprowadzeniu do niej arki przymierza (2 Sm 7,1).
Uwierzytelnieniem przychylności JAHWE i objęciem przez Niego opieki nad królem była deklaracja ogłoszona Dawidowi przez proroka Natana. Obecna wersja proroctwa zawiera pewne późniejsze dodatki. Najstarsze
są słowa mówiące o opiece Bożej nad Dawidem, młodsze zaś zawierają zapewnienie opieki także nad potomstwem króla. Być może, że tradycja namaszczenia Dawida na króla przez Samuela miała teologicznie
wzmocnić zaistniały fakt, że po Saulu nie zasiadł już na tronie żaden Benjamita, lecz potomek Judy1. Takie
zadanie wyznaczono także błogosławieństwu Jakuba (1 Mż 49,8-12).
Ale czy wraz z powstaniem monarchii upadła idea, że Izrael jest społecznością teokratyczną? Odpowiedź
dają psalmy intronizacyjne.
3.2.2.2. Król synem JAHWE
W starożytności na Bliskim Wschodzie królowie powoływali się nie tylko na boskie pochodzenie swojej
władzy, ale uważani byli za bogów. Ideologia ta miała też pewien wpływ na pojmowanie władzy króla na
Syjonie. W Starym Testamencie spotykamy się ze stwierdzeniami, że król jest synem JAHWE.
Szczególne znaczenie dla zrozumienia terminu syn JAHWE mają starotestamentowe teksty, w których król
z dynastii Dawidowej nazwany jest synem JAHWE. Chodzi o tzw. psalmy królewskie (głównie Ps 2; 89; 110)2.
Spotykamy się w nich ze sformułowaniami: „Synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem” (Ps 2,7; 89,27n; 110,3).
Każdorazowy król z dynastii Dawidowej wstępując na tron, stawał się synem JAHWE. Nie był nim w sensie
naturalnym, lecz prawnym. W Izraelu ze względu na charakter jahwizmu nie do pomyślenia była wiara w
boskie pochodzenie króla. U podłoża tych tekstów znajduje się proroctwo Natana, szczególnie obietnica
dana Dawidowi: „Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem” (2 Sm 7,14)3.
Syn królewski rodził się z woli ojca i matki, królem stawał się z woli Boga. Rodząc się był potomkiem Dawida, przez intronizację stawał się synem JAHWE.
Tytuł syn JAHWE nie był jednak pustym terminem. W psalmie 2. czytamy:
1

Zob. G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 245.
Środowiskiem, w którym powstały psalmy intronizacyjne był dwór królewski. Intronizacji króla towarzyszyły śpiewy, życzenia
i błogosławieństwa. Odpowiedni rytuał wzorowany był na intronizacyjnych uroczystościach w ościennych monarchiach. Każda
intronizacja króla na Syjonie, była okazją do refleksji nad teologią monarchii.
3
Zob. J. St. SYNOWIEC, Oto twój król przychodzi. Mesjasz w pismach Starego Przymierza, s. 12nn.
2
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„Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie,
Świętej górze mojej.
Ogłoszę zarządzenie Pana:
Rzekł do mnie: Synem moim jesteś,
Dziś cię zrodziłem.
Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo
I krańce świata w posiadanie.
Rozgromisz je berłem żelaznym,
Roztłuczesz jak naczynie gliniane” (Ps 2,6-9).
Z powyższych słów wynika, że król z dynastii Dawidowej był ramieniem JAHWE na ziemi. W imieniu Boga
król sprawował władzę w Izraelu. Władza jego sięgała poza Syjon, w rozumieniu psalmisty, miała wręcz zasięg kosmiczny. Król był więc namiestnikiem JAHWE. Według kronikarza, król Tyru Hiram musiał służyć Dawidowi i Salomonowi, bowiem oni byli królami z woli Boga1. Monarchia Dawidowa miała więc charakter
teokratyczny.

Psalm 110. mówi nie tylko o zasięgu władzy króla, ale także o jego godności. Pan będzie po prawicy władcy. Lud, który opowie się za pomazańcem, pójdzie za nim w czasie wojennej wyprawy i zobaczy go w świętym majestacie2.
Psalmista przypisuje królowi także godność kapłańską. Źródłem jej nie jest pochodzenie z rodu Lewiego,
bowiem król na Syjonie pochodził z pokolenia Judy. Był on kapłanem według porządku Melchisedeka, a więc
króla i kapłana Salem z czasów Abrahama (zob. 1 Mż 14,18), króla bez rodowodu, bez ojca i matki (zob. Hbr
7,3). Syjońska teologia, według której JAHWE mieszka na Syjonie i jest Panem Zastępów, powiązana została
z ideologią królewską w czasie trwania monarchii Dawidowej. A więc nie tylko świątynia jest znakiem obecności Bożej, ale także panujący król z rodu Dawida, z którym JAHWE przez przymierze z Dawidem związał się
na wieki.
Każde wstąpienie nowego króla na tron syjoński rozumiano jako zapowiedź nowych porządków, zarówno
w sferze ludzkich spraw, jak i w sferze kosmosu (Zob. Iz 11,6).
W Starym Testamencie znajdują się dwa opisy uroczystości związanych z intronizacją króla (1 Krl 1,32-48;
2 Krl 11,12-20), pierwszy dotyczy wstąpienia na tron Salomona, drugi zaś Joasza. Różnią się one od siebie,
ale zapewne z biegiem czasu uroczystości intronizacyjne odbywały się według pewnego ustalonego rytuału.
Rozpoczynały się w świątyni Pana, a kończyły w pałacu królewskim. Głównym rytem było namaszczenie
i wręczenie insygniów królewskich3.
Uroczystości koronacyjne odbywały się atmosferze ogólnej radości. Brał w niej udział lud, który po namaszczeniu wołał: „Niech żyje król!”. Okrzyki te przybierały różną formę, zawsze jednak należały do rytuału
koronacyjnego.

3.2.3. Władza królewska
Chociaż w Starym Testamencie znajduje się wyidealizowany obraz Dawida, którego droga życia była zagmatwana i kręta, pełna upadków i wzlotów, nie zawsze do końca czystych intencji, to jednak żadną miarą
nie da się powiedzieć, że Dawid w księgach Starego Przymierza jest przykładem władcy półboga i półczłowieka, jak było to powszechnie na Bliskim Wschodzie.
Godność królewska w Izraelu miała charakter sakralny. Króla namaszczano przed obliczem Pana i zgodnie
z formułą intronizacyjną był synem JAHWE. Król w Izraelu rzeczywiście – zgodnie z psalmem 110 – sprawował też urząd kapłana4.
Pierwszy król izraelski Saul, złożył ofiarę w Gilgal (1 Sm 13,9.10), Dawid w Jerozolimie (2 Sm 6,13.17.18;
24,25), Salomon w Gibeonie (1 Krl 3,4.15) i Jerozolimie z okazji poświęcenia świątyni (1 Krl 9,25), Achaz
z okazji poświęcenia nowego ołtarza (1 Krl 16,12nn).
1

Zob. St. ŁACH, Idea Boga w Księgach Kronik, RBL 1(1977), s. 21.
Interpretacja wiersza 3. ciągle jest niepewna – Zob. St. ŁACH, Księga Psalmów, VII-2, s.470n;
3
Więcej na temat koronacyjnych obrzędów – zob. R. de WAUX, Instytucje Starego Testamentu, I – II, s. 114nn.
4
König, Lexikon zur Bibel, k. 917.
2
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Izraelscy królowie dbali też o rozwój kultu. Dawid po zdobyciu Jerozolimy polecił zbudować w niej ołtarz
Panu (2 Sm 24,25), Salomon realizując zamiary ojca, wzniósł świątynię na Syjonie (2 Sm 7,2.3). Królowie byli
także inicjatorami reform religijnych (Hiskiasz, Jozjasz). Kapłani zaś administracyjnie podlegali władcom
(2 Sm 8,17; 20,25; 1 Krl 2,26.27; 4,2).
Król jako kapłan był twarzą ludu zwróconą ku Bogu, jako adoptowany syn JAHWE był ramieniem Pana
Zastępów. Do niego przede wszystkim należała obrona kraju i ludu przed najeźdźcą. Utrzymywał więc wojsko, na czele którego stali królewscy oficerowie. Często sami królowie brali udział w wojnach. I to im się
głównie należała chwała po zwycięskiej bitwie.
Na dworze królewskim funkcjonowali różni urzędnicy1. Król zatrudniał pisarzy i kronikarzy. Przy boku
króla Dawida było dwóch proroków: Natan i Gad. Nie mogło się obyć także bez prawników.
Podatki ściągane w kraju, trafiały do skarbca królewskiego. Z nich utrzymywany był dwór, administracja
królewska i wojsko.
Najwyższą władzą sądowniczą w Izraelu był król. Przysługiwał mu tytuł sędziego (1 Krl 3,9; Ps 2,10;
148,11)2. Od jego decyzji nie było odwołania. Od samego początku rozumiany był jako gwarant sprawiedliwości. Kiedy synowie Samuela okazali się niegodnymi następcami swojego ojca, lud prosił Samuela, aby
ustanowił im króla, który by ich sądził, jak to było u innych ludów na Bliskim Wschodzie (1 Sm 8,5). O Dawidzie zostało powiedziane, że „przestrzegał prawa i zasad sprawiedliwości wobec całego swojego ludu” (2 Sm
8,15). Salomon, wstępując na tron, modlił się o mądrość, aby mógł wymierzać sprawiedliwość („Daj przeto
twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić twój lud, rozróżniać między dobrem i złem, inaczej bowiem
któż potrafi sądzić ten twój ogromny lud?” – 1 Krl 3,9). W pałacu Salomona znajdowała się sala sądowa,
w której król wymierzał sprawiedliwość (1 Krl 7,7). Fundamentem i podstawą tronu królewskiego było prawo i sprawiedliwość (Prz 16,12; 25,5; 29,14). Dlatego modlono się:
„Boże! Daj królowi prawa swoje
I sprawiedliwość swoją synowi królewskiemu,
Aby sądził lud twój sprawiedliwie,
A ubogich twoich wedle prawa!” (Ps 72,1.2).

3.2.4. Krytyka instytucji królestwa
Jeśli przyjmiemy – według starszej wersji – że zamiarem Bożym przy ustanowieniu monarchii w Izraelu
była stabilizacja życia, to szybko okazało się, że szansę, przed którą stało królestwo, zaprzepaściło ono stosunkowo szybko. Po powodzeniach za czasów Dawida nastąpił powolny upadek. Już ocena Salomona, syna
Dawida brzmiała: „Gdy się zaś Salomon zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, tak że
jego serce nie było szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce Dawida, jego ojca” (1 Krl 11,4)3.
Historyczne dzieło deuteronomistyczne ukazuje z całą ostrością wzloty i upadki monarchii, jej zalety i wady. Prezentuje pogląd, że potomkom Jakuba dobrze się powodziło, żyli bezpiecznie i szczęśliwie, jeśli król
przestrzegał prawo i sprawiedliwość, chodził drogami, które wyznaczył JAHWE. Jedni królowie byli więc
ostro ganieni, inni zasługiwali na pochwałę. Przede wszystkim chwalony jest Dawid, a poza nim niektórzy
królowie Judzcy, jak Asa (1 Krl 15,11.14), Hiskiasz (2 Krl 18,3nn) i Jozjasz. O Jozjaszu, królu reformatorze religijnym, napisane zostało:
„Nie było przed nim takiego króla jak on, który by wrócił do JAHWE z całego
swego serca i z całej swojej duszy, i ze wszystkich sił swoich ściśle według zakonu Mojżeszowego; po nim też
już nie wystąpił taki jak on” (2 Krl 23,25; por. 22,2). Jozjasz był więc ostatnim wielkim królem w „domu Dawida”.
Dawid jako król według serca Bożego, był miarą oceny wszystkich innych królów dynastii Dawidowej.
JAHWE powiedział do Salomona: „Jeżeli zatem będziesz postępował przede mną, jak postępował Dawid,
twój ojciec, w szczerości serca i w prawości, czyniąc wszystko zgodnie z tym, co ci nakazałem, przestrzegając
moich przykazań i praw, utwierdzę twój tron królewski nad Izraelem na wieki, jak obiecałem Dawidowi, two-

1

Zob. R. de WAUX, Instytucje Starego Testamentu, I – II, s. 129nn.
F. REINECKER, G. MAIER, König, Lexikon zur Bibel, k. 917.
3
W. H. SCHMIDT, Kritik am Königtum, [w:] Wolf H. W. (red)., Probleme Biblischer Teheologie (G. von Rad zum 70. Geburtstag),
2
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jemu ojcu, mówiąc: Nie zabraknie ci męskiego potomka na tronie Izraela” (1 Król. 9,4.5). Historyk deuteronomistyczny oceniając rządy Abijjama, pisał: „A jego serce nie było szczerze oddane JAHWE, Bogu jego, jak
serce Dawida, jego praojca. (...) Dawid bowiem czynił to, co prawe w oczach JAHWE, i przez całe swoje życie
nie odstąpił od niczego, co on mu nakazał, wyjąwszy sprawę z Uriaszem Chetejczykiem” (1 Krl 15,3.5; por.
11,34.38; 14,8). Ale jeśli Bóg nie od razu karał królów, którzy sprzeniewierzali się prawu i sprawiedliwości, to
tylko ze względu na Dawida i przymierze, które JAHWE zawarł z Dawidem, protoplastą domu panującego
w Judzie. Komentarz deuteronomistyczny do rządów Abijjama jest czytelny: „Lecz przez wzgląd na Dawida
pozwolił Pan świecić jego pochodni w Jeruzalemie, wzbudzając mu syna jako następcę i pozwalając ostać się
Jeruzalemowi” (1 Krl 15,4)
Jeśli według historycznego dzieła deuteronomicznego, stosunek króla do Boga, a więc i do prawa Mojżeszowego zawartego w Deuteronomium, decydował o powodzeniu lub niepowodzeniu w czasie panowania
konkretnego władcy, to miara ta prowadzić musiała do całkowicie negatywnego stosunku historyków deuteronomistycznych do Królestwa Północnego. W konsekwencji dzieło kronikarskie całkowicie pominęło historię
plemion północnych po rozpadzie państwa Salomona.
Królestwo Północne mogłoby doświadczyć szczęśliwości, gdyby przestrzegało jak Dawid przykazań (1 Krl 11,
38n). Ale już pierwszy król Jeroboam zboczył z prawej drogi wskutek swoich starań o kultową niezależność
(zob. 1 Krl 14,7nn; 2 Krl 17,21nn z 1 Krl 12,26nn). W momencie ustanowienia własnego kultu, który zachował się w historiografii Państwa Południowego pod nazwą „grzechu Jeroboama” (1 Krl 14,16 itd.; 2 Krl 17,
21), historia Państwa Północnego nieuchronnie prowadziła do upadku.
Z powyższego widać, że dość wcześnie w historiografii izraelskiej da się zauważyć krytykę monarchii. Jest
już ona zawarta w słowach Samuela na prośbę starszych o ustanowienie króla w Izraelu:
„Takie będzie uprawnienie króla, który będzie nad wami królował: Będzie zabierał waszych synów i sadzał ich na swoich wozach i rumakach, aby biegali przed jego wozem, aby byli mu dowódcami nad tysiącami i dowódcami nad pięćdziesiątkami, aby uprawiali jego rolę, sprzątali jego żniwo, sporządzali oręż
i przybory do jego wozów wojennych. Będzie zabierał wasze córki, aby sporządzały wonne maści, aby
gotowały i piekły. Najlepsze wasze pola i winnice, i gaje oliwne zabierze i da swoim sługom. Z waszych
plonów i winnic będzie pobierał dziesięcinę i dawał z niej swoim dworzanom i sługom. Najlepsze wasze
sługi i służebnice, i najlepsze wasze bydło, i osły zabierze i zatrudni w swojej gospodarce, na wasze trzody nałoży dziesięcinę, a wy będziecie mu za sługi” (1 Sm 8,11-17).
Tekst ten pochodzi jednak z późniejszej tradycji i może być odzwierciedleniem poglądu deuteronomistycznych historyków.
Źródło deuteronomistycznej krytyki monarchii należy upatrywać w izraelskim profetyzmie. Zależność
deuteronomistycznego dzieła od proroka Ozeasza jest raczej oczywista. Ozeasz jest najsurowszym krytykiem
królestwa Państwa Północnego spośród wszystkich proroków izraelskich1. Uważał on królestwo za organizację ludzką („Powołują królów, lecz beze mnie” – Oz 8,4), ewentualnie za wyraz Bożego gniewu (Oz 13,11).
Zwiastował słowo JAHWE o przyszłości królestwa: „i położę kres królestwu domu Izraela” (Oz 1,4; 3,4).
Zdaje się, że Ozeasz po upadku monarchii w Izraelu nie oczekiwał jej odrodzenia. Ideałem społeczności
życia potomków Jakuba z Bogiem były czasy wędrówki Izraela z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Dlatego prorokował: „…teraz Ja zwabię ją i zaprowadzę na pustynię, i przemówię do jej serca. I dam jej tam winnice,
a z doliny Achor uczynię bramę nadziei, i słuchać mnie tam będzie jak w dniach młodości i jak w dzień swojego wyjścia z ziemi egipskiej. W owym dniu – mówi Pan – powie do mnie: Mężu mój! I nigdy już nie powie do
mnie: Baalu mój!” (Oz 2,16-18).
Inaczej było w Królestwie Południowym, w Judzie. Prorocy Królestwa Południowego ganili królów za ich
niegodziwe postępowanie, wiązali jednak nadzieję dla Izraela z monarchią Dawidową2.

1
2

H. W. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 176.
Zob. 3.3.4.6.2.
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3.3. Profetyzm
3.3.1. Początki profetyzmu izraelskiego
W Starym Testamencie na określenie proroka użyte zostało słowo ayb!n` [n*b!ya], które występuje tam w
liczbie pojedynczej 154, w liczbie mnogiej 151 razy1. Mając na uwadze słowa: „Dawniej w Izraelu mawiał
każdy, kto wybierał się, aby zasięgnąć rady Bożej: Chodźmy do jasnowidza! Albowiem kogo dziś zwie się prorokiem, dawniej nazywano jasnowidzem” (1 Sm 9,9) można przyjąć, że terminem technicznym na określenie
proroka w Starym Testamencie jest również słowo ha#r) [r)a#h] (jasnowidz). Synonimem zaś słowa ha#r) jest
słowo hz##j) [j)z#h] (widzący). W późniejszym okresie religii izraelskiej słowem hz##j) określano proroka fałszywego, samozwańczego. Analiza semantyczna słów: ha#r) i hz##j) nic właściwie nie wnosi w rozumienie istoty ruchu prorockiego. Inaczej jest w wypadku słowa ayb!n`, pomimo, że jego pochodzenie jest niepewne.
W przeszłości usiłowano wyprowadzić słowo ayb!n` od czasownika ubn (kipieć, wrzeć, pienić się, być
wzburzonym), a to w związku z występującymi w pierwotnym ruchu profetycznym objawami ekstatycznego
podniecenia. Tej próbie wyjaśnienia etymologii słowa: ayb!n` sprzeciwiają się względy gramatyczne.
Coraz większą popularność zyskuje hipoteza, że słowo ayb!n` pochodzi od akadyjskiego czasownika nabu,
który od połowy trzeciego do połowy pierwszego tysiąclecia przed Chrystusem niemal zawsze posiadał znaczenie wołać. Posługując się rzeczownikiem nabitu, pochodzącym od czasownika nabu, Akadyjczycy nazywali króla „powołanym przez wielkich bogów”. W Kodeksie Hammurabiego odsłowny przymiotnik nabi oznacza
wezwany.
W języku hebrajskim znane są jednak przypadki, w których słowo w formie qatil nie posiada wyłącznie
znaczenia biernego, lecz także czynny. Słowo ayb!n` oznaczałoby wtedy: wołający, zwiastujący, a więc herolda2. W świetle szeregu miejsc Starego Testamentu takie znaczenie wydaje się być możliwe. Aaron nazwany
został prorokiem Mojżesza. Z kontekstu wynika, że miał on mówić w imieniu i zastępstwie swojego brata
(2 Mż 7,1.2). Bóg wkładał w usta proroków swoje słowo (Iz 51,16; Jr 1,9). Prorocy świadomi byli tego, że są
głosicielami nie własnych myśli i słów, lecz że są heroldami woli suwerennego Boga. Z tej też przyczyny prorocy bardzo często byli nazywani ustami Pana (por. 1 Krl 8,15; 2 Krn 6,4; Iz 30,2). Nie można więc wykluczyć
jako błędnego i niepoprawnego poglądu, że słowo ayb!n` w Starym Testamencie oznacza herolda, zwiastuna.
Bliższa analiza izraelskiego profetyzmu wydaje się zezwalać na tłumaczenie słowa ayb!n` (= prorok) przez
przymiotnik odsłowny: powołany, jak również przez imiesłów czynny: wołający. Zarówno powołanie, jak
i posłannictwo należą do istoty starotestamentowego profetyzmu.
Ruch prorocki, jaki znamy z kart Starego Testamentu, od samego początku nie był jednolity. Nie łatwo
więc wyśledzić jego genezę. Dodatkowym, poważnym utrudnieniem jest fakt, że dostępne nam źródła nie
pochodzą z okresu narodzin profetyzmu izraelskiego. Jest dostrzegalna na nich ręka późniejszych redaktorów. Przeszłość widziana jest przez pryzmat sytuacji i wydarzeń późniejszych.
W świetle współczesnych badań, musi upaść pogląd jakoby rozwój profetyzmu przebiegał po prostej linii
od najstarszej formy profetyzmu ekstatycznego, rozwijającego się najczęściej przy staroizraelskich sanktuariach, poprzez takich proroków jak Samuel, Eliasz i Elizeusz aż do proroków okresu klasycznego profetyzmu.
Geneza profetyzmu izraelskiego jest złożona i bardzo trudna do wyśledzenia, głównie z powodu niezbyt bogatego materiału źródłowego. Występujące w Starym Testamencie bliższe określenia ludzi, których dzisiaj
nazywamy prorokami, zdecydowanie prowadzą do wniosku, że nie dają one podstaw do naszkicowania obrazu drogi jaką przeszedł izraelski profetyzm w najdawniejszych czasach3.
Według Starego Testamentu profetyzm izraelski wywodzi się od Mojżesza i korzeniami sięga czasów niewoli egipskiej. Powołanie Mojżesza na wodza Izraela posiada wyraźne znamiona wokacji prorockiej (5 Mż 18,
15), a jego działalność pod wieloma względami przypomina wystąpienia proroków okresu późniejszego.
Liczne są charyzmaty wodza i prawodawcy izraelskiego. Deuteronomista, działający w okresie reformy króla
1

Tłumacze hebrajskiego tekstu Starego Testamentu na język grecki (Septuaginta) oddali rzeczownik ayb!n` słowem ptofhä,thj,
pochodzącym od profhteu,w – mówić publicznie, mówić zamiast kogoś, przepowiadać przyszłość.
2
W. F. ALBRIGHT, Od epoki kamiennej do chrześcijaństwa, s. 245nn.
3
Zob. G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 369.
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Jozjasza, przedstawia Mojżesza jako prawzór proroka i pierwszego spośród całego szeregu następców (5 Mż 18,
15)1. Jeden z pierwszych proroków pisarzy, Ozeasz, wyraźnie zalicza go do grona proroków Pana (Oz 12,14).
Czy jednak ten obraz Mojżesza nie jest wytworem późniejszych pokoleń? Czy pod wpływem późniejszego
profetyzmu nie dokonano stylizacji historii Mojżesza? Deuteronomiczna interpretacja działalności, dzieła
i osoby Mojżesza, dokonana na pewno pod wpływem ruchu profetycznego, wydaje się być słuszna. Możliwa
była rzeczywiście dopiero w okresie rozkwitu ruchu prorockiego w Izraelu. Uświadomienie sobie charakteru
i sensu Bożej interwencji, następuje zawsze po pewnym czasie. Bóg poznawany jest po dziełach swoich, a ich
interpretacja pod wpływem prorockiego natchnienia staje się pełniejsza i głębsza z perspektywy czasu.
Wielkość Mojżesza i jego dzieła była dziełem Bożym.
W świetle wnikliwej analizy starotestamentowych źródeł, ekstatycznego ruchu prorockiego nie da się
wywieść ani porównać z wydarzeniami, które opisuje 4. Księga Mojżeszowa (11,10nn). Sama opowieść
o prorokowaniu siedemdziesięciu starszych w czasach Mojżesza jest stosunkowo młodym opowiadaniem
i wyraźnie ma wydźwięk pozytywny. Ekstatyków końca czasu sędziów i początku czasów królewskich nie da
się porównać z owymi starszymi, których owładnął Duch JAHWE podczas zgromadzenia przy namiocie Pańskim. Opowiadanie, znajdujące się 4 Księdze Mojżeszowej nie daje podstaw do stwierdzenia, że profetyzm
izraelski tkwi korzeniami w czasach Mojżesza.
Historycznie pewne wzmianki, dotyczące profetyzmu izraelskiego, sięgają początków królestwa, czasów
Samuela i Saula Benjamity. Od samego zarania tego ruchu, wyraźnie dostrzegalne są dwa nurty.
Pierwszy nurt izraelskiego profetyzmu związany jest z najważniejszymi sanktuariami, funkcjonującymi
w Izraelu w okresie sędziów. Genezę tego ruchu upatrywać należy w kulcie. Wskazuje na to nie tylko pierwsza wzmianka o prorokach z 1. Księgi Samuelowej 10,5. Z całą pewnością grupa proroków, działająca przy
sanktuarium w Gibei Bożej nie była jedyną (por. 1 Sm 10,5; 2 Krl 2,3; 1 Sm19,18; 2 Krl 4,38; 2 Krl 23,2; Jr 26,7
nn.). W czasach Samuela i Saula, a nawet podzielonego królestwa, funkcjonowały liczne grupy, korporacje
proroków, spełniające funkcje liturgiczne. Byli to charyzmatyczni poeci, śpiewacy kultowi, wygłaszający również natchnione pouczenia, na co wskazuje analiza starohebrajskiej poezji. Niewątpliwy związek ruchu prorockiego z kultem uzasadnia zaliczenie Miriam, siostry Mojżesza oraz Debory w poczet izraelskich proroków
(2 Mż 15,20; Sdz 4,4). Właściwie Miriam i Debora były natchnionymi poetkami, działającymi pod wpływem
Ducha JAHWE. Wystąpienie Miriam nie posiadało żadnego związku z prorokowaniem w imieniu Pana, lecz ze
śpiewem i tańcem obrzędowym.
Ekstatycy tworzyli pewnego rodzaju korporacje, mieszkali wspólnie i być może także ich działalność skierowana była do wewnątrz, a więc chodziło o pielęgnowanie pewnego rodzaju pobożności (zob.1 Sm 19,
18nn).
Wpływ na powstanie korporacji prorockich w okresie osiedlania się plemion izraelskich w Kanaanie, mieli
zapewne kultowi prorocy, działający przy sanktuariach pogańskich2. Zadaniem korporacji prorockich było też
zapewne położenie tamy infiltracji pogańskich praktyk religijnych do religii izraelskiej. Deuteronomista rozumie właśnie profetyzm izraelski, jako przeciwwagę obyczajów kananejskich, z którymi Izraelici zetknęli się
bezpośrednio po zajęciu Ziemi Obiecanej. Pod wodzą wybitnych proroków Pana, owi prorocy przy sanktuariach izraelskich byli gorliwymi stróżami i bojownikami o czystość jahwizmu. Członkowie korporacji prorockich nie legitymowali się specjalnymi powołaniami, jak było np. w przypadku Samuela, Eliasza, Elizeusza oraz
późniejszych proroków pisarzy. Oczekując na dzień powołania, wypełniali swoje kultowe posłannictwo. Tym
się zapewne tłumaczy fakt, że prorocy pisarze sprzed niewoli babilońskiej niechętnie nazywali siebie ayb!n`.
Działalność proroków kultowych miała jednak charakter charyzmatyczny. Spełniając swoje zadanie, owładnięci przez Ducha Pana, nie tylko zewnętrznie zachowywali się odmiennie, aniżeli pozostali świadkowie
sprawowanego kultu, ale zaliczani byli do ludzi wyodrębnionych ze społeczeństwa i przeznaczonych do obcowania z tym co święte. Posiadanie charyzmatu prorocko-poetyckiego decydowało o przynależności do

1

Zob. np. St. ŁACH, Księga powtórzonego prawa, PŚST II-3, s. 328nn.
Zob. A. TSCHIRSCHNITZ, Ślady profetyzmu w krajach sąsiadujących z Izraelem, RT ChAT XLII – z. 2 (2000), s. 5nn; M. BARANIAK,
Profetyzm kananejski a profetyzm Balaama z Deir ‘Alla, [w:] Żyjemy dla Pana (Rz 14,8). Studia ofiarowane Siostrze Profesor Ewie
J. Jezierskiej OSU, 2006, s. 58nn.
2
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grona <ya!yb!n`. Nawet w okresie późniejszym działalność muzyczno-poetycka na terenie jerozolimskiej świątyni uważana była za natchnioną, a Asafa, Hamana i Jedutuna zaliczano do <ya!yb!n` (1 Krn 25,1-3).
Ekstatyczne uniesienie było – stosując medyczne słownictwo – zaraźliwe. Ekstatyczne uniesienie udzielało się także przypadkowym ludziom, którzy także znaleźli się w bliskości proroków-ekstatyków, czego przykładem może być Saul, późniejszy król izraelski. Ludzie widząc Saula, ogarniętego Duchem JAHWE, ze zdziwieniem pytali: „Cóż to się stało synowi Kisza? Czy i Saul między prorokami?” (1 Sm 10,11). Ale to pytanie
zdaje się także wskazywać, że w ogóle początkowo ruch ekstatyków budził zainteresowanie i zdziwienie
w Izraelu. Ekstatyków obdarzono także niezbyt pochlebnym epitetem: szaleniec.
W czasach, w których przy sanktuariach działali prorocy-ekstatycy, prorokiem nieco innego typu był Samuel. Nie działał w grupie, być może dlatego, że pełnił także funkcję kapłana w Sylo. Jego działalność przekraczała granice właściwe dla działalności proroków-poetów, proroków-śpiewaków. Chociaż ci byli bojownikami o czystość jahwizmu, to jednak – nie wydaje się – aby jak prorok Samuel zajmowali się polityką, czy
angażowali się w bieżące wydarzenia polityczne. Jednakże opór Samuela, syna Anny i Elimelecha, wobec
tendencji monarchistycznych w Izraelu można zaliczyć do działalności, mającej na celu zachowanie pierwotnego kształtu jahwizmu, w którym panem, władcą, pasterzem, królem był jedynie JAHWE1.
Drugi nurt profetyzmu izraelskiego związany był z dworem królewskim. Przedstawiciele tego nurtu
w kształtującym się królestwie odgrywali rolę polityczną, co nie oznacza, że religia i związany z nią kult był im
obojętny. Duchem jahwizmu były przepojone wszystkie sfery ludzkiego życia i działania. Prorok zaś był głównie przedstawicielem instytucji religijnej.
Dawid organizując swoje królestwo, ustanowił i obsadził szereg urzędów (2 Sm 8,16-18; 20,23-26). Myślał
zapewne również o urzędzie nadwornego proroka, chociaż Biblia o takim wyraźnie nie wspomina, a to
głównie dlatego, że prorok uważał siebie zawsze za wolnego, nieskrępowanego wolą innego człowieka. Mówił wyłącznie w imieniu Pana, nie starając się przypodobać tym, do których był posłany. Księgi Samuela
i Królewskie należą do literatury deuteronomistycznej, kształtującej się pod wpływem idei prorockich. Jest
więc rzeczą zrozumiałą, że opisując organizowanie królestwa Dawidowego, nie wspomina się w nich o ustanowieniu urzędu nadwornego proroka. W bliskim otoczeniu króla Dawida spotykamy się jednak z prorokami
o szczególnej pozycji, a mianowicie z Gadem i Natanem (1 Sm 22,5; 1 Sm 7,2nn; 12,1 nn; 24,11). Już pierwszy król izraelski, Saul, uzależniał swoje decyzje od rad proroków, wśród których wybitną rolę odgrywał Samuel. Prorok na dworze króla był pewnego rodzaju powiernikiem monarchy. Tak przynajmniej było w wypadku Natana (2 Sm 7,2-4). Również w późniejszym okresie w otoczeniu króla spotykamy proroków, mających w większym lub mniejszym stopniu wpływ na osobę, politykę i postawę religijną króla (1 Krl 11,31;
16,1-3; 2 Krn 16,7-9; 1 Krl 22,17-28; 12,22-24. Prorocy na dworze królewskim spełniali także rolę kronikarzy
(1 Krn 29,29).
Urząd i pozycja proroka na dworze królewskim nie jest jednak wymysłem króla, wszak teokracja typu
charyzmatycznego, prorockiego jest znacznie starsza od instytucji króla w Izraelu. Profetyzm izraelski, fenomen jahwizmu, mając pewien związek z tzw. naturalistycznym profetyzmem Bliskiego Wschodu, kształtował
się niezależnie od struktur społeczno-politycznych w Izraelu. Prorocy świadomi swej odrębności i zależności
od JAHWE, więcej lub mniej wiązali się z osobą króla, a to w zależności od jego stosunku do jahwizmu. Raz
występowali jako doradcy, innym zaś razem jako sędziowie postanowień, zarządzeń i decyzji króla.
Długi szereg tego typu proroków otwiera Samuel. Ich działalność miała niewątpliwie pewien związek
także z korporacjami proroków kultowych. Tak było w wypadku Samuela, Eliasza i Elizeusza. Jednakże ich siła
nie tkwiła w grupowych, ekstatycznych wystąpieniach przy wtórze instrumentów muzycznych, jak było
w wypadku <ya!yb!n`, lecz w otrzymanym mandacie występowania w imieniu JAHWE. Przedstawiciele tego
kierunku byli ostoją religii izraelskiej, reformatorami życia religijnego, stróżami teokracji. Z tego nurtu wywodzą się późniejsi prorocy pisarze, jak Amos, Ozeasz, Izajasz, Jeremiasz i inni.
Starotestamentowych proroków w bardzo dawnych czasach, jak to zostało już powiedziane, nazywano
widzącymi. Przypisywano im także inne tytuły. Wydaje się, że często nazywano ich mężami Bożymi (<yh!l)a$vya! [a!v a$l)h!m] – zob. 1 Sm 9,6nn; 1 Krl 17,18.19; 2 Krl 1,9-13; 4,7-13.16 i inne). Ze słów wdowy z Sarep1

Zob. M. UGLORZ, JAHWE – Bóg Izraela. Zarys teologii Boga Starego Testamentu, s. 94nn.
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ty: „Teraz poznałam, że jesteś mężem Bożym i słowo Pana naprawdę jest w ustach twoich” (1 Krl 17,24) wynika, że o tym, czy prorok był nazywany mężem Bożym, decydowała skuteczność jego słowa i moc czynienia
cudów (por. 1 Krl 13,20.28; 2 Krl 25,7.9).
W okresie późniejszym nadawano prorokom tytuły, które harmonizowały z ich zadaniami, jakie mieli do
spełnienia w Izraelu. Nazywano ich stróżami (hp#x) [, x)p#h] – zob. Iz 21,11; 52,8; Ez 33,1-9), głównie dlatego,
że Bóg nakazał im stać na straży Izraela, ostrzegać przed niebezpieczeństwem, ale też zapowiadać nadchodzącego z pomocą i ratunkiem Boga. Bóg ustanowił Ezechiela stróżem nad plemionami izraelskimi – „Synu
człowieczy: Na stróża domu izraelskiego cię powołałem! Ilekroć usłyszysz słowo z moich ust, ostrzeż ich
w moim imieniu” (Ez 3,17). Prorok Habakuk pisze, jak rozumie swoje powołanie na stróża Izraela – „Muszę
stanąć na mym posterunku, udać się na basztę; muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na
moją skargę” (Ha 2,1). A więc prorok musi także być czujny i oczekiwać słowa Pana.
Tytułowi stróż bliski jest inny predykat nadawany prorokom, a mianowicie pasterz (hu#r) [r)u#h] – Za
10,2n). Jeśli tytuł stróż nawiązywał do życia miejskiego, to tytuł pasterz do życia wiejskiego. Z obydwoma
tytułami wiązało się zadanie pilnowania, ochraniania. Zarówno pierwszym, jak i drugim tytułem obdarzano
w Izraelu Boga1.
Bóg posyłał powołanych proroków do Izraela, dlatego nazywano ich także sługami JAHWE (hwhy db#u/#
[u#b#d JAHWE] – Jr 7,25) oraz posłańcami (hwhy EA^l=m^ [m^l=a^E JAHWE] – Ag 1,13).
Nie brak także tytułu ojciec (ba* [a*b] – 2 Krl 2,12). Prawdopodobnie w ten sposób zwracali się do proroka tzw. synowie proroccy, czyli uczniowie proroka, którzy byli z nim związani. Ze zjawiskiem, że wokół znanego i szanowanego proroka gromadzili się młodzi ludzie spotykamy się głównie w czasach proroków Eliasza
i Elizeusza. W okresie późniejszym terminem synowie proroccy był określany ogół proroków, jak np. termin
synowie kapłańscy wyrażał przynależność do stanu kapłańskiego (zob. Ezd 2,51).
Jeden z uczniów Elizeusza, który dokonał namaszczenia Jehu na króla w Izraelu został nazwany przez ludzi
Jehu szaleńcem, lecz nie dlatego, że dokonał tego czynu, ale dlatego, że dawniej w Izraelu proroków nazywano szaleńcami (uG*v%m= [m=v%G*u] – 2 Krl 9,4-11; por. Jr 29,26).
W wielu opracowaniach profetyzmu izraelskiego występuje podział proroków na proroków niepiśmiennych i piśmiennych, lub na głoszących wyłącznie słowo i proroków literatów, pisarzy. Podział ten jest umowny i nieco sztuczny, wszak wszyscy prorocy Pana byli zwiastunami słowa JAHWE. Niektórzy jednak spisywali
głoszone przez siebie słowo (np. Iz 8,1; 30,8; Jr 36,2-4). Spisywane przez nich słowa nie są identyczne z księgami prorockimi, które należą do kanonu Starego Testamentu. Jest nawet mało prawdopodobne, aby jakakolwiek księga prorocka wyszła spod pióra jakiegokolwiek proroka w takiej postaci w jakiej jest nam obecnie
znana. Księgi prorockie w kształcie w jakim dotarły do naszych czasów są wynikiem pracy redakcyjnej
uczniów proroków, lub późniejszych redaktorów.

3.3.2. Powołanie na proroka
Za istotę profetyzmu izraelskiego upatrywano w przeszłości różne przejawy działalności proroków Starego Testamentu. G. Hoelscher wywodząc ruch prorocki z prasemickiej instytucji widzących oraz z ekstatycznoorgiastycznego profetyzmu, którego ojczyzną miała być Frygia lub Tracja, uznaje za typowe dla profetyzmu
izraelskiego zjawisko ekstazy2. Natomiast dla A. Heschela charakterystyczną cechą natchnienia prorockiego
nie jest ekstaza lecz objawienie, będące zwróceniem się Boga, Jego miłości, współczucia, gniewu do człowieka3.
Przy pomocy wyizolowanych zjawisk, właściwych profetyzmowi nie można scharakteryzować tak złożonego zjawiska, jakim był niewątpliwie ruch prorocki w Izraelu. Przede wszystkim nie wolno zapomnieć, że
profetyzm izraelski nie był ruchem jednolitym, lecz zjawiskiem dynamicznie się rozwijającym, którego ukoronowaniem była działalność proroków pisarzy. To, co było charakterystyczne dla ruchu profetycznego
1

Np. Ps 121,3nn; 23,1nn – zob. St. ŁACH, Księga psalmów, PŚST VII-2, s. 178nn; 516nn; M. UGLORZ, JAHWE – Bóg Izraela. Zarys
teologii Boga Starego Testamentu, s. 98nn
2
Die Propheten. Untesuchungen zur Religiongeschichte Israels, Leipzig 1914.
3
Die Propheten, Kraków 1936.
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w okresie sędziów i pierwszych królów izraelskich, nie jest znakiem wyróżniającym proroków literatów. Spuścizna literacka proroków pisarzy zezwala na spojrzenie w samo jądro prorockiego zwiastowania oraz przekazywania woli Boga.
Do istoty profetyzmu, jak to wynika z analizy semantycznej słowa ayb!n* należy powołanie i posłannictwo.
Prorok to ktoś, kto został przez Boga powołany i był świadomy swojego powołania1. Z tej też przyczyny prorocy z właściwą dla siebie pewnością, wskazują na swoje powołanie, jako na jedyny i wystarczający powód
występowania w imieniu JAHWE (np.: Iz 6,1-13; Jr 1,4-16; Ez 1,1-15). Powołanie odróżnia proroków literatów od ekstatycznych proroków kultowych (Am 7,14), a także samozwańczych, fałszywych proroków, z którymi nieustannie musiał walczyć Jeremiasz (Jr 23,18-24). Jeśli prorocy kultowi, a także niektórzy prorocy
dworscy działali bez specjalnego powołania, to można powiedzieć, że wykonywali swój zawód. Nie można
jednak powiedzieć tego o prorokach, którzy świadomi byli swojego powołania. Powołanie odróżnia również
proroka od kapłana, drugiego obok proroka strażnika teokracji w Izraelu.
Powołanie proroków okresu klasycznego dokonywało się za pośrednictwem słowa. Bóg nawiązywał bardzo osobisty kontakt z osobą, którą zamierzał powołać. Słowa Boże stawiały proroka w nowej sytuacji. Całkowicie zmieniały – przynajmniej na pewien czas – życie proroka. Dzięki powołaniu, prorok stawał się narzędziem, którego Bóg używał, chcąc swojemu ludowi przekazać swoją wolę i oznajmić mu, co zamierza uczynić.
Analizując starotestamentowe opisy powołań prorockich, a materiał do zbadania jest dość obszerny2,
dostrzegamy, że zawsze Bóg wychodził z inicjatywą. Relacje powołań proroków wskazują na autorytarny,
nieodwołalny charakter decyzji Boga i polecenia skierowanego do powołanego proroka. Boży nakaz objęcia
obowiązku sługi Pana, głosiciela i zwiastuna słowa Pańskiego, herolda JAHWE, wyrażony jest w Starym Testamencie najczęściej w formie imperatywnej, nakazującej (zob. Jr 1,7; Oz 1,2; Am 7,17)3.
Misja proroka nie ulegała anulowaniu ani też JAHWE nie odbierał prorokowi swojego Ducha, jak stało się
to w wypadku pierwszego króla izraelskiego, Saula z pokolenia Benjamina (1 Sm 16,14). Czasem jednak prorok, nie otrzymując dalszego objawienia i słowa JAHWE, wycofywał się i powracał do poprzedniego zajęcia,
jak było to w wypadku Amosa, lub milczał przez pewien czas, jak bywało to w wypadku proroka Jeremiasza.
Jeremiasz przerywał milczenie, kiedy dochodziło do niego nowe słowo Pana.
Bóg powołał Amosa, pasterza i hodowcę sykomor. Kiedy Amazjasz, kapłan sanktuarium w Betelu, powiedział do Amosa: „Jasnowidzu! Uchodź, uciekaj do ziemi judzkiej, tam jedz chleb i tam prorokuj, lecz w Betelu
już nie prorokuj, bo to jest świątynia królewska i przybytek królewski” (Am 7,12.13), Amos odpowiedział:
„Nie jestem ja prorokiem ani też uczniem proroka; jestem pasterzem i hodowcą sykomor, lecz Pan wziął mnie
spoza trzody i rzekł do mnie: Idź, wystąp jako prorok wobec ludu mojego izraelskiego!” (Am 7,14.15). Jeremiasz –wspominając swoje powołanie pisał – że dosięgło go słowo Pana (Jr 1,5).
Izajasz nieco inaczej opisywał swoje powołanie na proroka. Miało ono miejsce w świątyni w roku śmierci
króla Uzjasza (Iz 6,1)4. Izajasz w wizji oglądał Pana siedzącego na tronie i słyszał śpiew serafów: „Święty,
Święty, Święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego” (Iz 6,3). Przerażony Izajasz zawołał: „Biada mi! Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg,
gdyż moje oczy widziały Króla, Pana Zastępów” (Iz 6,5). Wówczas jeden z serafów wziął z ołtarza rozżarzony
węgielek i dotknął nim ust proroka na znak oczyszczenia i uwolnienia od winy.
Wizja ta była preludium do powołania Izajasza na proroka. Po oczyszczeniu warg, Izajasz usłyszał słowa
Pana Zastępów: „Kogo poślę? I kto tam pójdzie?” (Iz 6,8a). Nie pozostało ono bez odpowiedzi. Izajasz podjął
odważną decyzję: „Oto jestem, poślij mnie!” (Iz 6,8b). Gotowość Izajasza do spełnienia woli JAHWE spotkała
się z aprobatą – „Idź i mów do tego ludu: Słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie, i patrzcie uważanie, lecz
nie poznawajcie!” (Iz 6,9).

1

Zob. G. von RAD, Studien zur Prophetie – Probleme und Erträge, s. 25mm.
Am 7 – 9; Iz 6,1nn; 40,3-8; Jr 1,1nn; Ez 1 – 3; Za 1,7 – 6,8.
3
L. STACHOWIAK, Prorocy – słudzy Pana, s. 125.
4
O. H. STECK, Wahrnehmungen Gottes im Alten Testaments, 149nn.
2
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Dialogu JAHWE z Izajaszem nie można interpretować w tym sensie, że inicjatywa znajdowała się po stronie Izajasza. To JAHWE zainicjował całe zdarzenie. Dialog Izajasza prowadzony z Panem Zastępów pokazuje
jedynie, że prorok zaakceptował powołanie.
Nie zawsze miała miejsce taka spontaniczna akceptacja powołania. Prorok Jeremiasz wymawiał się,
wzbraniał się przed pozytywną odpowiedzią na słowa JAHWE: „Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem
w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem cię” (Jr 1,5). Jeremiasz zasłaniał się młodym wiekiem. Jednakże wiek nie mógł być przeszkodą. „Nie mów: Jestem jeszcze
młody! Bo do kogokolwiek cię poślę, pójdziesz i będziesz mówił wszystko, co ci rozkażę” (Jr 1,7) – powiedział
JAHWE.
Czy oznacza to, że prorok czuł na sobie rękę Pana Zastępów, która nie pozwalała mu odmówić wykonania
zadania? Amos powiedział: „Czy wpada ptak w sidła na ziemi, jeżeli nie było przynęty? Czy odskoczy sidło od
ziemi, jeżeli nic nie złapało? Czy nie lęka się lud, gdy w mieście zabrzmi trąba? Czy zdarza się w mieście nieszczęście, którego by Pan nie wywołał? Gdy lew zaryczy, któż by się nie bał? Gdy Wszechmogący Pan każe,
któż by nie prorokował?” (Am 3,5.6.8). Jeremiasz, głosząc słowo Pana, spotykał się z jawną niechęcią mieszkańców Jerozolimy. Prześladowano proroka z Anatot i zadawano mu cierpienie. Wszytko co znosił, to z powodu słów Pana, które zwiastował. Chciał więc zrzucić z siebie jarzmo woli Boga, ale nie mógł. Zwierzając się
ze swoich przeżyć pisał:
„Namówiłeś mnie, Panie, i dałem się namówić; pochwyciłeś mnie i przemogłeś. Stałem się pośmiewiskiem na co dzień, każdy szydzi ze mnie. Gdyż ilekroć przemawiam, muszę krzyczeć i wołać: Gwałt
i zniszczenie! I tak słowo Pana stało mi się hańbą i pośmiewiskiem na co dzień. A gdy pomyślałem: Nie
wspomnę o nim i już nie przemówię w jego imieniu, to stało się to w moim sercu jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Mozoliłem się, by go znieść, lecz nie zdołałem” (Jr 20,7-9).
Prorok, niezależnie od swojej woli, musiał zwiastować słowo Pana, chociażby nawet wiązało się to z cierpieniem. Związany słowem Pańskim, stawał naprzeciw Izraela i głosił wolę Bożą, zwiastował słowo, które nie
pieściło uszu słuchaczy. Często było twarde, trudne do zniesienia, zapowiadało karę, która miała spotkać
niewierny i cudzołożny naród. Ale też żaden prorok nie mógł się powoływać na słowo JAHWE, jeśli go rzeczywiście nie otrzymał. Charakterystyczna jest mowa Jeremiasza, wygłoszona w imieniu JAHWE wobec ludu:
„Prorok, który ma sen, niech opowiada sen, ale ten, który ma moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje
słowo! Cóż plewie do ziarna? Czy moje słowo nie jest jak ogień i jak młot, który kruszy skałę? Dlatego Ja
wystąpię przeciwko tym prorokom, którzy sobie nawzajem wykradają moje słowa. Oto Ja wystąpię przeciwko prorokom, którzy używają swojego języka i mówią, że to «wyrocznia». Oto Ja wystąpię przeciwko
prorokom, którzy za proroctwa podają sny kłamliwe, a opowiadając je, zwodzą mój lud swoimi kłamstwami i przechwałkami. A przecież Ja ich nie posłałem ani im niczego nie nakazałem, oni zaś temu ludowi zgoła nic nie pomagają” (Jr 23,28-32).
Prorok stojący pomiędzy Bogiem a ludem, między przymusem a widmem cierpienia, szamotał się sam
z sobą, jakby był pijany1. Prorok z Anatot wołał: „Złamane jest w moim wnętrzu moje serce, drżą wszystkie
moje kości; jestem jak mąż pijany i jak człowiek zmożony winem wobec Pana i wobec świętych jego słów” (Jr 23,
9).
Świadomość powołania wynosiła proroka ponad urząd kapłana, który przez kult pragnął wpłynąć na Boga, zapominając, że Bóg jest suwerennym Panem, stawiającym wymagania. Stąd u proroków spotykamy się
z ostrą i gwałtowną krytyką niewłaściwie pojętego kultu i z postulatem etycznego życia2.
Ze świadomością powołania łączy się u proroków świadomość występowania w imieniu JAHWE. Prorok
był heroldem Boga i ustami Jego. Przekonany o autentyczności swojego powołania, przedstawiał się jako
nadzwyczajny posłannik Pana, żądając posłuchu i podporządkowania się woli JAHWE. Prorok budził strach
i szacunek. Nie rozumiano motywów jego postępowania. Nierzadko proroków nazywano szaleńcami (2 Krl 9,
11; Jr 29,26). Sprawiali wrażenie osób ekscentrycznych, bowiem zachowanie ich często wykraczało poza
ogólnie przyjęte zasady życia. Jedynym źródłem i motywem ich wystąpień było posłuszeństwo Bogu, którego
woli bezwzględnie się podporządkowywali, bowiem usiłowanie wyłamania się spod jej przemożnej mocy

1
2

L. STACHOWIAK, Księga Jeremiasza, PŚST X-1, s. 274n; A. WEISER, Der Prophet Jeremia – kap. 1 – 25,13, ATD 20, s.207n.
Zob. 3.3.4.5.
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było daremnym wysiłkiem, chociaż posłuszeństwo rodziło cierpienie. Nie do zniesienia było uchylanie się
przed zniewalającą siłą słowa JAHWE. Kto otrzymał słowo Pana, ten został przez nie obezwładniony i zniewolony. W każdej sytuacji, gdy tego żądał Bóg, prorok musiał prorokować. „Gdy lew zaryczy, któżby się nie bał?
Gdy wszechmogący Pan każe, któżby nie prorokował?” – wołał Amos (3,8). Jeremiasz zaś wyznaje, że ilekroć
pragnął zaprzestać swej działalności prorockiej, zapomnieć o Bogu, Jego słowie i woli, zawsze ogarniał go
jakiś wewnętrzny żar, trawiący ogień, który nie pozwalał mu milczeć. Ulgi doznawał dopiero wtedy, gdy poddał się woli Bożej (Jr 20,9). Prorok działał pod przymusem. Nie oznacza to, że zatracał swoją osobowość,
przeciwnie, przez otrzymanie Ducha JAHWE jego osobowość została wzmocniona.
Prorok mógł się ugiąć pod ciężarem obowiązku, chwiać się, nawet buntować, jak było to w wypadku Jeremiasza (Jr 20,7-18), mógł podjąć próbę ucieczki (Jon 1,3), mógł nawet niewiele zrozumieć z Bożych decyzji,
wszak po powołaniu pozostał nadal człowiekiem podległym ludzkim słabościom nie miał jednak siły zrealizowania swojego „nie”. Boże „tak” zawsze było silniejsze od ludzkiego „nie”. Prorok widział wyraźnie ślady
zbawczego działania Boga w historii, słyszał Jego słowo, przez Niego był inspirowany oraz zasilany nieustannie nowym poznaniem. Bez proroków nie można się było orientować w złożoności zjawisk i w zagmatwanym
kompleksie wypadków dziejowych. Myśl Boża potrzebowała zwiastunów, a nimi byli prorocy. Prorok był więc
tłumaczem Bożych planów i jako herold Boga w ten plan został wkalkulowany. Przyszłość, przeszłość i każdorazowo przeżywana teraźniejszość, stapiała się w sercu proroka w ogniu osobistego doświadczenia, zniewalającej mocy i woli Boga. Dlatego G. von Rad formułując swój pogląd na istotę zwiastowania prorockiego,
widzi w nim nie jakąś bezosobową ideę, lecz określone słowo związane ze szczególną dziejową chwilą, wygłoszone do ludzi, którzy znajdowali się w określonym stosunku do Boga1. A więc na tzw. kerygmat prorocki
składają się trzy czynniki: ciągle otrzymywane słowo eschatologiczne, określające zbawczą wolę Boga wobec
ludu, dawna, przekazywana z pokolenia w pokolenie tradycja o wyborze ludu izraelskiego na lud Pana oraz
konkretna sytuacja ludu, do którego zwracał się prorok w imieniu Boga. W sercu, duszy, jaźni proroka dochodziło niejako do syntezy tych trzech czynników. Było to możliwe jedynie dzięki działaniu Ducha Pana na
osobę proroka. Prorocy bowiem we wszystkich fazach rozwojowych profetyzmu izraelskiego działali pod
natchnieniem Ducha Bożego (por. 2 P 1,21). Duch Boży, jako moc ożywiająca, obdarzał proroków szczególną
mocą, inspirującą i zniewalającą proroka (3 Mż 11,25; 1 Sm 10,6.10; 2 Sm 23,2; Iz 42,1; 59,21; 61,1; Za 7,12).
Duch udzielał się również słuchaczom proroka, budząc w nich lęk i fascynację tym zjawiskiem. Nie zawsze
jednak prorok był opanowany przez Ducha Pańskiego. Bóg niejednokrotnie milczał. Wtedy milczał również
prorok Pana. Prorok świadomy swojego powołania i roli, która została mu powierzona, nawet w obliczu grożącego niebezpieczeństwa nie ośmielał się przemawiać w imieniu Boga (por. Jr 42,7 nn). Gdy zaś Bóg przerywał swe milczenie i wkładał w usta proroka swoje słowo, wtedy prorok otwierał je i jako herold Pana wołał: „Tak mówi Pan”. Być prorokiem znaczyło posiadać słowo Pana. Słowo było znakiem rozpoznawczym proroka Pana od proroka fałszywego, który nie mógł się powołać na słowo, lecz jedynie na sen (Jr 18,13).
Czytając Jeremiasza natrafiamy od czasu do czasu na miejsca, w których jest mowa, że słowo JAHWE oddziaływało osobiście na proroka. Prorok pisze, że słowo stawało się dla niego rozkoszą, lub że pochłaniał je
jak człowiek głodny. Prorok otrzymywał słowo Pana, które wywoływało w nim różne stany emocjonalne,
w tym nawet zawziętość: „Nigdy nie siadam dla zabawy w gronie wesołych, siadam samotnie pod ciężarem
twojej ręki, gdyż zawziętością mnie napełniłeś” (Jr 15,17). Prorokowi Jeremiaszowi przydarzały się nawet
wybuchy gniewu wobec osób, które – wydaje się – na jego gniew nie zasługiwały. Słowa z 11. wiersza 6.
rozdziału Księgi Jeremiasza, wplecione w mowę Bożą, są słowami proroka, obrazującymi stan jego duszy: „Ja
jestem pełen gniewu Pana, trudno mi go powstrzymać. Wyleję go na dziecko na ulicy oraz na grono młodych,
gdyż będą wzięci do niewoli, zarówno mąż jak i żona, starzec jak i człowiek podeszły w latach!” (Jr 6,11).
Starotestamentowi prorocy rekrutowali się z różnych warstw społecznych. Amos był pasterzem i trudnił
się nacinaniem owoców sykomor (Am 7,4). Micheasz był rolnikiem (Mi 2,4.8.9; 3,2.23). Jeremiasz i Ezechiel
należeli do stanu kapłańskiego (Jr 1,1; Ez 1,3), chociaż nie wiadomo, czy kiedykolwiek spełniali obowiązki
wynikające z ich stanu. Prorok Izajasz był arystokratą, być może spowinowaconym z rodziną królewską.
Bóg na sługi swojego słowa zazwyczaj powoływał mężczyzn. Ale Stary Testament mówi także o kobietach,
które posiadały charyzmat proroctwa, a mianowicie o Miriam, siostrze Mojżesza, o Deborze, oraz Chuldzie
1

G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 450nn.
217

3. Instytucje

(2 Krl 22,14nn) i Nadii, zagorzałej przeciwniczce reformy Nehemiasza (Ne 6,14). Miriam i Debora były raczej
natchnionymi poetkami. Debora jednak wyposażona w Ducha JAHWE miała wpływ na mężczyzn, narzucając
im swoją wolę, tym samym wpływała na bieg wydarzeń i losy Izraela.

3.3.3. Prorok sługą słowa JAHWE
Takie teksty biblijne, jak np.: 5 Mż 18,18; Jr 1,9; Ez 2,7; 3,1-4 świadczą o tym, że prorok był sługą słowa
Pana i jedynie dzięki posiadaniu słowa był prorokiem, posłańcem i ustami JAHWE. W słowie podana jest
w Starym Testamencie treść orędzia prorockiego. Słowo JAHWE też znajduje się u samych podstaw egzystencji proroka, kształtuje ją, powiedzieć można, że nawet ją determinuje. Jednakże bardzo rzadko prorocy
traktowali otrzymane słowo JAHWE, jako przedmiot refleksji teologicznej. Prorok otrzymywał słowo i jego
powinnością, wynikającą z powołania, było przekazanie go ludowi.
Dzięki słowu Pana, które otrzymywali prorocy, profetyzm okresu klasycznego stał się zjawiskiem nie tylko
wybitnie religijnym, mocno osadzonym w jahwizmie, ale w pewnym sensie także o jednolitym charakterze.
Pod pojęciem słowo (rb*D*)1 w Starym Testamencie znaleźć można bogatą i różnorodną treść. Słowo było
synonimem prawa i Dziesięciu słów (Dziesięć przykazań). To jednak nie wyczerpuje treści pojęcia słowo na
kartach Starego Testamentu.
Aby odpowiedzieć na pytanie, jak wielkie bogactwo treści zawarte jest w biblijnym terminie słowo, należy uświadomić sobie powiązanie biblijnego myślenia z najbardziej pierwotnym pojmowaniem ludzkiej mowy, dzięki której człowiek wyróżniał się w stworzonym przez Boga świecie.
W świecie zachodniej kultury, pod wpływem myśli greckiej, mowa pojmowana jest jako narzędzie ludzkiej komunikacji, a słowo jako znak. Wspomnieć należy hermeneutyczną teorię ojca Kościoła, biskupa
Hippony, Augustyna. To, co najistotniejsze w hermeneutyce Augustyna, to jego refleksja na temat funkcji
komunikacyjnej znaku, będącego nieodzownym elementem rzeczywistości, w której żyjemy. Jednakże znaki
nie należą do tej rzeczywistości, lecz służą do jej opisania i komunikowania się w niej.
Biskup Hippony podzielił wszystkie znaki na naturalne oraz stanowione2, czyli konwencjonalne3. Znaki
naturalne to te, które „bez żadnej woli ani troski o znaczenie same przez się pozwalają poznać coś innego,
jak dym świadczy o ogniu”4. Znaki konwencjonalne to te, „jakie wzajemnie dają o sobie wszelkie istoty żywe,
by, na ile potrafią, przekazać swoje nastroje, doznania albo wszelkiego rodzaju myśli”5. Znaki stanowione,
konwencjonalne nie zostały ustanowione dla żadnego innego powodu, jak tylko dla przekazywania do świadomości drugiego tego, co nosi w sobie ten, kto daje znaki”6.
Z Augustynowej definicji znaków konwencjonalnych wynika jednoznacznie, że rzeczą istotną w pojmowaniu rozumienia oraz komunikacji międzyludzkiej jest uwzględnienie intencji i świadomości przekazującego
informację oraz świadomości tych, do których informacja została skierowana. Augustyn ma tu na myśli
wszelkie znaki, w tym głównie znaki słowne, poprzez które przekazujemy stan naszych uczuć, emocji i myśli.
Komunikujący musi więc wiedzieć, co chce przekazać i powiedzieć, a więc musi być w pełni świadomy
wszystkich swoich myśli oraz używać słów zgodnie z ich znaczeniem. W przeciwnym wypadku informacja
może zawierać błędy i będzie niewłaściwie odczytana, oczywiście przy założeniu, że odbiorca informacji wie,
co znaczą użyte przez informatora słowa. Fonetyczna forma znaku słownego jest więc nośnikiem znaczenia.
Słowo spełnia więc funkcję noetyczną.
Starożytni semici, a wśród nich także Hebrajczycy nie odróżniali rzeczy od znaczenia, a więc słowa od
rzeczy, o której słowo mówiło. W każdym słowie zawarta jest także rzecz, przynajmniej istota danej rzeczy.
Dlatego imię determinowało człowieka, który je nosił. Rzecz istniała też tylko wtedy, kiedy została nazwana.
1

Na temat rb*D* zob. W. H. SCHMIDT, rbd, TWAT, 11, 101-118; O. PROCKSCH, Wort Gottes im Alten Testament, TWNT, IV, 89-100;
G. GERLEMANN, rb*D*, THAT, 1, 433-443.
2
Augustyn, O nauce chrześcijańskiej, II, I, 2.
3
Tamże, II, I, 3.
4
Tamże, II, I, 2.
5
Tamże, II, I, 3.
6
Tamże.
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Dlatego w chwili, gdy pierwszy człowiek nadał zwierzętom imiona, zaczęły one dla niego istnieć i od tej chwili mógł on nimi rozporządzać (1 Mż 2,19n). Słowo kreowało konkretną rzeczywistość. W starożytnych kultach, w Egipcie, Kanaanie i Mezopotamii powtarzanie świętych historii, miało wpływ na każdą obecną, historyczną chwilę i rzeczywistość. Dzięki mitowi mógł być zachowany świat.
W jahwizmie, w którym myślenie historyczne zastąpiło myślenie mitologiczne, w którym zbawcze wydarzenia miały miejsce w historii, a nie poza nią, pojmowano słowo nieco inaczej aniżeli w religiach chtonicznych. Jednakże coś z tego starego myślenia zostało zachowane u starożytnych Hebrajczyków.
W 1. Księdze Królewskiej (17,1) czytamy, że Eliasz z Tiszbe w Gileadzie powiedział do króla Achaba: „Jako
żyje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na
moje słowo”. Na kanwie tych słów G. von Rad snuje rozważania: „Do kogo jednak zwróci się potem prorok
z zapytaniem, czy już należy wyrzec słowa sprowadzające deszcz na ziemię. Czy, kiedy nadejdzie czas właściwy, zwrócić się z nim do JAHWE czy też do nieba i obłoków? Niewykluczone byłoby nawet i to ostatnie. Ale
raczej oczekuje, że JAHWE poleci mu, aby on sam kazał znów spaść deszczowi”1. Ze słowem związana jest
więc pewna sprawcza moc. Ona nie tkwi tylko w słowie JAHWE, ale także w słowie proroka, jako natchnionego męża Bożego, dlatego często tam, gdzie pojawił się prorok, budził on pewien lęk.
Według Hebrajczyków w mowie urzeczywistniał się świat. A więc słowo posiadało moc sprawczą. Najlepiej widać to w kapłańskim opowiadaniu o stworzeniu świata, według którego świat został stworzony
i ukształtowany dzięki stwórczej mocy Boga (1 Mż 1,1nn). Ale nie tylko w stworzeniu ujawniała się stwórcza
moc słowa JAHWE. Ilekroć JAHWE wypowiadał swoje słowo, wówczas działo się to, co miało się dziać. Prorok okresu niewoli babilońskiej w imieniu Boga – dla podtrzymania nadziei w ludzie – wołał: „Jak deszcz
i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca
do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem” (Iz 55,10-11). Porównanie słowa JAHWE do zjawisk meteorologicznych jest wielce wymowne. Jak one dają ziemi moc odradzania
się, tak też słowo JAHWE niesie z sobą odrodzenie, odnowienie, nową, oczekiwaną rzeczywistość.
Szczególnie interesująca jest wzmianka o stwórczym słowie Bożym w dydaktycznym psalmie mądrościowym, a mianowicie w psalmie 147,12-18, w którym opis zjawisk przyrody przeplata się ze świadectwem
psalmisty na temat mocy słowa JAHWE:
„Chwal, Jeruzalem, Pana; sław, Syjonie, Boga swego! Bo On umocnił zasuwy bram twoich, błogosławił
synom twoim wśród ciebie. On zapewnia pokój granicom twoim, karmi cię najlepszą pszenicą. On posyła
swój rozkaz na ziemię, szybko biegnie słowo jego, On daje śnieg jak wełnę, szron jak popiół rozsypuje.
Rozrzuca grad swój jak okruchy, Któż ostoi się przed jego mrozem? Posyła słowo swoje i sprawia roztopy, wionie swym wiatrem i ciekną wody. Oznajmił swe słowo Jakubowi, ustawy swe i prawa Izraelowi.
Nie uczynił tak żadnemu ludowi, dlatego nie znają jego praw. Alleluja”.
„Szybko biegnie słowo” – to nie tylko poetycka przenośnia, ale świadectwo wiary w realną, sprawczą moc
słowa JAHWE. Słowo jest tu pomyślane jako rzecz. Pod pojęciem słowo rozumiano stwórczą, życiodajną moc
JAHWE oraz wyraz Bożej woli (1 Mż 1,1 nn; Iz 55,10 n). Z tej też przyczyny słowo w Księdze psalmów jest
synonimem Ducha JAHWE, który daje życie i bez którego życie jest niemożliwe, który przemienia oblicze
ziemi.
Izrael przejął więc pewne magiczne dziedzictwo ze swej nomadycznej przeszłości, pokrewne mitologicznemu myśleniu. Wydaje się, że wiara w skuteczność słowa wywodzi się właśnie z wczesnego okresu Izraela
i ma pewien związek z magicznym myśleniem, co nie oznacza, że odrzucić należy wiarę w moc słowa Bożego.
Charakterystyczne jest wyrażenie: „Pan skierował do mnie słowo”, a więc do konkretnego człowieka
i w konkretnym czasie. Każde więc spotkanie proroka ze słowem Pana było wydarzeniem historycznym
i dotyczyło konkretnej sytuacji. I chociaż prorok kierował czasem to samo słowo do słuchaczy w różnych
sytuacjach, to jednak zawsze dotyczyło ludzi, ich spraw i historii. Słowo Pana nie przedawniało się, co nie
oznacza, że były zawarte w nim jakieś bardzo ogólne treści, dające się dopasować do wielu sytuacji. Otrzymane słowo żyło w sercu proroka i trudno nam dzisiaj powiedzieć jakie wywoływało ono skojarzenia.
W każdym razie prorok – jak już to zostało powiedziane – nie budował z otrzymanych słów JAHWE jakiejś
1

G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s.433.
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całości, teologicznego systemu, ale słowo w nim działało, bo nie zostało ono dane, aby spocząć i utaić się (Iz
55,10.11). Prorok dostrzegał związek otrzymanego słowa z sytuacjami, których był świadkiem i uczestnikiem.
Zwracając się do różnych słuchaczy, głosił to samo, a jednak inaczej. W zasadzie – jaki pisze G. von Rad –
jakkolwiek wydaje się to paradoksem — każdemu głosi to samo. Modyfikuje jedynie swoją mowę stosownie
do różnych sytuacji odbiorcy1. Można więc powiedzieć, że słowo JAHWE jest pojemne, niewyobrażalnie bogate, tak że – jak relacjonował kapłan Amazjasz swojemu królowi wystąpienia Amosa – „Kraj nie może znieść
wszystkich jego słów” (Am 7,10). Bo w słowie Pana tkwi niewyobrażalna moc. Amos więc w pierwszej mowie
powiada, że JAHWE „grzmi z Syjonu”. I zadziwiająca ma być reakcja samej przyrody na bliżej nieokreślone
wystąpienie Pana – „żałobą okrywają się niwy pasterzy i usycha szczyt Karmelu” (Am 1,2).
Izajasz raz jeden wypowiada się o słowie JAHWE w sposób tak tajemniczy, jak prorok Amos. Mówi o słowie jakby było czymś materialnym. „Pan zesłał słowo przeciwko Jakubowi, a ono spadło na Izraela” (Iz 9, 7).
Zdumienie musi budzić fakt, że prorok nic nie mówi o treści wyroku JAHWE. Izajasz mówi tu o słowie Pana
w taki sposób, jakby był świadkiem dopadnięcia Izraela przez słowo Pana. Zdaje się, że mamy tu do czynienia z jakąś demoniczną sferą JAHWE, nieobliczalnym, nieprzewidywalnym działaniem świętego Izraelskiego
(por. 2 Mż 4,24)2.
Skutki działania słowa JAHWE są nieodwracalne. Słowo pozostawia po sobie trwały i niezatarty ślad.
Dzięki niemu historia staje się czytelna. Wywołuje splot wydarzeń, w których Izrael może znaleźć ślad obecności Boga (Iz 40,5; 41,4.9; 44,26). Transcendentny Bóg jest przez swoje słowo bliski człowiekowi. Jest tak
blisko każdego Izraelity, jak Jego słowo jest blisko serca przestrzegającego przykazania. Deuteronomista,
według którego słowo jest synonimem życia3, w imieniu JAHWE powiada:
„Obficie obdarzy cię JAHWE, Bóg twój, dobrem w każdym dziele twoich rąk […] jeśli będziesz słuchał głosu JAHWE, Boga twego, i będziesz przestrzegał jego przykazań i ustaw zapisanych w księdze tego zakonu, jeżeli nawrócisz się do JAHWE, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej. To przykazanie, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za dalekie […]. Lecz bardzo blisko jest
ciebie słowo, w twoich ustach i w twoim sercu, abyś je czynił” (5 Mż 33,9a.10.11.14).
Wyrażenie słowo JAHWE (rb*D* hw*hy=) [D*b*r JAHWE]) występuje dwieście czterdzieści jeden razy
w starotestamentowym piśmiennictwie, w tym aż w dwustu dwudziestu jeden przypadkach określa prorockie słowo Boże. Nie może więc podlegać najmniejszej wątpliwości to, że zwrot ten w Starym Testamencie
używany jest jako termin techniczny na oznaczenie objawienia prorockiego4. Prorok otrzymywał słowo. Charakterystyczna jest obietnica deuteronomistyczna: „Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty.
Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę” (5 Mż 18,18). Bardzo interesująca i zarazem wiele mówiąca jest relacja z powołania proroka Ezechiela. Prorok tak je opisuje: „I rzekł do
mnie: Synu człowieczy! Zjedz to, co masz przed sobą; zjedz ten zwój i idź, a mów do domu izraelskiego. A gdy
otworzyłem usta, dał mi ten zwój do zjedzenia. I rzekł do mnie: Synu człowieczy! Nakarm swoje ciało i napełnij swoje wnętrzności tym zwojem, który ci daję! Wtedy zjadłem go, a on był w moich ustach słodki jak
miód” (Ez 3,1-3).
Posiadanie słowa JAHWE decydowało o tym, czy osoba mieniąca się być prorokiem, rzeczywiście nim
była i reprezentowała wolę JAHWE. Charakterystyczna była polemika Jeremiasza z prorokami kłamliwymi.
Prorok z Anatot powiada, że lud drwi ze słowa Pańskiego i nakłania swe ucho na słowa kapłanów i proroków,
którzy wołają: „Pokój, pokój!” (Jr 6,14). Ale nie mieli oni słowa Pana, ani też nie zostali posłani przez JAHWE.
Do jednego z nich, a mianowicie Chananiasza, Jeremiasz powiedział: „Słuchajże, Chananiaszu: Nie posłał cię
Pan, a ty wywołujesz w tym ludzie fałszywą ufność” (Jr 28,15). Kto nie otrzymał słowa JAHWE, ten nie był
prawdziwym prorokiem, a jego zwiastowanie było kłamstwem. Kłamliwi prorocy na czele z Chananiaszem
głosili na placach i ulicach Jerozolimy: „Pokój, pokój!”, a Jeremiasz na ich wołanie z pewną dozą drwiny odpowiadał: „Pokój, pokój! choć nie ma pokoju”.

1

G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 432
Zob. M. UGLORZ, JAHWE – Bóg Izraela. Zarys teologii Boga Starego Testamentu, s. 220.
3
Przez życie Stary Testament rozumie egzystencję człowieka, na którą składa się długie życie (Pwt 4,40; 11,9), liczna rodzina,
urodzajna ziemia, triumf nad wrogami itp. Por. St. ŁACH, Księga Powtórzonego Prawa, PŚST II-3, s. 266.
4
G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 431.
2
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Prorocy kłamliwi nie tylko nie mogli się powołać na słowo Pana, lecz także na Boże powołanie. Nie byli
oni wezwani, ani posłani do Izraela i nie mieli nic do powiedzenia ludowi w imieniu Boga. Powołanie wiązało
się bowiem z otrzymaniem słowa. Wymownie świadczy o tym powołanie Ezechiela na proroka Pana. Bóg
powołując Ezechiela, nakazał mu zjeść zapisany zwój (Ez 3,1nn). Prorok został powołany, jeśli doszło go słowo Pańskie (Oz 1,1; Jr 1,2 i inne). Jeremiasz opisując swoje powołanie, pisał: „Potem Pan wyciągnął rękę
i dotknął moich ust. I rzekł do mnie Pan: Oto wkładam moje słowa w twoje usta” (Jr 1,9).
Słowo, które otrzymywał prorok, spełniało także funkcję poznawczą. Dzięki słowu prorok znał wolę Bożą
(1 Sm 3,7), a przekazując ją dalej objawiał ją ludowi Bożemu (Jr 2,2.3; 4,3.4). Przede wszystkim słowo spełniało funkcję zbawczą. Przez słowo Bóg nieustannie stwarzał nową sytuację i kierował ku eschatologicznemu
wyzwoleniu.
Prorocy mieli do spełnienia zadanie, które określić można jako negatywne i pozytywne. Słowa skierowane do Jeremiasza: „Daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał i wypleniał,
niszczył i burzył, odbudowywał i sadził” (Jr 1,10) właściwie charakteryzują posłannictwo wszystkich proroków Pana. Zadaniem proroków Pana było zwalczanie bałwochwalstwa, od którego nie byli wolni Izraelici.
Lud Boży ulegając zewnętrznemu urokowi pogańskich kultów był skłonny zaakceptować pewne jego formy.
Prorocy, stojący na straży czystości jahwizmu wskazywali na nicość pogańskich bożków (Jr 10,3 nn). Głosili,
że Izrael nic im nie zawdzięcza. Zdecydowanie występowali również przeciwko nieprzestrzeganiu praw. Domagali się życia etycznego. Karcili wszystkie warstwy społeczne Izraela. Do pozytywnego działania zaś należy
zaliczyć zwiastowanie łaski Bożej, która w różnych epokach i u różnych proroków przyjmowała odmienne
kształty. Raz było to zwiastowanie o nowym przymierzu, innym zaś razem o wyjściu z niewoli, a jeszcze innym razem o nastaniu czasów mesjańskich, pokoju, szczęścia i radości.
Z prorokowaniem, głoszeniem słowa JAHWE, nierozerwalnie związane było cierpienie. Zazwyczaj przychodziło ono z zewnątrz. Wymagania stawiane ludowi przez proroka najczęściej budziły bunt, przeradzający
się w agresywność względem herolda JAHWE. Nierzadko prorok był cierpiętnikiem i życie swoje składał
w ofierze w imię wierności Bogu oraz na świadectwo przeciwko krnąbrnemu ludowi. Dlatego tak charakterystyczne dla Starego Testamentu pojęcie sługi u Deutero-Izajasza otrzymało nowe treści i stało się synonimem słowa cierpiętnik. Do cierpienia pochodzącego z zewnątrz dochodziło cierpienie wewnętrzne, duchowe, jak to było z całą pewnością w wypadku Jeremiasza, a także wydaje się w wypadku Ozeasza i Amosa.
Było ono bardziej uciążliwe i dokuczliwe aniżeli ból zadany przez współbraci.
Cechami charakterystycznymi, nierozerwalnie związanymi z profetyzmem starotestamentowym są więc:
powołanie, świadomość reprezentowania woli Boga, bezwzględna uległość woli Ducha Pana, cierpienie rozumiane jako znak powierzonego mandatu, przede wszystkim zaś aktualna, natchniona interpretacja wydarzeń w świetle zbawczego czynu Boga w przeszłości oraz eschatologiczne słowo, zapowiadające nową sytuację
i związek Boga ze swoim ludem.
W refleksji nad izraelskim profetyzmem i nierozerwalnie związanym z nim słowem Pana, nie można pominąć wspaniałego hymnu na temat słowa, a mianowicie psalmu 119, który powstał stosunkowo późno
w kręgu literatury mądrościowej. Według autora tego psalmu1, słowo jest przede wszystkim przykazaniem.
Jednakże w myśleniu psalmisty i według literatury sapiencjalnej, słowo jest nadal źródłem życia (Ps 119,
25.49.50.107.144. 154).
Psalmy pokazują też, jak mocno na świadomości teologicznej Izraela pozostawiła ślad prorocka koncepcja
słowa JAHWE2.

3.3.4. Prorok ustami JAHWE
Prorok nie tylko otrzymywał słowo JAHWE. Bóg nie tylko wkładał w usta proroka swoje słowo. Prorok był
ustami JAHWE3. Znana jest obietnica dana ludowi izraelskiemu w deuteronomistycznej redakcji:
1

Psalm 119. powstał prawdopodobnie po niewoli babilońskiej i stanowi antologię wypowiedzi na temat prawa – zob. H- J. KRAUS, Psalmen 2, BKAT, s. 820
2
Zob. St. ŁACH, Księga psalmów, PŚST, VII-2, s. 512; W. ZIMMERLI, Ezechiel, BKAT, s. 89.
3
H. WILDBERGER, JAHWEswort und prophetische Rede bei Jeremia, 1nn.
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„Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do
nich wszystko, co mu rozkażę. Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim
imieniu, to Ja będę tego dochodził na nim. Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu
słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki
prorok poniesie śmierć. A jeśli powiesz w swoim sercu: Po czym poznamy słowo, którego Pan nie wypowiedział? Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok nie w imieniu Pana, nie spełni się i nie nastąpi, jest
ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok; więc nie bój
się go” (5 Mż 18,18-22).
Jeśli sam Bóg uważał proroka za swoje usta, to z jednej strony wynikała z tego wielka odpowiedzialność,
która ciążyła na proroku, z drugiej zaś strony, obowiązek ludu, do którego Pan przemawiał przez usta proroka. Prorok musiał być świadomy swojego powołania i ciężaru, który na niego został złożony. Lud zaś nie mógł
lekceważyć słów proroka, które przecież nie były jego słowami, lecz słowami samego Pana Zastępów. Jeśli
lud lekceważył słowa swoich posłańców, wtedy wisiała nad nim zapowiedź kary, która musiała się spełnić.

„Usta Pańskie” stworzyły świat i „usta Pańskie” tworzyły historię Izraela.
Prorocy, szczególnie od czasów Jeremiasza, pojmowali historię Izraela w szczególny sposób jako zależną
od słowa JAHWE i świadomi byli, iż Izrael zdany jest na to słowo. Słowo kształtowało Izraela i jego egzystencję przed Panem. Deuteronomista natomiast uważał, że słowo głoszone przez proroka, jako słowo JAHWE,
jest życiem (5 Mż 32,47). Przeto człowiek żyje nie tylko samym chlebem, ale każdym słowem, które wychodzi
z ust Pana (5 Mż 8,3). Profetyczna koncepcja historii Izraela i człowieka, zorientowana jest więc na słowo
JAHWE, które jest czymś żywym, samym Duchem JAHWE1, a nie literą2.
Słowa JAHWE nie inspirowały człowieka, że działał on tak, czy inaczej, dzięki czemu historia potoczyła się
tak, jak ją opisuje Stary Testament, lecz słowo kształtowało historię i urabiało człowieka. Roli proroka nie da
się więc jedynie przyrównać – używając współczesnych obrazów – do płyty z nagraniem, ale do narzędzia,
którym dysponuje JAHWE. Prorok napełniony Duchem JAHWE, wyposażony był w słowo JAHWE, działał
w imieniu JAHWE, a jego zwiastowanie było nie tylko obietnicą, lub groźbą, lecz działało i spełniało to, co
prorok mówił. Nie mówił bowiem z siebie, ale przez niego mówiły usta Pańskie.

3.3.5. Wizje i sny
Prorok otrzymywał słowo JAHWE. Ale Stary Testament mówi także o innych środkach objawienia, a mianowicie o wizjach i snach3.
Wizje odgrywały ważną rolę w komunikacji między Bogiem a prorokiem. Były to przeżycia wykraczające
poza zjawiska odbierane zmysłami. Prorocy mający wizje słyszeli słowa JAHWE, śpiew serafów, oglądali rzeczywistość niedostępną cielesnym oczom, a także odczuwali pewne wrażenia dotykowe i smakowe, jak to
było w wypadku Izajasza i Ezechiela.
Opisy wizji, głównie te, przez które prorocy otrzymywali pewne prawdy i przyszłe wydarzenia do przekazania, zawierają obrazy, które wykraczają poza logikę przyczyn i skutków, symbolicznej akcji zawartej w wizji,
a wydarzeniami, ku którym podąża historia Izraela. Istnieje jednak w prorockich wizjach pewien związek
przyczynowy, który prorok był w stanie wyjaśnić wyłącznie dzięki słowom, które słyszał z ust JAHWE. Przykładem może być wizja opisana przez Jeremiasza:
„I doszło mnie słowo Pana tej treści: Co widzisz, Jeremiaszu? I odpowiedziałem: Widzę gałązkę drzewa
migdałowego. Wtedy Pan rzekł do mnie: Dobrze widziałeś, gdyż czuwam nad moim słowem, aby je wypełnić. I powtórnie doszło mnie słowo Pana tej treści: Co widzisz? I odpowiedziałem: Widzę rozpalony
kocioł, z którego wrzątek wylewa się od północy. Wtedy Pan rzekł do mnie: Z północy leje się nieszczęście na wszystkich mieszkańców kraju. Bo oto Ja przywołam wszystkie ludy królestw północnych – mówi
Pan – i przyjdą, i każdy ustawi swój tron u wejścia do bram Jeruzalemu i naprzeciw wszystkich jego murów wokoło, i naprzeciw wszystkich miast judzkich. Wtedy wypowiem na nich swoje wyroki z powodu
wszystkich ich złości, że mnie opuścili, kadzili obcym bogom i oddawali pokłon dziełu swoich rąk” (Jr 1,
11-16).
1

W. EICHRODT, Theologie des Alten Testaments, 2-3, s. 47
Dlatego apostoł Paweł wiele wieków później napisze, że „litera zabija, duch zaś ożywia” (2 Kor 3,6).
3
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Wydaje się, że przeżycia w sferze zmysłowej mieszają się tutaj z przeżyciami wykraczającymi poza zmysły.
Jeremiasz patrzył na kwitnące wczesną wiosną drzewo migdałowe, zapowiadające odrodzenie przyrody po
zimowym spoczynku, drzewo zwane drzewem czuwania (dq@v* [v*q@d]). To była okazja, aby JAHWE mógł
przekazać słowa – być może – już poza sferą zmysłową: „Dobrze widziałeś, gdyż czuwam nad moim słowem,
aby je wypełnić”. Podobną sytuację znajdujemy w wizji kotła, którego gorąca zawartość jakby wylewa się od
strony północnej. Mamy tu do czynienia ze zjawiskiem dnia codziennego1. Ale Jeremiasz, obserwując gotującą się strawę, słyszał głos JAHWE: „Co widzisz?” Młody prorok informujący Boga o swojej obserwacji, słyszał Boże postanowienie: „Z północy leje się nieszczęście na wszystkich mieszkańców kraju…”. Nie można
upatrywać w tym chorobliwej wyobraźni młodego człowieka, jakim był kapłański syn z Anatot. Jeremiasz, to
co widział i słyszał głosił na placach i ulicach Jerozolimy. Historia zweryfikowała jego przepowiednie. Zweryfikowała także przepowiednie fałszywych proroków, głównie Chananiasza. Głosili pokój dla Syjonu, ale pokoju
nie było. Wróg z północy zniszczył świątynię, chlubę Izraela. Dlatego Jeremiasz został wielkim prorokiem,
a Chananiasz nie.
Środkiem przekazu woli JAHWE jest również sen. Musimy być świadomi tego, że starożytni semici rozumieli sen zgoła inaczej, aniżeli współczesna nauka. Prawie na całym bliskim wschodzie sądzono, że bogowie
kontaktowali się z ludźmi przez sen. Przez sen bóstwo dawało do zrozumienia, co niebawem się stanie. Ślad
tego widzimy w noweli o Józefie. Jego sny miały charakter proroczy. Przez sen Józef dowiedział się o swojej
przyszłości (1 Mż 37,1nn). Przez sen Józefa, Bóg zapowiedział siedem lat urodzajnych i siedem lat nieurodzajnych w Egipcie (1 Mż 40,1nn). Przez sen Bóg przemówił do Jakuba, uciekającego przed gniewem brata,
Ezawa, że będzie z nim na wszystkich jego drogach tułaczego losu, i że powróci do ziemi ojców (1 Mż 28,
11nn).
Sen w sanktuarium był traktowany w szczególny sposób. Typowym snem inkubacyjnym, o którym mówi
Stary Testament – wydaje się być sen króla Salomona w sanktuarium w Gibeonie, podczas którego młody
król rozmawiał z JAHWE i prosił Go o rozumne serce (1 Krl 3,4-14)2.
W 4. Księdze Mojżeszowej czytamy, że Bóg będzie objawiał się prorokom poprzez widzenia i sny: „Jeżeli
jest u was prorok Pana, to objawiam mu się w widzeniu, przemawiam do niego we śnie” (4 Mż 12,6). Jednakże w Starym Testamencie znajduje się bardzo mało przekazów, które mówią o przekazaniu prorokom woli
JAHWE przez sen. Czy prorok Natan otrzymał słowo Pana przez sen?3 Trudno na to pytanie jednoznacznie
odpowiedzieć. Jednakże z Księgi Zachariasza dowiadujemy się, że prorok miał nocne widzenia (Za 1,8; por.
4,1). I tu należy zapytać, czy przez wyrażenie widzenie nocne należy rozumieć sen?
Prorok Jeremiasz zdecydowanie zwalczał proroków kłamliwych, którzy powoływali się na sny (Jr 23,2528; 27,9; 29,8). Nie będziemy chyba dalecy od prawdy, jeśli powiemy, że tekstów o nocnych widzeniach proroków nie da się jednoznacznie zinterpretować, i że raczej wielcy prorocy sceptycznie odnosili się do objawień otrzymanych w czasie snu.

3.3.6. Symboliczne działania
Prorocy mieli do przekazania konkretne poselstwo. Kiedy takiego poselstwa nie posiadali, wówczas milczeli, niejednokrotnie przez dłuższy czas, aż do chwili, kiedy otrzymywali nowe zadania. Poselstwo przekazywane było głównie przez słowa, które prorok otrzymywał od JAHWE. Prorok był więc przede wszystkim
mówcą. Ale Boże poselstwo przekazywane było również przez proroków przy pomocy symbolicznego działania. Symboliczne działanie należy do środków działania klasycznych proroków izraelskich i należy zdecydowanie odróżnić go od wróżbiarstwa i magicznych czynności, zakazanych przez izraelskie prawo (5 Mż 13,2-6).
Różnicę pomiędzy symbolicznym działaniem a magią można wyraźnie określić. Prorok zawsze działał z polecenia JAHWE, mag zaś z polecenia, czy też na skutek prośby człowieka. Prorok przepowiadał przyszłość, którą gotował JAHWE, mag zaś usiłował przy pomocy magii kreować rzeczywistość.

11

Zob. L. STACHOWIAK, Księga Jeremiasza, PŚST X-1, s. 92.
Nie wszyscy jednak uważają, że sen Salomona miał charakter snu inkubacyjnego – zob. J. St. SYNOWIEC, Prorocy Izraela, ich
pisma i nauka, s. 26.
3
Zob. 2 Sm 7,4nn.
2
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Słowo od samego początku w dziejach Izraela połączone było z gestem. Wydaje się, że najstarsze, najpierwotniejsze były gesty związane ze śmiercią bliskiej osoby, jako wyraz żalu i żałoby. W sferze religijnej
w geście błogosławieństwa udzielanego przez kapłana widziano błogosławieństwo samego Boga. Gest jest
więc przedłużeniem działania JAHWE. Symboliczna czynność miała uzmysłowić przyszłe wydarzenia, które
niechybnie z woli JAHWE będą miały miejsce.
Gest miał znaczenie symboliczne. Mógł także być pewnego rodzaju parabolą. Rozróżnienie niejednokrotnie jest niemożliwe. Znacznie łatwiej dokonać rozróżnienia między czynnością symboliczną a wizją. Wizja
jest wewnętrznym przeżyciem, symboliczna czynność zaś jest zdarzeniem, mówiącym o jakimś zdarzeniu
w historii, które dopiero nastąpi. Czasem może ją poprzedzać wizja, w czasie której przekazane zostaje polecenie i objaśnienie symbolu1.
Prorocy głosili rzeczy przyszłe nie tylko za pomocą artykułowanego słowa, które otrzymywali, ale uciekali
się także do różnego rodzaju, częściowo zresztą niezwykle osobliwych czynności – jak już powiedzieliśmy –
mających charakter znaku, czy symbolu. Czy za takie znaki można uważać cuda, które czynili prorocy Eliasz
i Elizeusz? Były one raczej dowodami posiadania Ducha JAHWE. Ale JAHWE nie żądał od późniejszych proroków, proroków okresu klasycznego cudów. Często głoszenie słowa przez proroków powiązane było z pewnymi znakami, które miały – jakby wizualnie – wzmocnić wymowę głoszonego przez nich poselstwa.
Mało znany z kart Starego Testamentu prorok Achasz z Sylo, jeszcze za życia króla Salomona, spotkał kiedyś na drodze Jeroboama syna Nabata z pokolenia Efraima (1 Krl 11,36). Zdjął wtedy z siebie swój nowy
płaszcz i podzielił go na dwanaście części. Dziesięć części wręczył Jeroboamowi na znak, że podzielone zostanie królestwo Dawida. Dziesięć plemion przyłączy się do Jeroboama, pozostałe dwa pozostaną przy synu
Salomona (1 Krl 11,29-43)2.
Ozeasz z Bożego polecenia wziął sobie za żonę Gomer, kobietę, która w pogańskich świątyniach oddawała
się mężczyznom, składającym tam ofiary. Pomimo, że opuściła ona Ozeasza, prorok ponownie ją przyjął i miał
z nią dzieci, którym nadał symboliczne imiona (Oz 1,1nn)3. Życie Ozeasza z niewierną żoną miało być znakiem dla Izraela, który opuścił JAHWE i „cudzołożył” z obcymi bogami. Ponieważ z obcymi kultami związana
była prostytucja, Ozeasz nazywa takie postępowanie „nierządem” (2,4n; 4,10nn; 5,3n; 9,1; por. Jr 2n; Ez 16;
23). Potępia nawet i nazywa nierządem (8,9nn; por. 5,13; 7,8nn; 10,4; 12,2) starania polityczne, mające na
celu szukanie pomocy Izraela u obcych narodów. Gdy przedstawia on przywiązanie Boga do swojego ludu,
jako związek mężczyzny i kobiety (2,4nn; por. Jr 2 i in.), to przejmuje on tym samym z religii kananejskiej
zadomowione w niej wyobrażenie o małżeństwie boga z boginią, ale przekształca je w obraz cudzołóstwa
Izraela i niewierności ludu wobec Boga. Pomimo niewierności Izraela Bóg nie przestał miłować swojego ludu. Po odbyciu oczyszczającej kary, Bóg znowu miał okazać swojemu niewiernemu ludowi miłość4.
Na znak niewoli, do której pójdzie Juda, Jeremiasz przez pewien okres nosił jarzmo – „Na początku panowania Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, doszło Jeremiasza słowo Pana: Tak rzekł Pan do mnie: Zrób
sobie powrozy i jarzmo i włóż je sobie na szyję” (Jr 27,1.2).
Życie proroka Ezechiela było znakiem dla Izraela. Prorok usłyszał bowiem bardzo bolesne dla siebie słowa. Ezechiel tak o tym pisze:
„I doszło mnie słowo Pana tej treści: Synu człowieczy, oto Ja zabiorę ci przez nagłą śmierć rozkosz twoich
oczu, lecz ty nie biadaj ani nie płacz, niech ani jedna łza u ciebie się nie pojawi. Wzdychaj tylko cicho, nie
urządzaj żałoby po zmarłym. Zawiąż sobie zawój na głowie, na nogi włóż sandały, nie zasłaniaj swojej
brody i nie jedz chleba żałoby. Z rana przemawiałem do ludu, a wieczorem zmarła moja żona; następnego rana uczyniłem to, co mi nakazano. Wtedy lud rzekł do mnie: Czy nie powiesz nam, co to dla nas znaczy, że ty tak czynisz? I odpowiedziałem im: Doszło mnie słowo Pana tej treści: Przemów do domu izraelskiego: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja zbezczeszczę moją świątynię, chlubę waszej potęgi, z której
jesteście dumni, rozkosz waszych oczu i ukochanie waszych dusz. Wasi synowie i wasze córki, które tam
pozostawiliście, padną od miecza. Wtedy uczynicie to, co Ja uczyniłem: Nie będziecie zasłaniali swoich
1

G. FOHRER, Die symbolischen Handlungen der Propheten, s. 98n.
Zob. J. BRIGHT, Historia Izraela, s, 235nn; M. NOTH, Geschichte Israels, s. 206nn.
3
Jö. JEREMIAS, Der Prophet Hosea, ATD 24/1, s, 32nn.
4
Zob. W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 175.
2
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bród i nie będziecie jedli chleba żałoby. Zawoje będą na waszych głowach, a na waszych nogach sandały, nie będziecie urządzali żałoby ani płakali, lecz z powodu swoich win uschniecie i jeden przed drugim
będziecie jęczeć. I Ezechiel będzie wam znakiem; dokładnie tak, jak on uczynił, i wy uczynicie, gdy to nastąpi. I poznacie, że Ja jestem Wszechmocny Pan” (Ez 24,15-24).
Ten sam prorok wziął też pewnego dnia dwa kawałki drewna i połączył je z sobą na znak, że w przyszłości
potomkowie Jakuba nie będą już podzieleni na Izrael i Judę, jak stało się to po śmierci króla Salomona, ale
będą jak za czasów Dawida stanowić jedno („I uczynię z nich jeden naród w tej ziemi na górach izraelskich,
i jeden król będzie panował nad nimi wszystkimi, i już nie będą dwoma narodami, i już się nie rozdzielą na
dwa królestwa” – Ez 37,22).

Widać z powyższego, że symboliczne działanie jakby wzmacniało słowa głoszone przez proroków, jednakże bez słowa JAHWE, gesty, którymi posługiwali się prorocy były nieczytelne. Symboliczne działania były
wyjaśniane przez słowo Pana.
Ale prorocy przekazywali Boże objawienie nie tylko przez znaki, ale sami je czasem otrzymywali w znakach. Prorok Jeremiasz pisze, że otrzymał polecenie, aby kupił lniany pas, przepasał się nim i udał się nad
Eufrat. Tam miał ten pas pozostawić w ukryciu. Po pewnym czasie znowu Jeremiasz otrzymał polecenie od
JAHWE, aby udał się do Mezopotamii i odnalazł pozostawiony tam pas. Okazało się, że pas ten „do niczego
się nie nadawał” (Jr 13,1-8). Wówczas JAHWE powiedział prorokowi: „Tak zniszczę pychę Judy i wielką pychę
Jeruzalemu: Ten lud zły, który się wzbraniał słuchać moich słów, który kieruje się uporem swojego serca
i idzie za cudzymi bogami, służąc im i oddając im pokłon, stał się jak ów pas, który do niczego się nie nadaje.
Bo jak pas przylega do bioder męża, tak chciałem, aby cały dom izraelski i cały dom judzki przylgnął do mnie,
aby być moim ludem, moją chlubą, chwała i ozdobą” (Jr 13,9-11).
Także Izajasz sporządził tablicę zapisaną imionami (Iz 8,1-4), przechadzał się nago, to znaczy w stroju
człowieka skazanego na deportację (Iz 20,1nn.), Jeremiasz rozbił gliniany dzban (Jr 19,1nn.), kupił pole (Jr 32,
6nn).
Symboliczny gest, działanie, czyn, przedstawiał jakby w proporcji niewielkiej rzeczy to, co JAHWE czynił
w skali i w wymiarze narodu, epoki itp. Jeśli Jeremiasz nosił przez pewien czas jarzmo, to ta czynność symboliczna oznaczała, że cały Izrael spotka kara. Symboliczna czynność nie wywołuje zdarzenia, ale jest zapowiedzią zdarzenia. To różni ją też od czynności magicznej, która miała na celu wywołanie zdarzenia. Gest zapowiadał to, co wcześniej zostało postanowione przez JAHWE. Znak był twórczą prefiguracją tego, co miało
nadejść. Po znaku musiało nastąpić jego urzeczywistnienie. Z chwilą, gdy prorok za pomocą znaku wprowadza rzeczy przyszłe w historię, i to w najdrobniejszych szczegółach, rozpoczyna się proces ich realizacji. Tak
więc, znak prorocki jest niczym innym jak zintensyfikowaną formą prorockiego słowa1.
G. von Rad pisze: „Jeśli pierwotnie symboliczne czynności proroków odnosiły się do wydarzeń przyszłych
(2 Krl 13, 14 nn.), to u proroków klasycznych znak adresowany jest również do współczesnych, doznając
przez to pewnego rodzaju zdwojenia. Oczywiście przeświadczenie o historiotwórczej mocy znaku nie zanika;
nadto znak staje się środkiem przepowiadania. Znak dzięki zawartym w nim treściom, z większym naciskiem
teraz akcentowanym, zostaje ukazany współczesnym, aby przygotować ich na to, co ma nadejść. Tak więc
chodzenie nago Izajasza jest – zgodnie z interpretacją dodaną przez JAHWE – «znakiem» dla ludu, unaocznieniem oczekującej go jeszcze deportacji (Iz 20,3). Całkiem podobnie ma się rzecz w wypadku Ezechiela,
który nie nosząc żałoby po śmierci żony, staje się dla ludu «znakiem», zapowiedzią katastrofy, takiej, że nikt
nie będzie mógł dopełnić obrzędów żałobnych, nikt nie będzie nosił rytualnych oznak żałoby po śmierci
swych bliskich (Ez 24,15nn)”2.

3.3.4. Zwiastowanie proroków
Profetyzm izraelski był zjawiskiem, bez którego nie można sobie wyobrazić starotestamentowego jahwizmu, jego specyficznej atmosfery, to jednak – należy to zdecydowanie podkreślić – tkwił on głęboko w tradycji najstarszych faz religii Starego Testamentu. Wyrósł z wiary w JAHWE, który objawił się ojcom i rozwijał

1
2

G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 438.
Tamże, s. 439.
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się w klimacie nieustannej walki o czystość wiary. Zresztą sami prorocy przewodzili w tej walce, będąc nieprzejednanymi wrogami religii kananejskiej, głównie baalizmi1. Solą w oku proroków klasycznych były także
wybujałe formy niektórych przejawów religijności izraelskiej, głównie wówczas kiedy religijność ta nie szła
w parze z życiem w sprawiedliwości, opartej na woli i prawie Bożym.
Prorocy interpretowali oraz aktualizowali dawne tradycje wiary i życia. Ich działalności nie da się – jak
zobaczymy później – oddzielić od izraelskich tradycji, które należały zarówno do treści wiary, jak i ich przejawów w codziennym i religijnym życiu potomków patriarchów.
Aby przedstawić myśl i treść zwiastowania prorockiego należy przeanalizować poselstwo kolejnych proroków, od Amosa, poprzez Ozeasza, Izajasza, Jeremiasza aż do ostatniego proroka, a mianowicie Micheasza.
Bóg powoływał proroków i każdy z nich miał do wykonania konkretne zadanie. Prorocy nie dokonywali systematyzacji głoszonych przez siebie prawd. Nie da się napisać żadnej „dogmatyki” prorockiej. Powiedzieć
jednak należy, że prawie u wszystkich proroków da się zauważyć występowanie pewnych, powtarzających się
tematów. Można na takie tematy wskazać, skatalogować je i w pewnym stopniu usystematyzować.
Niektórzy prorocy jednak nie wnieśli nic zaskakującego i nowego do religijnej myśli profetycznej Izraela.
Nie poświęcimy więc ich myśli większej uwagi, a jeśli będzie zachodziła potrzeba to zostanie wspomniany
ogólnie ich głos w dziejach ludu wybranego.
3.3.4.1. Historia i przyszłość Izraela
Izrael już u początku swojej drogi wierzył niezachwianie, że JAHWE czyni ciągle coś nowego: wyprowadził
lud z niewoli egipskiej, zawarł z nim przymierze, obdarzył ziemią, obiecaną ojcom. Izrael nie wybiegał jednak
myślą naprzód. Żył aktualnymi wydarzeniami. Czas według izraelskiej myśli składał się z wielu czasów, które
następują po sobie, jak po siewie następuje wzrost i żniwa. Dlatego kaznodzieja Salomona pisał: „Wszystko
ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę: Jest czas rodzenia i czas umierania; jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas zabijania i czas leczenia; jest czas burzenia i czas budowania” (Kz 3,1-3). Żaden czas się nie powtarzał, chociaż czas siewu i żniwa miał miejsce każdego roku.
Deuteronomista pisał: „Nie tylko z wami zawieram to przymierze, obwarowane przysięgą, ale także z tym,
który jest tutaj dziś z nami przed Panem, Bogiem naszym, oraz z tym, którego nie ma tu dziś z nami” (5 Mż 29,
13-14). Dość dziwnie brzmiące słowa, wyrażają myśl, że zbawczy czyn Boga, jakim było zawarcie przymierza,
posiada nieprzemijającą wartość, że każde pokolenie w historii Izraela, które stoi przed obliczem JAHWE,
obdarowane zostaje tymi samymi dobrami, które kiedyś otrzymały pokolenia, które pod wodzą Mojżesza
wyszły z Egiptu i stały pod górą przymierza. Wielkie święta izraelskie obchodzone każdego roku w Izraelu,
nie powielały tego, co stało się na pustyni, ale przypominały dawne, zbawcze wydarzenia. Każde dziś było
nowym wydarzeniem, na wzór tego z czasów Mojżesza, bowiem Izrael był świadomy tego, że Bóg jest stale
obecny w życiu Izraela.
Prorocy z różnym natężeniem nawiązywali do dawnych tradycji. Ozeasz opierał swe orędzie na tradycji
wyjścia z Egiptu i wędrówki Izraela przez pustynię. Izajasz budował swe orędzie na tradycji o Syjonie i przymierzu Boga z Dawidem. U Jeremiasza i Ezechiela, proroków czasu hegemonii babilońskiej dochodziła do
głosu tradycja wyjścia, a u Deutero-Izajasza wręcz rodzi się myśl o nowym wyjściu. Ale u Jeremiasza i Ezechiela do głosu doszła także tradycja przymierza. Przepowiadali, że Bóg zawrze przymierza ze swoim ludem
na nowych zasadach.
Prorockie orędzie nie było jednak wspominaniem jedynie dawnych rzeczy. Deutero-Izajasz ośmielił się
nawet wołać w imieniu Boga: „Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie!
Oto Ja czynię rzecz nową: Już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuję na pustyni drogę,
rzeki na pustkowiu” (Iz 43,18-19). Podobnie wołał Trito-Izajasz: „Oto Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię
i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu. A raczej będą się radować
i weselić po wszystkie czasy z tego, co Ja stworzę, bo oto Ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu radość! I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu, i już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu
i głosu skargi” (Iz 65,17-19). Prorocy oczekiwali czegoś nowego. Ozeasz, który był świadomy katastrofy, jaką

1

Zob. A. NAUMCZYK, Zagadnienia religijne u Sumerów i Kanaańczyków w świetle wykopalisk i tekstów, RT ChAT 1961, s.23-49.
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niosła z sobą potęga Asyrii, głosił, że nadejdzie czas, w którym Izrael na nowo obejmie kraj w posiadanie.
Izajasz, budując na przymierzu Boga z Dawidem, oczekiwał przyjścia nowego Dawida:
„Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go:
Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na
wieki” (Iz 9,5.6a),
oraz:
„I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim Duch Pana; Duch
mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni
Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz
według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi.
Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie
sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi” (Iz 1,1nn). Także Jeremiasz oczekiwał nowego Dawida: „Oto idą dni – mówi Pan – że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl: Będzie
panował jako król i mądrze postępował; i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni
Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał; a to jest jego imię, którym go zwać będą:
Pan sprawiedliwością naszą” (Jr 23,5-6). Nie można także pominąć milczeniem zapowiedzi Micheasza:
„Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą
Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych” (Mi 5,1).
Żaden z proroków nie określa dokładnie czasu, kiedy wypełnią się ich przepowiednie. Prorocy nie określali ram czasowych dla wydarzeń, które zapowiadali. Można mówić jedynie o pewnej perspektywie czasowej,
o czasie, który nie jest daleki, ale intuicyjnie wyczuwali, że jest on bardzo blisko, w każdym razie niechybnie
się wypełni. Tą atmosferę bliskiego wypełnienia zapowiadanych wydarzeń, oddają bardzo sugestywnie prorockie wypowiedzi, w których występują słowa: słychać lub blisko jest. „Słuchaj! Wrzawa z miasta! Słuchaj!
Wrzawa z świątyni! Słuchaj! To Pan oddaje swoim nieprzyjaciołom należną im zapłatę” (Iz 66,6).
Przyszłość nie będzie powtórzeniem rzeczy dawnych (Iz 43,16n). Prorocy zapowiadali nowe wydarzenia.
Izrael powinien oczekiwać nowych czynów Boga w swojej historii.
Prorocy zbierali też wiadomości o wydarzeniach, które rozgrywały się na szerszej arenie historii, aniżeli
historia Izraela. Słuchali wieści, które nadchodziły z Asyrii, później z Babilonu i Persji. Z niezwykłą czujnością
śledzili ruchy wojsk ówczesnych potęg militarnych. Byli wrażliwi na każdą wieść, która nadchodziła z daleka.
Opowiadali o zasłyszanych wydarzeniach, a może widzieli je oczyma swojego ducha. Budziły one grozę,
a prorocy nie szczędzili słów ostrzeżenia, w których pewną rolę odgrywało słowo biada. Ale nie można powiedzieć, że analizowali wydarzenia na arenie politycznej i prognozowali, co może się wydarzyć. Obca im
była dziedzina, którą dzisiaj nazywamy politologią. Według proroków wydarzy się to, co się ma wydarzyć, co
Bóg zamierza uczynić i co realizuje. Bóg używał wrogich Izraelowi narodów i ich władców, aby byli narzędziami Jego planów. Dlatego król Persów, Cyrus został nazwany nawet pomazańcem (Iz 45,1). Bóg według
proroka mówił o Cyrusie: „On moim pasterzem, wykona całkowicie moją wolę, i który mówię o Jeruzalemie:
Będziesz odbudowane – a o świątyni: Będziesz na nowo założona” (Iz 44,28). Ale Bóg – według proroków –
przede wszystkim działał zbawczo dla dobra swojego ludu, chociaż go karał i doświadczał. Inne narody w
pewnym sensie miały korzystać ze zbawczych darów JAHWE, które otrzyma Izrael, ale zawsze miały to być
jedynie „okruchy ze stołu Pańskiego”.
Mając na uwadze powyższe, należy postawić pytanie: Czy można mówić o nowym spojrzeniu na historię?
Porównując prorockie spojrzenie na historię Izraela z tradycyjnym spojrzeniem, przedprofetycznym, możemy
powiedzieć, że tak, że prorocy zobaczyli dzieje ludu Bożego w świetle słowa JAHWE, które kierowało spojrzenie przede wszystkim ku rzeczom przyszłym. Prorocy jakby „zamknęli drzwi” minionej historii, otworzyli
zaś nowe drzwi, które prowadziły do przyszłości.
Nie była to jednak przyszłość daleka. Posługując się terminologią współczesnej teologii, należy powiedzieć, że była to przyszłość eschatologiczna, a więc związana z końcem stworzenia i czasu. Przede wszystkim
taka konstrukcja myślowa, jak koniec stworzenia, koniec rzeczy i czasu, nie funkcjonowała w dobie wielkich
proroków izraelskich, chociaż prorocy mówili o nowym stworzeniu, nowej ziemi i nowym niebie. Jednakże
nie chodziło rzeczywiste, w sensie materialnym nowe stworzenie. Kiedy Bóg wszystko uczyni nowe, historia
dalej się potoczy, tyle, że całkowicie odmieniony zostanie los Izraela. „Oto Ja stworzę nowe niebo i nową
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ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu. A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co Ja stworzę, bo oto Ja stworzę z Jeruzalemu wesele, a z jego ludu
radość! I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu, i już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu
i głosu skargi. Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył
swojego wieku…” (Iz 65,17-20).
Jednakże w pismach proroków spotykamy się z terminem dzień Pana (hwhy <oy [yom JAHWE]), który
często – zresztą błędnie – uważa się za synonim sądu ostatecznego, o którym jest mowa w żydowskiej apokaliptyce oraz w ewangeliach synoptycznych.
Czym jest dzień JAHWE w zwiastowaniu proroków izraelskich?
Termin dzień Pana występuje w wielu tekstach prorockich: Iz 2,13; 13,6.9; 22,5; 34,8; Jr 46,10; Ez 7,19;
13,5; 30,3; Jl 1,15; 2,1; 3,4.19; Am 5,18-29; So 1,7.8.14-18; Za 14,1. Istnieją także u proroków teksty, które
zdają się mówić o dniu Pana, chociaż nie występuje w nich termin hwhy <oy. Sceneria i używane symbole
oraz metafory wskazują na to, że chodzi właśnie o dzień Pana1.
Najstarszy tekst mówiący o dniu JAHWE, znajduje się w Księdze Amosa (Am 5,18-20). Słowa proroka jednak nie wyjaśniają czym jest dzień Pana. Mówią jedynie o skutkach nadejścia dnia JAHWE2.
Znacznie więcej na temat dnia Pana mówi prorok Izajasz w 13. rozdziale swojej księgi. Znajdujący się tu
poemat – prawdopodobnie jednak nie pochodzący spod pióra Izajasza – opisuje z niezwykłą ekspresją przygotowania do wojny („Ja wezwałem moich poświęconych i powołałem moich bohaterów, dumnych z mojej
chwały, aby wykonali wyrok mojego sądu. Słuchaj! Na górach wrzawa jakby licznego ludu. Słuchaj! Zgiełk
królestw, zgromadzonych narodów. Pan Zastępów dokonuje przeglądu zastępów bojowych”– Iz 13,3.4), na
wieść której opadają ręce i omdlewają serca ludzi („Dlatego opadają wszystkie ręce i truchleje każde serce
ludzkie. I są przerażeni; ogarniają ich kurcze i bóle, wiją się z bólu jak rodząca, jeden na drugiego spogląda
osłupiały, ich oblicza są rozpłomienione” – Iz 13,7.8). Dzień Pana będzie „okrutny, pełen srogości i płonącego
gniewu”. W dniu tym JAHWE nawiedzi „okręg ziemski za jego złość, a bezbożnych za ich winę”
Podobną scenerię znajdujemy w perykopie, znajdującej się w 34. rozdziale. Jest w niej nawet coś odrażającego, wszak JAHWE jest tu przedstawiony jako mściciel, żądny krwi, zniszczenia itp. („Miecz Pana ocieka
krwią” – Iz 34,6). JAHWE sieje zagładę, której towarzyszyć będą nawet kosmiczne znaki („I wszystkie pagórki
rozpłyną się. Niebiosa zwiną się jak zwój księgi i wszystkie ich zastępy opadną, jak opada liść z krzewu winnego i jak opada zwiędły liść z drzewa figowego” – Iz 34,4).
Ezechiel nie ustępuje Izajaszowi. W 30. rozdziale Księgi Ezechiela znajduje się opis tak sugestywny, że zda
się w nim słyszeć szczęk mieczy, okrzyki narodów. Rozpoczyna się on od słów: „Biadajcie! Ach! Jakiż to
dzień!” (Ez 30,2b). Dzień JAHWE w wizji proroka jest dniem ponurym dla narodów. Egipt i jego sprzymierzeńcy zostaną pobici mieczem. Wraz z nastaniem dnia Pana skończy się potęga Egiptu, zniszczone zostaną
bożki, wyschnie delta Nilu.
U Jeremiasza, proroka z Anatot klęska Egiptu pod Karkemisz3, kojarzy się z dniem Pana („Ów dzień należy
do Wszechmocnego, Pana Zastępów, to dzień pomsty, aby się pomścił nad swoimi wrogami! Miecz Pana
pożera, nasyca się i upaja ich krwią, gdyż Wszechmocny, Pan Zastępów wyprawia ucztę ofiarną w ziemi północnej, nad rzeką Eufrat” – Jr 46,10). Jeremiasz jakby był świadkiem tego wydarzenia. Relacjonuje upadek
Egiptu, zachęca do walki wojska Nebukadnesara: „Przygotujcie tarcze i puklerze i wystąpcie do boju! Zaprzęgnijcie konie i dosiądźcie rumaków, i stańcie w hełmach; naostrzcie włócznie, przywdziejcie pancerze! Nacierajcie, konie! Pędźcie rydwany! Wystąpcie, rycerze, Kuszyci i Putejczycy, zbrojni w tarcze, i Ludejczycy, którzy
napinacie łuk” (Jr 46,3.9).
Właściwie wszystkie starotestamentowe teksty o dniu Pana mówią o straszliwym boju, który stoczy sam
JAHWE. I chyba najlepiej pokazuje to Joel w swojej wyroczni o dniu JAHWE:
„Zatrąbcie na rogu na Syjonie! Krzyczcie na mojej świętej górze! Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi,
gdyż nadchodzi dzień Pana, gdyż jest bliski! Dzień ciemności i mroku, dzień pochmurny i mglisty. Jak zo1

Zob. G. von RAD, Der Heilige Krieg im alten Israel, s. 50nn.
Witaszek G., Amos. Prorok sprawiedliwości społecznej, s. 138nn
3
Zob. J. BRIGHT, Historia Izraela, s. 336nn
2
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rza poranna kładzie się na góry, tak nadciąga lud wielki i potężny, któremu równego nie było od wieków
i po nim już nie będzie aż do lat najdalszych pokoleń. Przed nim ogień płonący, a po nim płomień gorejący. Przed nim kraj jest jak ogród Eden, a po nim jak step pusty. Nikt też przed nim nie ujdzie. Wyglądają
jak konie, a biegną jak rumaki. Podskakują po wierzchołkach gór z turkotem wozów wojennych, z trzaskiem płomienia ognia, który pożera ściernisko, podobnie jak potężny lud, gotowy do bitwy. Przed nim
ze strachu drżą ludy, wszystkie twarze bledną. Biegną naprzód jak bohaterowie, wdzierają się na mury
jak wojownicy; każdy idzie prosto swoją drogą i nie zbacza ze swojej ścieżki. Nie wypiera jeden drugiego,
każdy idzie swoim torem, prą naprzód wśród pocisków, w ich szeregach nie ma przerw. Uderzają na
miasto, szturmem zdobywają mur, wpadają do domów i wdzierają się oknami jak złodzieje. Drży przed
nimi ziemia, trzęsie się niebo, słońce i księżyc są zaćmione, a gwiazdy tracą swój blask. I Pan wydaje
swój donośny głos przed swoim wojskiem, gdyż bardzo liczne są jego zastępy i potężny jest wykonawca
jego rozkazu. Tak! Wielki jest dzień Pana i pełen grozy, któż go przetrwa?” (Jl 2,1-11).
Być może, że pierwowzorem tego opisu jest nalot szarańczy, który zdarzał się w Izraelu1. Nie zmienia to
jednak faktu, że prorocy rozumieją dzień Pana jako wydarzenie wojenne.

Sceneria prorockich opisów dnia Pana nawiązuje do starych opisów świętych wojen JAHWE. Nie bez znaczenia jest użyte przez Izajasza słowo zagłada. Wskazać można na pewne paralele między Izajaszem a deuteronomistyczną historią początków dziejów Izraela (Iz 9,4 = Sdz 7; Iz 28,21 = 2 Sm 5,20.28).2 Joel pisząc o dniu
JAHWE nie omieszkał go nazwać dniem świętej wojny: „Obwołajcie to wśród narodów! Ogłoście świętą wojnę! Powołajcie pod broń bohaterów, niech przyjdą i wyruszą wszyscy wojownicy!” (Jl 3,14). Nie jest to więc
sceneria apokaliptyczna. Dzień JAHWE, to nie apokaliptyczny koniec. O takim będzie mowa daleko później,
a mianowicie dopiero u proroka Daniela. Według proroków dzień JAHWE był już blisko. „Biadajcie! Bo bliski
jest dzień Pana, który nadchodzi jako zagłada od Wszechmocnego” (Iz 13,6); „Przyszła na ciebie kolej, mieszkańcu ziemi, nadeszła pora, bliski jest dzień klęski, a nie radosnych okrzyków na górach. Oto wkrótce wyleję
na ciebie swoją zapalczywość i wywrę na tobie swój gniew; osądzę cię według twojego postępowania i sprowadzę na ciebie skutki wszystkich twoich obrzydliwości” (Ez 7,7.8; por 30,3; Jl 3, 19; Ab1,15; So 1,2.).
3.3.4.2. Bóg
JAHWE – według proroka Amosa – to Bóg, który nie tylko jest Bogiem Izraela. Jego władza wykracza poza
granice ludu wybranego. JAHWE jest sędzią wszystkich narodów (Am 1,3nn), dlatego Jego ramię dosięgnie
każdy lud, chociaż nie uznaje on JAHWE za swojego Boga. Izrael posiada jednak uprzywilejowaną pozycję
(„Czy nie jesteście dla mnie tym samym, co Kuszyci, wy, synowie Izraela? - mówi Pan. Czy nie wyprowadziłem
Izraela z ziemi egipskiej, Filistyńczyków z Kaftoru, a Aramejczyków z Kiru? Oto oczy Wszechmogącego Pana
są zwrócone na to grzeszne królestwo: Wytępię je z powierzchni ziemi, jednak nie wytępię doszczętnie domu
Jakuba” – Am 9,7.8). Bóg Amosa nosi wyraźnie cechy uniwersalne, wręcz kosmologiczne. („Choćby się
przedarli do Szeolu, wyciągnie ich stamtąd moja ręka, a choćby się wdrapali na niebiosa, ściągnę ich stamtąd
w dół” – Am 9,2).
Według proroka Ozeasza, JAHWE jest Bogiem Izraela „od ziemi egipskiej” (Oz 12,10; 13,4). Czasy wędrówki Izraela pod wodzą Mojżesza były okresem młodości Izraela i jego zaślubin z JAHWE. Izrael został
związany z JAHWE, a były to więzy miłości (Oz 11,4).
Bóg Izajasza jest Bogiem świętym (Iz 6,1nn). Prorok hołdując teologii syjońskiej, nazywa bardzo często Boga
Panem Zastępów (Iz 5,7), ale także Świętym Izraelskim (Iz 1,4). Dlatego Bóg jest Bogiem karzącym. Izajasz wołał:
„I stanie się w owym dniu, że Pan gwizdnie na muchę, która jest na krańcach strumieni egipskich, i na pszczołę,
która jest w ziemi asyryjskiej” (Iz 7,18); „Przeto Pan sprowadzi na nich wody Rzeki, potężne i wielkie, króla asyryjskiego i całą jego potęgę. I wystąpi ze wszystkich swoich koryt, i wyleje ze wszystkich swoich brzegów” (Iz 8,7).
Prorok Nahum nie odegrał większej roli w dziejach Izraela, jednakże będąc świadkiem upadku imperium
asyryjskiego, przede wszystkim Niniwy, głosił potęgę Boga JAHWE, który ukarał butny naród i sowicie odpłacił za krzywdy wyrządzone Izraelowi. Nahum jest więc kontynuatorem tradycji, że JAHWE jest Panem historii.

1
2

Zob. H. W. WOLF, Joel, BKAT XIX/5, s. 25n.
Za G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 459n.
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Bóg Jeremiasza jest Bogiem suwerennym. Bóg decyduje o tym co się ma dziać w historii. Jeśli Bóg postanawia, że jakiś naród otrzyma zło z ręki Bożej, to je otrzyma, ale jeśli ten naród się nawróci, wówczas Bóg
żałuje, że podjął takie postanowienie i okazuje mu łaskę. Jeśli zaś jakiś naród zgodnie z postanowieniem
Bożym miał otrzymać dobro, to je otrzyma, ale jeśli czynić będzie zło i nie nawróci się, wówczas zamiast
dobra otrzyma zło (Jr 18, 1-10).
Nie sposób nie zwrócić uwagi na charakterystyczny rys Boga w wyroczniach, wizjach i opisach w Księdze
Jeremiasza. JAHWE Jeremiasza, żałuje swoich postanowień, skarży się na niewierność swojego ludu, ale jest
to także Bóg twardy, nieustępliwy. Bóg powołał Jeremiasza na swojego proroka i żadne wymówki młodego
proroka nie skłoniły Go do zmiany decyzji.
Prorok Jeremiasz jest zdecydowanym monoteistą. Poza JAHWE nie ma boga. W Księdze Jeremiasza czytamy:
„Słuchajcie słowa tego, które Pan mówi do was, domu Izraela! Tak mówi Pan: Nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów, nie lękajcie się znaków niebieskich, chociaż narody się ich lękają! Gdyż bóstwa ludów są
marnością. Są dziełem rąk rzemieślnika pracującego dłutem w drzewie, ściętym w lesie, które przyozdabiają srebrem i złotem, umacniają gwoździami i młotami, aby się nie chwiało. Są jak straszak na polu
ogórkowym, nie mówią, trzeba je nosić, bo nie mogą chodzić. Nie bójcie się ich, bo nie mogą szkodzić,
lecz nie mogą też nic dobrego uczynić. Tobie nikt nie dorówna, Panie! Jesteś wielki i wielkie jest w mocy
twoje imię” (Jr 10,1-6).
Nieco inny obraz Boga spotykamy w Księdze Ezechiela. Ezechiel oglądał podczas wizji cztery istoty czteroskrzydłe, jedna z twarzą człowieka, pozostałe z twarzą lwa, wołu i orła. Zjawiły się w ogniu nadchodzącym
z północy. Niosły nad swymi głowami płytę błyszczącą jak kryształ, a na niej znajdowało się coś w rodzaju
tronu. Na nim zaś prorok widział błyszczącą postać z wyglądu podobną do człowieka.
W tej wizji zdecydowanie mamy do czynienia z objawieniem się chwały JAHWE (dobK* [k*bod]). Bóg
Ezechiela jest Bogiem transcendentnym, którego człowiek nie może oglądać. W wyjątkowych wypadkach
oglądać może chwałę Pana. Prorok pragnął przekazać i utrwalić nawet pogląd, że Bóg nie może być widziany
w swojej chwale. Widzialny jest jedynie obraz dobK* JAHWE (Ez 1,26-28)1.
Objawienie się chwały Boga JAHWE w wielu tradycjach Starego Testamentu związane jest z kultem, głównie
z miejscem jego sprawowania, a więc ze świątynią jerozolimską. Tzw. tradycja syjońska jest tego najlepszym
przykładem. Miała ona wpływ nawet na teologię wielu starotestamentowych proroków (np. Iz 6,1nn). Ale
obecność lub nieobecność chwały Boga JAHWE na Syjonie, wiąże się w tradycjach profetycznych
z wiernością ludu, jaką winien on okazywać swojemu Bogu. Niewierność ludu spowodowała opuszczenie
świątyni przez JAHWE. Nieobecność Bożej chwały to w istocie stan nie-zbawienia. Dlatego w zwiastowaniu
proroków niewoli powrót chwały JAHWE na Syjon w czasach ostatecznych jest równoznaczny ze zbawieniem, które Bóg daruje swojemu ludowi 2.
Wizja powołująca Ezechiela na proroka miała miejsce nad rzeką Kebar w Chaldei. Bóg w swojej chwale
nie przybył z południa, a więc nie z Syjonu, lecz z północy. Chwała Pana nie jest związana jedynie z Syjonem.
Bóg w swojej chwale może się objawić także na ziemi pogańskiej, w kraju dalekim i nieczystym (Ez 4,13;
11,15)3.
Prorok niewoli babilońskiej, Deutero-Izajasz nawiązywał do obrazu Boga proroka Jeremiasza. Zdecydowanie postawił pytanie: Kto jest rzeczywiście Bogiem? Prorok zdaje się wskazywać na to kryterium w słowach:
„Przedstawcie swoją sprawę – mówi Pan – podajcie swoje dowody, mówi Król Jakuba! Niech przystąpią
i objawią nam, co ma się stać, powiedzcie nam o rzeczach dawnych, co to było, abyśmy to wzięli do serca i dowiedzieli się, jak się one dokonały, albo zwiastujcie nam o rzeczach przyszłych! Powiedzcie, co się
stanie później, abyśmy poznali, czy jesteście bogami, i uczyńcie coś, czy dobrego, czy złego, abyśmy
z podziwem mogli to oglądać… Kto zwiastował to od początku, tak iż wiedzieliśmy i dawno przedtem,

1

Zob. E. JACOB, Théologie de l’Ancien Testament, s. 64; M. PETER, Wykład Pisma św. Starego Testamentu, Poznań – Warszawa
1970, s. 733; J. FRANKOWSKI, Ezechiel – prorok bezlitosnej kary, Znak 310(1980), s. 479;
2
Zob. P. GRELOT, Obecność Boga i jedność z Bogiem w Starym Testamencie, Con, 1-10(1968), s. 552.
3
A. S. JASIŃSKI, Komentarz do Księgi Proroka Ezechiela. Rozdziały 1 – 10, s. 100n.
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tak iż mówiliśmy: Ma słuszność? Lecz nie było nikogo, kto by to zwiastował, i nikt tego nie zapowiadał, i
nikt nie słyszał waszych słów” (Iz 41,21.23.26).
Kryterium prawdziwości jest więc skuteczne słowo, zapowiedź wydarzeń, które się spełniają, znajomość
tego, co już przeminęło, jak i tego, co jeszcze nastąpi. Pogańscy bogowie milczą, nic nie wiedzą, niczego nie
czynią, są niczym (Iz 41,24.29).

Deutero-Izajasz za przykładem starszych proroków nawiązuje do pierwszych przykazań Dekalogu. Głosi
Boga, który nie odda nikomu należnej się Jemu czci (Iz 42,8; 48,11). Nawiązanie do pierwszego przykazania
nie ulega tu dyskusji. Drugie zaś przykazanie dochodzi do głosu u proroka, kiedy drwi z obrazów bogów, sporządzonych ludzką ręką (Iz 40,19n; 41,6n; 44,9nn).
Prorok Zachariasz w jednej ze swoich wizji widział siedem lamp na złotym świeczniku, a każda
z siedmioma knotami, a więc czterdzieści dziewięć świateł. Lampy symbolizują oczy Boga, które „wędrują”
poprzez ziemię. Prorok głosił więc wszechwiedzę, wszechmoc i wszechobecność JAHWE, władcy świata1.
3.3.4.3. Grzechy Izraela

3.3.4.3.1. Lekceważenie prawa
Grzechy Izraela – według proroka Amosa – polegały głównie na nieprzestrzeganiu prawa (Am 3,10;
5,7.24; 6,12). Ale nie tylko nie przestrzegano prawa, lecz czasem nienawidzono w Izraelu także tych sędziów,
którzy w bramach sądzili sprawiedliwie („Nienawidzą obrońcy prawa w bramie i mają wstręt do tego, który
mówi prawdę” – Am 5,10). Jeremiasz pisał, że tego, kto przestrzega prawo, daremnie szuka się na ulicach
Jerozolimy (Jr 5,1).
Większość proroków Starego Testamentu piętnuje lud i jego przywódców, że nie przestrzegają prawa, i to
zarówno tego, które dotyczyło związku ludu z JAHWE, jak i tego, które regulowało stosunki międzyludzkie2.
3.3.4.3.2. Niewierność ludu
Prorok Ozeasz, jak nikt inny w jego czasach dostrzegał niewierność Izraela swojemu Bogu. Bóg obdarował
potomków Jakuba ziemią, dał pokarm i otoczył miłością. Ale Izrael pogardził miłością JAHWE („Słuchajcie
słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju: Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga. Jest natomiast krzywoprzysięstwo, kłamstwo, zabójstwo, kradzież, cudzołóstwo, rabunek, morderstwa idą za morderstwami” – Oz 4,1-2). Niewierność Izraela polegała według Ozeasza głównie na apostazji. Izrael odwrócił się od JAHWE, a zwrócił się do Baala.
Izraelowi wydawało się, że swój dobrobyt zawdzięcza Baalowi, którego kult zakorzenił się w Izraelu.
Uprawiając sakralny nierząd, Izrael sądził, że uczestniczy w wielkiej tajemnicy płodności, dzięki której ma
ziarno i winne grona. Ozeasz ganiąc niewierność ludu, „nierząd” z Baalem, wołał – posługując się alegorią –
w imieniu JAHWE: „Ale ona nie wie, że to Ja dawałem jej zboże, moszcz i oliwę, dawałem jej w obfitości srebro i złoto, z którego oni robili Baala” (Oz 2,10)3.
Izajasz ubolewał nad niewdzięcznością i nieposłuszeństwem Izraela. Bóg okazywał miłosierdzie i łaskę swojemu ludowi, ale Izrael nieustannie odwracał się od swojego Boga. Lud nie chciał dostrzec Bożego działania (Iz
5,12), nie był skłonny też słuchać głosu JAHWE (Iz 28,12; 30,9.12; por. 1,5; 8,6; 29,13). Izrael głuchy był nawet na
wezwanie do nawrócenia („Jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni, w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc; lecz wy nie chcieliście” – Iz 30,15). Dlatego prorok powiada, że chociaż są synami JAHWE, to
jednak są synami wyrodnymi (Iz 1,4; 30,1.9).
Wielka tragedia narodu izraelskiego, zniszczenia, niewola asyryjska nie doprowadziły do przemiany ludu
wybranego. W czasie hegemonii asyryjskiej bałwochwalstwo w Izraelu przybrało nawet na sile. Prorok Sofoniasz, działający mniej więcej w czasach działalności Jeremiasza, ganił bałwochwalstwo, w szczególności kult
Baala i gwiazd (So1,4nn). Dostrzegał związek między winą a karą, dlatego nie omieszkał włączyć się do nurtu
proroków, którzy zwiastowali nadejście dnia JAHWE (So 1,7.14nn; 2,2). Będzie to – według Sofoniasza –

1

Zob. J. HOMERSKI, Księga Zachariasza, [w:] Księgi proroków mniejszych, PŚST XII-2, s. 334n.
Więcej szczegółów zostanie omówionych poniżej.
3
Zob. H. MUSZYŃSKI, Grzech u proroka Ozeasza, [w:] Studium Scripturae anima theologiae, s. 201-217.
2
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dzień odpłaty za niewierność. Ale czy będzie ratunek dla ludu przymierza? „Szukajcie Pana, wszyscy pokorni
ziemi, którzy wypełniacie jego prawo! Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu
gniewu Pana” (So 2,3). Czy ten apel wywarł jakieś wrażenie na mieszkańcach Jerozolimy? Należy wątpić,
wszak lud nie tylko, że nie ufał Bogu, ale w swojej pysze, lekceważył Go, czemu dawał wyraz w słowach: „Nie
uczyni Pan nic dobrego ani też nic złego” (So 1,12).
Jeremiasz pod wieloma względami był zależny od proroka Ozeasza. Opis związku JAHWE z Izraelem, jako
związku małżeńskiego mężczyzny z kobietą, występuje zarówno u Ozeasza, jak i u Jeremiasza. Wskazuje na
to nie tylko symbolika, ale także używana przez Jeremiasza terminologia: być niewiernym, cudzołożyć, opuścić JAHWE, zapomnieć Boga. Podobną zależność spotykamy także w ocenie czasu wędrówki potomków
Jakuba przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Zarówno Ozeasz, jak i Jeremiasz widzą ten okres jako modelowy
związek Boga ze swoim ludem. Ale Jeremiasz wzbogacił symbolikę małżeństwa JAHWE z Izraelem i związaną
z nią terminologię.
Na tym tle zarysowanym przez Jeremiasza, trzeba widzieć ocenę wierności, a raczej niewierności Izraela
przez proroka z Anatot (Jr 2,1-13). Należy też zauważyć, że już we wczesnym okresie działalności Jeremiasza
dostrzegamy ubolewanie nad przekraczaniem pierwszego i drugiego przykazania przez lud wybrany (Jr 2;
por. 7,16nn; 44; podobnie u So 1,4nn). Jeremiasz zarzuca Judzie czczenie obcych bogów i obrazów, uczestniczenie w pogańskim kulcie, głównie Baala. Jeremiasz pisze, że „w czasach króla Jozjasza rzekł Pan do mnie:
Czy widziałeś, co uczyniła odstępna żona, Izrael? Chodziła na każdą wysoką górę i pod każde zielone drzewo
i tam oddawała się nierządowi. Nawet wtedy jeszcze myślałem, że gdy uczyniła to wszystko, powróci do
mnie, lecz nie powróciła. I widziała to niewierna jej siostra – Juda” (Jr 3,6-7)
Po raz pierwszy w profetyzmie u Jeremiasza dostrzegamy nową, pełną ekspresji formę przekazywania
zarzutu niewierności Izraela. Prorok nie stawiał bezpośrednio zarzutu. Został on przekazany w formie skargi
JAHWE na swój lud.
„Jakie zło znaleźli wasi ojcowie u mnie, że oddalili się ode mnie, a poszli za marnością i zmarnieli?
Wprowadziłem was do ziemi ogrodów, abyście żywili się jej owocami i dobrami, lecz wy weszliście i zanieczyściliście moją ziemię, a moje dziedzictwo uczyniliście obrzydliwością. Kapłani nie pytali: Gdzie jest
Pan? Stróże prawa nie znali mnie i pasterze odstąpili ode mnie, prorocy prorokowali w imieniu Baala,
chodzili za bogami, którzy nie mogą pomóc. Udajcie się więc na wyspy cytyjskie i spójrzcie, poślijcie do
Kedareńczyków, dobrze uważajcie i przypatrzcie się, czy stało się coś podobnego; czy jakiś naród zmienił
swoich bogów, chociaż to nie są bogowie? Wszakże mój lud zamienił swoją chwałę na kogoś, kto nie
może pomóc” (Jr 2,5.7.10.11)1.
JAHWE przez usta swojego proroka przypominał dobrodziejstwa, które wyświadczył swojemu ludowi:
„A przecież to Ja zasadziłem cię jako szlachetną winorośl, cały szczep prawdziwy, a jakże mi się zmieniłaś na
krzew zwyrodniały, na winorośl dziką! Choćbyś nawet obmywała się ługiem i mydła używała obficie, jednak
brudna plama twojej winy będzie wyraźna przede mną” (Jr 2,21-22). Izrael niczego się nie nauczył, nie wziął
sobie do serca Bożej dobroci. Zapomniał o czasach swojej młodości. Dlatego JAHWE w swojej oskarżycielskiej mowie pytał: „Czy panna zapomina swojej ozdoby, oblubienica swojego pasa? Lecz mój lud zapomniał
o mnie od niepamiętnych czasów” (Jr 2,32). Lud powinien się więc wstydzić swojego postępowania (Jr 2,26),
poszedł przecież za bogami, którzy nie mogą przyjść z pomocą. Wina więc Izraela jest podwójna: „Mój lud
popełnił dwojakie zło: Mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które
wody zatrzymać nie mogą” (Jr 2,13).
Izrael obrażał uczucia Boga, który powołał go sobie i obdarzył miłością. Z powodu niewierności ludu powinny zadrżeć niebiosa, bałwochwalstwo bowiem jest największą zniewagą jedynego Boga, Boga zbawienia.
Ale czy lud wybrany rozumiał, czym jest wzgarda miłością JAHWE? JAHWE skarży się więc przez usta proroka
swojego, Jeremiasza: „Czy jakiś naród zmienił swoich bogów, chociaż to nie są bogowie? Wszakże mój lud
zamienił swoją chwałę na kogoś, kto nie może pomóc. Przeraźcie się, niebiosa, nad tym, zadrżyjcie
i zatrwóżcie się bardzo! Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło: Mnie, źródło wód żywych, opuścili, a wykopali
sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą” (Jr 2,11-13).

1

Zob. W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 206.
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Jeremiasz uważał za stosowne ostrzec lud Jerozolimy. „Obrzeżcie się dla Pana i usuńcie nieobrzezki waszych serc, mężowie judzcy i mieszkańcy Jeruzalemu, aby mój gniew nie wybuchł jak ogień i nie palił, a niktby
go nie ugasił z powodu waszych złych czynów!” (Jr 4,4))
Przy okazji krytyki niewierności ludu Pana, kłanianiu się potomków Jakuba obcym bogom, Jeremiasz zdecydowanie wypowiada się na temat ich istnienia. Nie ma innych bogów poza JAHWE. Jeremiasz jest zdecydowanym monoteistą. Do zauroczonych pogańskim kultem Jerozolimczyków wołał: „[Bóstwa] ludów są
marnością, drzewem ściętym w lesie, dziełem rzeźbiarza przyozdobionym srebrem i złotem, umocowanym
gwoździami i młotami, aby się nie chwiało. Są jak strach na polu, na którym uprawiają melony, nie mówią,
trzeba je nosić, bo iść nie potrafią. Nie bójcie się ich, bo nie mogą szkodzić, nic też nie mogą uczynić dobrego” (Jr 10,3-5).
Pogańskie bożki, jako wytwór ludzkich rąk nie mają w sobie życia i jako takie są bezsilne (por. Iz 2,8; por.
Ps 135,15-17). Nie należy więc się ich bać, ani też im ufać. Nie potrafią nic złego ani dobrego uczynić. Lęk
przed nimi i fascynacja ich kultem nie ma sensu, jest czczą zabawą1.
Prorok Ezechiel był dość mocno związany z tzw. teologią kapłańską. Wskazują na to nie tylko te rozdziały
jego księgi, w których pisze o kulcie po odzyskaniu przez Izrael wolności, ale także te fragmenty, w których
jest mowa o winie Izraela. Według proroka Ezechiela głównym grzechem ludu wybranego było niewłaściwe
sprawowanie kultu. Według Ezechiela, Bóg miał za złe Izraelowi, że lekceważył świętości i sabaty (Ez 22,8).
Prorok otrzymał też polecenie:
„Mów: Góry izraelskie! Słuchajcie słowa Wszechmocnego Pana! Tak mówi Wszechmocny Pan do gór
i pagórków, do strumyków i dolin: Oto Ja, Ja sprowadzę na was miecz i zniszczę wasze świątynki na
wzgórzach. I spustoszeją wasze ołtarze, rozbite będą wasze ołtarze kadzidlane i położę waszych zabitych
u stóp waszych bałwanów. I pokładę trupy synów izraelskich u stóp ich bałwanów – i porozrzucam wasze kości dokoła waszych ołtarzy. Wszędzie, gdzie mieszkacie, będą miasta spustoszone i świątynki na
wzgórzach opustoszeją, tak że wasze ołtarze będą spustoszone i zniszczone, wasze bałwany będą rozbite i znikną, wasze ołtarze kadzidlane rozbite w kawałki, a wasze roboty unicestwione, a zabici będą leżeć
wśród was – i poznacie, że Ja jestem Pan” (Ez 6,3-7).
Prorok nie wspomina w powyższych słowach o świątyniach Baala. Ma więc na myśli świątynie izraelskie
na wzgórzach przed reformą Jozjasza. Nie jest jednak wykluczone, że pomimo reformy kultu, za panowania
królów apostatów, na wzgórzach odrestaurowano świątynie, które na polecenie Jozjasza zostały zburzone.
Nie jest też wykluczone, że Ezechiel miał na myśli synkretyczny kult, pomieszanie kultu JAHWE z kultem
obrazów, słońca, czy też boga Tammuza. Może na to wskazywać znajdujący się w 8. rozdziale opis wizji, którą
miał prorok, kiedy siedział razem ze starszymi ludu. O pewnych nieprawidłowościach pisze prorok także
w 43. rozdziale (zob. także rozdział 22).
Zwiastowanie Deutero-Izajasza miało na celu rozbudzenie nadziei w wygnańcach. Głosił on rychły powrót
do ziemi ojców i świetlaną, szczęśliwą przyszłość. Wiele z zapowiedzi Deutero-Izajasza się nie spełniło2, dlatego prorok, którego imienia także nie znamy, Trito-Izajasz, prorok czasów powygnaniowych3, powrócił do
wytykania błędów i grzechów Izraelowi. Rozdziały od 56 do 66 Księgi Izajasza zawierają oskarżenia, przypominające proroctwa starszych proroków zapowiadających sąd. Trudna sytuacja po powrocie z wygnania była
okazją, by ponownie wrócić do wskazania winy i zapowiedzi kary, znanych ze starszego profetyzmu. Grzechy
Izraela oddzieliły lud od JAHWE: „wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy
zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy” (Iz 59,2).
W dziele Trito-Izajsza znajduje się ostra nagana uczestniczenia w obcych kultach, głównie w kulcie
wegetacji, połączonych z nierządem sakralnym i składaniem dzieci w ofierze: „Wy, którzy uprawiacie nierząd
między terebintami, pod każdym zielonym drzewem, którzy składacie dzieci w ofierze w dolinach, wśród
1

2

Zob. W. RUDOLPH, Jeremia, HAT 12, Tübingen 1958, s. 67.
Deutero-Izajasz przepowiadał powrót do ziemi ojców. Nowemu exodusowi towarzyszyć miały cudowne wydarzenia. Brak
jednak w Starym Testamencie opisu powrotu, chociaż wiemy, że miał on miejsce. Powrót wygnańców do zrujnowanej ojczyzny
nie został uznany przez powracających z niewoli za wydarzenie zbawcze. Powracający z Babilonii potomkowie Jakuba byli rozczarowani tym, co zobaczyli.
3
Sytuacja i problematyka czasów powygnaniowych dochodzą do głosu w skardze nad zniszczeniem świątyni (Iz 64,9n) oraz
w zwiastowaniu nadziei na odbudowę Syjonu (Iz 61,4; 60,10n.18) i świątyni (Iz 60,13).
2
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rozpadlin skalnych” (Iz 57,9). Prorok nazywa więc potomków Jakuba „synami czarownicy, potomstwem cudzołożnika i nierządnicy” (Iz 57,3).
Niewola nie nauczyła niczego ukarany przez Pana lud. Ostre słowa proroka, dotyczące bałwochwalstwa
uprawianego w Izraelu, zdaje się nie tylko dotyczą przeszłości, ale także czasów proroka. JAHWE skarżył się
więc przez słowa proroka:
„Przez cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego, który, kierując się własnymi zamysłami, kroczy niedobrą drogą do narodu, który ciągle zuchwale mnie drażnił, składając ofiary w ogrodach i kadząc
na cegłach. Przesiadując na grobach i nocując w miejscach ukrytych, jedzą mięso wieprzowe i polewkę
z nieczystych rzeczy w swoich naczyniach. Mówią: Trzymaj się z dala! Nie zbliżaj się do mnie, bo mógłbym cię zetknąć ze świętym! Ci są dymem w moich nozdrzach, ogniem, który cały dzień płonie” (Iz 65,25).
Ale nie wszyscy postępowali tak niegodziwie. Wielu chciało wytrwać w kulcie JAHWE i wykonywać pobożne praktyki. Były one jednak czymś pustym i czczym. Jak dawniej religijność rozmijała się z postępowaniem zgodnym z prawem. Dlatego czytamy u Trito-Izajasza:
„W dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie, i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos w wysokości. Czy to jest post, w którym mam upodobanie, dzień, w którym człowiek
umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy
coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Lecz to jest post, w którym mam upodobanie: że się
rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie
wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz” (Iz 58,3-7).

3.3.4.3.3. Grzechy na płaszczyźnie życia społecznego
Amos nazwany został przez biblistów prorokiem sprawiedliwości społecznej1. Głównym grzechem Izraela
w sferze społecznej było ciemiężenie biednych. Bogacze: „sprzedają za pieniądze sprawiedliwego” (Am 2,6;
por. 2 Krl 4,1), uciskają biednych, żyją w luksusie na koszt ubogich (Am 4,1). Amos wymienił różne przestępstwa, jak fałszowanie jednostek miary i wagi (Am 8,4n), nieprzestrzeganie i naginanie prawa (Am 5,
10.12.15)2. Charakterystyczne jest to, że w Izraelu – według proroka Amosa – w wielkim poważaniu była
pobożność i gorliwość religijna, a jednak nie szła ona w parze z przestrzeganiem prawa3.
Podczas gdy Amos przytacza konkretne wykroczenia, to krytyka społeczna w Księdze Ozeasza prawie, że
nie istnieje. Izajasz natomiast kontynuował oskarżenia Amosa przeciw nieprawości i uciskowi. Zarówno
Amos, jak i Izajasz piętnowali wyrządzanie krzywdy biednym i słabym (Iz 3,14n; 10,12). Ale Izajasz idzie dalej,
a mianowicie piętnuje krzywdy jakie wyrządza się sierotom i wdowom. Główną winę ponoszą sędziowie,
którzy nie chcą im wymierzać sprawiedliwość, a więc brać ich w obronę. Napomina więc winnych: „Uczcie
się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie,
wstawiajcie się za wdową!” (Iz 1, 17; por. 10,2; por. także 2 Mż 22,21 i inne). Sędziowie i przywódcy ludu „są
buntownikami i wspólnikami złodziei, wszyscy lubią łapówki i gonią za darami” (Iz 1,23). Szczególnie podle
według Izajasza czynili bogacze, którzy „przyłączali dom do domu, a rolę do roli dodają” (Iz 5,8).
Prorok Micheasz kontynuuje myśl społeczną poprzednich proroków. Kiedy Micheasz piętnując chciwość
wyższej warstwy społecznej, to zdaje się on aktualizować dziesiąte przykazanie (2 Mż 20,17): „Biada tym,
którzy leżąc na swych łożach, obmyślają zbrodnię i knują zło, a gdy świta poranek, popełniają je, gdyż jest to
w ich mocy. Gdy pożądają pól, grabią je, a gdy domów, zabierają je; gnębią męża i jego dom, właściciela
i jego dziedzictwo”(Mi 2,1.2; por. 2,8nn; 3,2n.10). Społeczne elity łamały prawo i za to gani je Micheasz:
„Słuchajcie wy, naczelnicy Jakuba, i wy, wodzowie domu Izraela: Czy nie waszą rzeczą jest znać prawo? Lecz
wy nienawidzicie dobrego, a miłujecie złe. Zdzieracie z nich skórę i mięso z ich kości” (Mi 3,1.2; por.3,9nn;
6,10nn; 7,2n).

1

G. WITASZEK, Amos. Prorok sprawiedliwości społecznej, 1996.
Zob. także: Am 2,6-8; 3,9n.15; 4,1n; 5,7nn; 6,4nn.12; 7,9.118,4nn. Zob. G. WITASZEK, Amos. Prorok sprawiedliwości społecznej, s.
80nn.
3
J. St. SYNOWIEC, Prorocy Izraela. Ich pisma i nauka, s. 177.
2
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Cios zadany Judzie przez Asyryjczyków, przede wszystkim zwiastowanie proroków, jak Izajasza, nie zmieniło narodu wybranego. Lekceważenie prawa było czymś „normalnym”. Sofoniasz, który działał u schyłku potęgi Asyryjczyków daje nam wgląd w te czasy. Prorok piętnował bowiem przemoc i oszustwo wyższych
warstw społecznych (So 1,8n; 3,3), nieuczciwość kupców (So 1,11), wiarołomność proroków i kapłanów (So 3,
4), pewność siebie i brak zaufania wobec Bożej mocy. Izraela spotka więc kara (So 1,4), być może w ramach
sądu nad światem, w wyniku którego zgładzeni zostaną ludzie i zwierzęta (So 1,2n.18). Prorok wstrzymuje się
od podania przyczyny globalnego zniszczenia, ale zdecydowanie określa winę Izraela. Przede wszystkim jest nią
uczestniczenie w kulcie obcych bogów (So 1,4nn). Mało, że lud uprawia „nierząd” z obcymi bogami, to jeszcze
przekonany jest o bezsilności JAHWE: „Nie uczyni Pan nic dobrego ani też nic złego” (So 1,12; por. Iz 5, 19; Ml 3,
14n).
Dbałość Ezechiela o prawdziwy kult nie spowodował, że prorok nie dostrzegał grzechów Izraela przeciwko życiu społecznemu. Lista tych grzechów, obok niegodziwego zysku (Ez 22,13 ) jest dość długa. W imieniu
JAHWE prorok pisał: „U ciebie lekceważy się ojca i matkę, u ciebie dopuszczają się gwałtu nad obcym przybyszem, u ciebie krzywdzi się sieroty i wdowy” (Ez 22,7); „U ciebie są oszczercy, którzy przelewają krew, a na
górach jadają u ciebie z krwią, u ciebie popełniają czyny haniebne” (Ez 22,9); „U ciebie przyjmują łapówki za
przelew krwi. Bierzesz odsetki i dopłatę, i krzywdzisz gwałtem swojego bliźniego, a mnie zapomniałoś – mówi Wszechmocny Pan” (Ez 22,12). Grzechy natury społecznej wyliczone zostały także we fragmencie księgi,
w którym Ezechiel z polecenia JAHWE wystąpił przeciwko pasterzom Izraela, a więc przywódcom ludu wybranego:
„Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela, prorokuj i powiedz im: Pasterze! Tak mówi
Wszechmocny Pan: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli! Czy pasterze nie powinni raczej
paść trzody? Mleko wy zjadacie, w wełnę wy się ubieracie, tuczne zarzynacie, lecz owiec nie pasiecie.
Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście gwałtem i surowo. Tak rozproszyły się moje owce, gdyż nie było pasterza i były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego. Rozproszyły się
i błąkały się moje owce po wszystkich górach i po wszystkich wysokich pagórkach; po całym kraju rozproszyły się moje owce, a nie było nikogo, kto by się o nie zatroszczył lub ich szukał” (Ez 34,2-6)1
.

3.3.4.3.4. Grzechy przeciwko obyczajowości
W Starym Testamencie trudno dokonać podziału między prawem, dotyczącym życia społecznego a regułami regulującymi obyczaje, moralne powinności. Dokonujemy jednak takiego podziału, będąc świadomymi
tego, że podział ten jest umowny i nieostry. Z wielu powodów warto wskazać na pewne uchybienia moralne
w Izraelu, które zdecydowanie piętnowali prorocy.
Najstarszy z proroków piszących, Amos, piętnując wiele grzechów i przestępstw mieszkańców Judy, pisze
również, że „syn i ojciec chodzą do jednej dziewki” (Am 2,7). Prorok uznaje taki zwyczaj za naganny. Czy chodzi tu o uprawiane nierządu sakralnego? Te krytykowane są przez proroków wielokrotnie. Amos jednak nie
używa terminu hv*d@q= (q=d@v*h – prostytutka sakralna), lecz hr*u&n^ (n^u&r*h – dziewczyna). Prawdopodobnie chodzi Amosowi o napiętnowanie rozpusty, której dopuszczają się ojciec i syn. Ta nieobyczajność łączy
się z pychą i pogardą dla biednego w Izraelu.
Ozeasz piętnuje wystawne uczty, na których pije się dużo wina i uprawia nierząd(„Gdy będą jedli, nie
nasycą się; będą uprawiali nierząd, lecz się nie rozmnożą, gdyż opuścili Pana, oddając się wszeteczeństwu.
Wino i moszcz odbiera rozum” – Oz 4,10.11).
Czy Izajasz także nawiązuje do Amosa (Am 2,1nn; 6,8 i in.), kiedy piętnuje pychę? Prorok dostrzega pychę
u Asyryjczyków (Iz 10,5nn), w Królestwie Północnym (Iz 9,8; 28,1nn) i Południowym, zwłaszcza w Jerozolimie
(Iz 5,14), u dam stolicy (Iz 3,16n; 32,9nn) oraz u urzędników dworskich (Iz 22,15nn). Pycha jest przede
wszystkim grzechem przeciwko Bogu, ale burzy także stosunki międzyludzkie, oparte na Boskim prawie. Jest
więc czymś nieobyczajnym, tym bardziej, że jest ona powiązana z pogardą dla bliźniego.
Zdecydowanie przeciwko nieobyczajności występuje prorok Ezechiel. Pisze: „U ciebie odsłania się nagość
ojca, u ciebie obcuje się z kobietą w stanie jej nieczystości!” ( Ez 22,10 ); „Jeden dopuszcza się obrzydliwości
z żoną swojego bliźniego, drugi hańbi swoją synową przez wszeteczeństwo, inny gwałci u ciebie swoją sio1

Zob. Zob. G. WITASZEK, Myśl społeczna proroków, Lublin 1998.
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strę, córkę swojego ojca” ( Ez 22,11). Te nieobyczajne czyny seksualne zakazane były w izraelskim prawie
(np. 3 Mż 18,6). Prorok nazywa te postępki obrzydliwościami1.

3.3.4.3.5. Krytyka fałszywego poczucia bezpieczeństwa
Krytyka fałszywego poczucia bezpieczeństwa występuje już u pierwszego proroka piszącego, a mianowicie u Amosa (Am 6,1n.8.13; 8,7). Prorok mówi o zadufanych w siebie członkach ludu Bożego: „Od miecza
poginą wszyscy grzesznicy mojego ludu, którzy mówią: Nie dosięgnie nas ani nie zaskoczy nieszczęście” (Oz 9,
10). Kara spotka lud, ponieważ nie ufa on swojemu Bogu, lecz pełen pychy jest przekonany, że jakiekolwiek
nieszczęście jest daleko.
Myśl o fałszywym poczuciu bezpieczeństwa po Amosie przejął przede wszystkim prorok Izajasz. „Ponieważ mówicie: Zawarliśmy przymierze ze śmiercią i z krainą umarłych mamy umowę, więc gdy nadejdzie klęska potopu, nie dosięgnie nas, gdyż kłamstwo uczyniliśmy naszym schronieniem i ukryliśmy się pod fałszem,
dlatego tak mówi Wszechmocny, Pan: Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny
kamień węgielny, mocno ugruntowany: Kto wierzy, ten się nie zachwieje. I uczynię prawo miarą, a sprawiedliwość wagą. Lecz schronienie kłamstwa zmiecie grad, a kryjówkę zaleją wody. I wasze przymierze ze śmiercią zostanie zerwane, a wasza umowa z krainą umarłych nie ostoi się. Gdy nadejdzie klęska potopu, zostaniecie zdeptani” (Iz 28,15-18). Prorok ma tu na myśli głównie szyderców i naśmiewców z Boga, którzy uważali, że są bezpieczni dzięki zręcznym politycznym grom i zawartym przymierzom2.
Myśl Micheasza powiązana jest z teologią syjońską, lecz inaczej aniżeli u fałszywych proroków. Fałszywi
prorocy wołali: „Prorocy wieszczą za pieniądze, i na Pana się powołują, mówiąc: Czy nie ma Pana wśród nas?
Nie spadnie na nas nieszczęście!” (Mi 3,11b). Micheasz na takie słowa, które budzą złudne bezpieczeństwo,
odpowiada: „Dlatego z powodu was Syjon będzie zorany jak pole, Jeruzalem stanie się kupą gruzu, a góra
świątyni zalesionym wzgórzem” (Mi 3,12). Nie można budować zbawienia na samej obecności świątyni na
Syjonie. Tam gdzie panuje bezprawie, nie ma fundamentu bezpieczeństwa: „Jego naczelnicy wymierzają
sprawiedliwość za łapówki, a jego kapłani nauczają za zapłatę, jego prorocy wieszczą za pieniądze, i na Pana
się powołują” (Mi 3,11a)3.
Prorok Jeremiasz zdecydowanie podjął temat złudnej nadziei w słowach:
„Nie polegajcie na słowach zwodniczych, gdy mówią: Świątynia Pańska, świątynia Pańska, świątynia
Pańska to jest! Lecz jeżeli szczerze poprawicie swoje drogi i swoje czyny, jeżeli uczciwie stosować będziecie prawo między ludźmi, jeżeli obcego przybysza, sieroty i wdowy nie będziecie uciskać i krwi niewinnej
przelewać na tym miejscu ani też chodzić za cudzymi bogami na własną zgubę, wtedy sprawię, że będziecie mieszkać na tym miejscu, w ziemi, którą dałem waszym ojcom, od wieków na wieki. Oto wy polegacie na słowach zwodniczych, które nie pomogą. Jak to? Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie i krzywoprzysięgacie, składacie ofiary Baalowi i chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie, a potem
przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w tym domu, który jest nazwany moim imieniem, i mówicie: Jesteśmy ocaleni - aby dalej popełniać te wszystkie obrzydliwości! Czy jaskinią zbójców stał się
w oczach waszych ten dom, który jest nazwany moim imieniem? Oto i Ja to widzę – mówi Pan. Lecz idźcie do mojego miejsca w Sylo, gdzie niegdyś dałem mieszkanie mojemu imieniu, i zobaczcie, co z nim
uczyniłem z powodu złości mojego ludu izraelskiego!” (Jr 7,4-12).
Nadzieja ludu zbudowana jest na fałszywych, kłamliwych słowach proroków, których nie powołał Pan.
Budowanie takiej nadziei prowadzi do nikąd. Ale prorok z Anatot nie obarcza winą jedynie fałszywych proroków, lecz wszyscy poniosą karę. Ta złudna nadzieja związana jest bowiem z uciskiem wdowy i przybysza, ze
składaniem ofiar Baalowi, chodzeniem za obcymi bogami. Według proroka to niesłychana bezczelność. Najpierw cudzołożą z obcymi bogami, a potem stają przed JAHWE i pewni są swojego bezpieczeństwa. Jednak
lud może czuć się bezpiecznie, jedynie pod skrzydłami JAHWE i to pod jednym warunkiem, że wszyscy będą
kierować się sprawiedliwością4.

1

W. CHROSTOWSKI (Prorok wobec dziejów, s. 119) uważa, że nie chodzi o samo wyliczenie grzechów w Izraelu, ile o teologiczne
zrozumienie dziejów, a więc o powiązanie czynów z losem ludu wybranego.
2
L. STACHOWIAK, Księga Izajasza I, PŚST IX-1, 402;
3
W. RUDOLPH, Micha – Nahum – Habakuk – Zephanja, s. 74.
4
Zob. L. STACHOWIAK, Księga Jeremiasza, PŚST X-1 s. 48n.
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3.3.4.4. Grzechy narodów i sąd nad nimi
Pierwszy prorok piśmienny, Amos z Tekoa, zdecydowanie potępiał grzechy narodów sąsiadujących z Izraelem1. Winę tych narodów upatruje przede wszystkim w ich działaniach wojennych (1,3nn). Amosowi nie
chodzi jedynie o to, że ich potęga i zbrojne agresje wymierzone były przeciwko Izraelowi, ale że w ogóle
popełniali przestępstwa. Prorok zdecydowanie potępił zło jakie popełnili Filistyni (Am 1,6-8), zło, które nie
dotknęło Izraela. Wynika z tego, że JAHWE czuwał nad przestrzeganiem prawa, które ustanowił narodom.
Amos go nie formułuje. Widocznie według proroka było to prawo niepisane, a jego przekroczeniem była
każda krzywda wyrządzona innemu narodowi, niezależnie od jego wiary i kultu.
Izajasz wypowiada swoje „biada” nad Asyrią (Iz 10,5nn; także 14,24nn?), gdyż okazała się ona arogancka
i wyniosła, przekraczając funkcję narzędzia sądu. „Biada Asyryjczykowi, lasce mojego gniewu, w którego ręku
jest rózga mojej zawziętości. Poślę go przeciwko narodowi niegodziwemu i przeciwko ludowi mojego gniewu
powołam go, aby brał łup i grabił, i podeptał go jak błoto na ulicy. Lecz on nie tak sądzi, a jego serce nie tak myśli, bo umyślił w swoim sercu zniszczyć i wytępić niemało narodów”. Naród, który jest karzącym ramieniem JAHWE nie może przekraczać granic, które zostały mu wyznaczone. Ale jak może on znać te granice? Prorok nie daje
odpowiedzi na to pytanie. Zdaje się, że późniejsze wydarzenia dopiero pozwalają wyciągnąć odpowiednie wnioski – wykonawca woli JAHWE przekroczył granice wyznaczone przez Niego. Ostatecznie Bóg wyznacza karzącego. Asyria złamała swe zęby w Egipcie, a przecież „Egipcjanie to ludzie, a nie Bóg; konie ich to ciało, a nie duch.
Gdy Pan wyciągnie swą rękę, potknie się obrońca i upadnie broniony, i wszyscy razem zginą” (Iz 31,3).
Kiedy prorok Habakuk w drugiej skardze apelował do Boga, wskazując na bezbożnego, który uciska sprawiedliwego miał na myśli nie tyle sytuację, jaka panowała w Judzie po upadku Asyrii2, tuż przed hegemonią
Babilończyków, ile właśnie sytuację polityczną, która zapowiadała kolejną katastrofę. Narody wpadały
w ręce króla Babilończyków jak ryby w sieci rybaka. Zaborczość jest więc czymś bezbożnym, szczególnie
wówczas, kiedy „ubóstwiane” były środki przemocy3.
3.3.4.5. Krytyka kultu
Prorocy Starego Testamentu krytykowali kult, który miał miejsce w świątyni, głównie starotestamentowe
ofiary4.
U Amosa spotykamy się z krytyką kultu, jednakże nie uzasadnia on jej odszczepieństwem na rzecz kultu
Baala, jak będzie to u proroka Ozeasza. Generalnie krytykuje on sam kult i kapłaństwo, nadmierne przejawy
pobożności, które nie idą w parze z przestrzeganiem prawa JAHWE. Amos występował przeciw ofiarom (Am 4,
4n; 5,21nn; 8,10; por. 2,8), ale także przeciwko kapłanom (Am 7,10nn).
Ozeasz surowo osądził kapłaństwo (Oz 4,4nn; 5,1; 6,9). Zdecydowanie potępił oddawanie czci Baalowi,
ale także kult obrazów Boga, a więc przekraczanie pierwszego i drugiego przykazania (Oz 13,4; 3,1)5. Wszelkiego rodzaju podobizny JAHWE, jako dzieło ludzkie nie mogą przedstawiać Boga. Poniżają zarówno JAHWE,
jak i człowieka: „A przecież on nie jest bogiem! Rzemieślnik go zrobił!”; „A ludzie całują cielce” (Oz 8,6; 13,2;
por. 8,4nn; 10,5; 11,2; 14,4).
Ozeasz – spośród wszystkich proroków – najbardziej krytykował kult Baala kananejskiego. Była z nim
związana prostytucja, jako odzwierciedlenie niebiańskiego wesela boga i bogini. Izrael oddając się kultowi
Baala – według Ozeasza – popełnia grzech cudzołóstwa (Oz 2,4n; 4,10nn; 5,3n; 9,1). Krytykując kananejski
kult płodności, domagał się wyłączności wiary w JAHWE, a związek JAHWE z Izraelem przyrównywał do małżeńskiego związku mężczyzny z kobietą. Ozeasz włożył w tą metaforę głęboką treść poprzez sięgnięcie do
historii ludu wybranego. W historii, głównie w tradycji wyjścia z Egiptu i wędrówki ludu izraelskiego przez pustynię odnajdował dostateczną ilość materiału, aby pokazać wierność Boga i niewierność ludu, a więc liczne
odstępstwa Izraela od swojego Boga (zob. Oz 2,5.16n; 9,10; 11,1; 12,10; 13,4nn).

1

E. JENNI, Die politische Voraussagen der Propheten, 1956.
Sytuacji tej dotyczy skarga pierwsza.
3
G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 507.
4
H.-J.KRAUS, Gottesdienst in Israel, 110nn.
5
T. BRZEGOWY, Prorocy Amos i Ozeasz w walce o czysty kult, [w:] Dzieci jednego Boga, s. 95-127.
2
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Dla Ozeasza ważniejsze od kultu jest miłosierdzie, okazywane bliźniemu oraz poznanie Boga („Gdyż miłości chcę, a nie ofiary, i poznania Boga, nie całopaleń” – Oz 6,6)1.
U Izajasza krytyka kultu jest powiązana z krytyką grzechów i przestępstw natury społecznej. Prorok wołał:
„Słuchajcie Słowa Pana, książęta sodomscy, przysłuchaj się uważnie wskazaniu naszego Boga, ludu Gomory! Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar – mówi Pan. Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karmnych cieląt, a krwi byków i jagniąt, i kozłów nie pragnę. Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed
moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptywali moje dziedzińce?Nie składajcie już ofiary
daremnej, kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły, zwoływanie uroczystych zebrań – nie mogę ścierpieć
świąt i uroczystości. Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza, stały mi się ciężarem, zmęczyłem
się znosząc je. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie
wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić! Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie
prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową!”
(Iz 1,10-17).
Jeśli Bóg nienawidzi kultu sprawowanego za czasów proroka, to jest to wina przywódców i całego ludu. Dla Ozeasza lepsza od kultu była miłość, dla Izajasza lepsza jest sprawiedliwość.
Micheasz, podobnie jak Izajasz wiąże krytykę kultu z naganą skierowaną przeciwko ciemiężycielom prostego, biednego ludu:
„Z czym mam wystąpić przed Panem, pokłonić się Bogu Najwyższemu? Czy mam wystąpić przed nim
z całopaleniami, z rocznymi cielętami? Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy mam dać swojego pierworodnego za swoje przestępstwo, własne dziecko na
oczyszczenie mojego grzechu? Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko,
abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem” (Mi 6,6-8).
Malachiasz, który domagał się czci dla Boga, nie tylko ganił grzechy potomków Jakuba, ale dostrzegał, że
służba Boża w Izraelu nie przynosi chwały Bogu. Podobnie jak wcześniejsi prorocy, np. Ozeasz, Izajasz i Jeremiasz (Oz 5,1; Iz 28,7; Jr 2,8 i in) krytykuje kult, a raczej urzędowych przedstawicieli kultu. U Malachiasza
jednak nie prorok wypowiada słowa oskarżenia, lecz sam JAHWE:
„Syn czci ojca, a sługa swojego pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzież jest moja cześć? A jeżeli jestem panem, to gdzież jest bojaźń przede mną? - mówi Pan Zastępów do was, kapłani, którzy gardzicie moim
imieniem. Wy jednak mówicie: W czym wzgardziliśmy twoim imieniem? Oto w tym, że ofiarujecie na
moim ołtarzu pokarm nieczysty. I jeszcze się pytacie: Czym go zanieczyściliśmy? Oto tym, że mówicie:
Stołem Pana można wzgardzić. Gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy
ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi,
a zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie albo czy okaże ci przychylność? – mówi Pan Zastępów” (Ml 1,6-8).
Malachiasz domagał się więc poprawnej formy nabożeństwa, widząc w niej pełne szacunku posłuszeństwo wobec Pana Zastępów (Ml 1,6nn; zob. 3,6n).
3.3.4.6. Krytyka fałszywych proroków
Micheasz jest pierwszym prorokiem piśmiennym, który rozprawia się z fałszywymi prorokami: „Tak mówi
Pan o prorokach, którzy zwodzą mój lud, gdy zęby ich mają co gryźć, zwiastują pokój, lecz przeciwko temu,
który im nic do ust nie da, ogłaszają świętą wojnę. Dlatego zaskoczy was noc i nie będzie widzenia, zapadnie
ciemność i nie będzie wieszczby; słońce zajdzie nad prorokami i dzień stanie im się ciemnością. Jasnowidze
będą zawstydzeni, a wieszczkowie zawiedzeni; wszyscy zakryją sobie twarze, bo nie będzie odpowiedzi Boga”
(Mi 3,5-7)2. Widać z powyższego, że za czasów Micheasza fałszywi prorocy uzależniali swoje wyrocznie od
podarunków. Tym, którzy przynosili im podarunki, zwiastowali pokój i szczęście, tym zaś, którzy prosili
o wyrocznię, ale niczego nie ofiarowali, zapowiadali nieszczęście.
Według Micheasza fałszywi prorocy nie znali przyszłości. Nie byli powołani przez Pana, dlatego Pan nie
objawił im swojej woli. Znał ją Micheasz: „Lecz ja jestem pełen siły, ducha Pana, prawa i mocy, aby oznajmiać Jakubowi jego przestępstwo, a Izraelowi jego grzech” (Mi 3,8).

1
2

T. BRZEGOWY, Święty Bóg i Jego grzeszna oblubienica Izrael (Księga Ozeasza), WMWKB 4, s. 86
Zob. Chr. SCHNEIDER, Krisis des Glaubens. Zur Frage der sogenannten falschen Propheten im Alten Testament, Berlin 1988.
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W tym samym czasie, w którym Micheasz występował przeciw fałszywym prorokom, Izajasz także ganił
postępowanie wodzów ludu, w tym również proroków – „Ludu mój! Twoi wodzowie to zwodziciele, wypaczyli drogi którymi masz chodzić” (Iz 3,12b).
Z innego fragmentu Księgi Izajasza wynika, że prorocy i kapłani wypowiadają wyrocznie pod wpływem
mocnego napoju:
„Ale i ci chwieją się od wina i zataczają się od mocnego napoju; kapłan i prorok chwieją się od mocnego
napoju, są zmożeni winem, zataczają się od mocnego napoju, chwieją się podczas prorokowania, zataczają się podczas wyrokowania. Bo wszystkie stoły aż do ostatniego miejsca są pełne plugawych wymiocin. Kogóż to chce uczyć poznania i komu tłumaczyć objawienie? Czy odwykłym od mleka, odstawionym
od piersi? Bo paple przepis za przepisem, przepis za przepisem, nakaz za nakazem, nakaz za nakazem,
trochę tu, trochę tam” (Iz 28,7-10).
Słowa wypowiadane przez proroków pod wpływem mocnego trunku nie mogą pochodzić z ust JAHWE.
Wyrocznie, to zwykła paplanina, a Izajasz z sarkazmem ją naśladuje, aby ośmieszyć wodzów ludu1.
Najwięcej o fałszywych prorokach dowiadujemy się z Księgi Jeremiasza. Od samego powołania Jeremiasz
zmagał się z nimi. Czytamy u Jeremiasza:
„Gdyż od najmłodszego do najstarszego wszyscy oni myślą o wyzysku; zarówno prorok jak i kapłan –
wszyscy popełniają oszustwo. I leczą rany swojego ludu powierzchownie, mówiąc: Pokój, pokój! choć nie
ma pokoju. Czy się wstydzą, że popełnili obrzydliwość? Oni nie potrafią się wstydzić, nie umieją także się
rumienić. Dlatego padną wśród poległych, runą, gdy ich nawiedzę – mówi Pan” (Jr 6,13-15).
Jeremiasz w imię prawdy wypowiedział fałszywym prorokom zdecydowaną „wojnę”2. Głównym przeciwnikiem Jeremiasza był Chananiasz, syn Azura z Gibeonu, którego z szeregu powodów nie można było lekceważyć.
Spór Jeremiasza z Chananiaszem i fałszywymi prorokami najlepiej uwidocznia się na tle sytuacji, jaka
wytworzyła się w ostatnich latach istnienia Państwa Południowego, a więc za panowania młodego Jojakima
(598 – 597). Jeremiasz przepowiedział królowi i królowej matce rychły koniec (Jr 13, 18.19; 22,24-26). Przepowiednia proroka z Anatot się wypełniła. Jerozolima upadła, a Babilończycy zabrali króla i jego matkę oraz
dostojników do niewoli. Obrabowali także świątynię i jej skarbiec. Na miejsce Jojakima Nebukadnesar ustanowił królem Sedecjasza (597 – 587), który nie wyciągnął wniosku z lekcji, której udzielili Judzie Babilończycy. Rychło przystąpił do koalicji antybabilońskiej i przestał płacić daninę Nebukadnesarowi.
Decyzja króla Sedecjasza była wynikiem przepowiedni fałszywych proroków, zapowiadających rychły koniec Babilonu. To wówczas Jeremiasz nałożył sobie na szyję powróz i drewniane jarzmo, na znak nadchodzącej niewoli.
Pewnego razu Chananiasz w obecności kapłanów i ludu wygłosił na terenie świątyni mowę, zapowiadając
powrót uprowadzonych z niewoli Judejczyków i koniec Babilonu. Jeremiasz był świadkiem tego przemówienia i powiedział, że chciałby, aby przepowiednia Chananiasza się spełniła („Niech się tak stanie! Niech tak
uczyni Pan! Niech Pan spełni twoje słowa, które prorokowałeś, że sprowadzi na to miejsce przybory domu
Pana i wszystkich wygnańców z Babilonu” – Jr 28,6), ale tak nie będzie. Wtedy Chananiasz zdjął z szyi Jeremiasza drewniane jarzmo, złamał je i powiedział, że tak uczyni JAHWE z ludem swoim (Jr 28,10).
Bóg wtedy polecił Jeremiaszowi ogłosić wolę swoją: „Jarzmo żelazne wkładam na szyję tych wszystkich
narodów, aby służyły Nebukadnesarowi, królowi babilońskiemu, i będą mu służyły; także zwierzęta polne mu
poddałem” (Jr 28,14).
Powstaje pytanie, czy fałszywym prorokiem był Chananiasz, czy też Jeremiasz. Słuchacze zapewne stawiali sobie takie pytanie. Rozstrzygnąć miała historia. Prorok z Anatot wskazał ludowi na znak, po którym poznają, czyje zapowiedzi były prawdziwe: „Prorocy, którzy byli od dawien dawna przede mną i przed tobą, zapowiadali dla wielu krajów i wielkich królestw wojnę, głód i zarazę. Natomiast prorok, który prorokuje o pokoju,
zostaje uznany za proroka, którego prawdziwie posłał Pan, dopiero gdy spełni się jego słowo” (Jr 28,8.9).
Chananiasz krótko po całym wydarzeniu zmarł, a Sedecjasz nie słuchając wyroczni Jeremiasza, nadal trwał
w buncie i rychło nadszedł koniec Judy i Jerozolimy.
1
2

Tamże. s. 33nn.
Tamże, s. 36nn.
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Z ostrą krytyką fałszywych proroków spotykamy się także u proroka Ezechiela. W 13. rozdziale prorok
pisze o swoim wystąpieniu przeciwko prorokom, których Bóg nie powołał i nie dał im swojego słowa. Prorok
pisze, że doszło go słowo Pana tej treści:
„Synu człowieczy! Prorokuj przeciw prorokom izraelskim, prorokuj i mów do tych, którzy prorokują
z własnego natchnienia: Słuchajcie słowa Pana! Tak mówi Wszechmocny Pan: Biada prorokom głupim,
którzy postępują według własnego ducha, chociaż nic nie widzieli! Twoi prorocy, Izraelu, są jak lisy w ruinach. Nie weszli w wyłom i nie usypali kamiennego wału wokół domu izraelskiego, aby mógł się ostać w
bitwie w dniu Pana. Mieli fałszywe widzenia i prorokowali kłamliwie. Mówią: To jest słowo Pana, chociaż Pan ich nie posłał, a jednak oczekują, że spełni ich słowo. Czy nie mieliście fałszywych widzeń i nie
wypowiadaliście kłamliwych wyroczni, gdy mówiliście: To jest słowo Pana - chociaż Ja nie przemawiałem? Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Ponieważ mówiliście fałszywie i prorokowaliście kłamliwie,
dlatego Ja jestem przeciwko wam – mówi Wszechmocny Pan. Wyciągnę swoją rękę przeciwko prorokom, którzy mają fałszywe widzenia i prorokują kłamliwie; w zgromadzeniu mojego ludu nie będą. Wpisani nie będą w poczet domu izraelskiego i do ziemi izraelskiej nie wejdą – i poznacie, że Ja jestem
Wszechmocny Pan” (Ez 13,2-9).
Ezechiel pisze, że Pan nie powołał proroków, którzy wieszczyli z własnego natchnienia. Nazywa ich prorokami głupimi, bo głoszą oni słowa kłamliwe, bowiem Pan do nich nie przemówił.
O tym, kto jest prawdziwym prorokiem, a kto fałszywym decyduje powołanie.
3.3.4.7. Wezwanie do naśladowania Boga

Chodzić za Panem (Jr 2,2)
Starotestamentowi prorocy często nawoływali do naśladowania Boga. Język hebrajski zna słowo Elh –
iść, kroczyć. Występuje ono dość często w połączeniu z przyimkiem „za” i wtedy znaczy pójść za kimś. Może
być ono użyte w przypadku wyrażenia myśli o postępowaniu i chodzeniu za Baalem, jak też i za JAHWE. Wydaje się jednak, że pierwotnie przy pomocy tego wyrażenia opisywano apostazje narodu izraelskiego, a więc
kroczenie za przykładem pogan za posągami obcych bogów. Dziejopisarz, mając na myśli czasy sędziów,
wspomina: „Zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. Opuścili Pana, Boga ojców
swoich, którzy ich wywiedli z ziemi egipskiej, i chodzili za innymi bogami spośród bogów ludów okolicznych,
i oddawali im pokłon, drażniąc Pana” (Sdz 2,11.12). Ale już prorok Eliasz do zgromadzonego na Karmelu ludu
powiedział: „Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za nim, a jeśli Baal, idźcie
za nim” (1 Krl 18,21). A więc pewne wyobrażenia związane z kultem obcych, pogańskich bogów zostały
przeniesione do języka wiary w JAHWE. Proces ten trwał dość długo, bo aż do czasów wielkich proroków,
szczególnie proroka z Anatot, Jeremiasza.
Ozeasz, wzięty z życia obraz chodzenia mężczyzny za sakralnymi prostytutkami, przeniósł na grunt religijny i odstępstwo od JAHWE opisał jako chodzenie ludu za kochankami, czyli obcymi bogami (Oz 1,2; 2,7;.13).
Duchowy uczeń Ozeasza, prorok Jeremiasz uważał apostazję za największy grzech i ohydę. Korzystając
z utrwalonego już obrazu chodzenia za cudzymi bogami, przypominał Izraelowi jego czasy „narzeczeństwa”
(Jr 2,2; por. Jr 2,23.25; 7,6.9; 8,2; 11,10; 13,10; 16,11; 25,6; 35,15), a więc kroczenia przez pustynię za Bogiem, który objawił ludowi swoje imię JAHWE. Prorok Jeremiasz w imieniu Boga wołał: „Pomnę na miłość
twojej młodości, na uczucie czasu twojego narzeczeństwa, gdy chodziłeś za mną na pustyni, w kraju nie obsiewanym”. Ale prorok wiedział o wszystkich drogach ludu, któremu miał przewodzić i dlatego z sarkazmem
ganił postępowanie ludu i jego przywódców: „Uważaj, abyś sobie nogi nie skaleczyła i aby twoje gardło nie
wyschło! Lecz ty mówisz: To daremne! Nie! Gdyż ja ukochałam obcych i pójdę za nimi”.
W zwiastowaniu proroków Starego Testamentu spotykamy się więc ze zdecydowanym wezwaniem do
zerwania z dotychczasową drogą życia, a więc zaprzestaniem „chodzenia za obcymi bogami” a pójściem za
jedynie prawdziwym Bogiem, który wyprowadził swój lud z egipskiej niewoli. W istocie rzeczy jest to wezwanie do nawrócenia, które nie tylko ideowo jest pokrewne z wezwaniem do chodzenia za JAHWE, Bogiem
Izraela, ale nawiązuje do tego samego obrazu. Jeśli idea nawrócenia w Starym Testamencie jest między innymi wyrażona przy pomocy słowa bwv, co znaczy zawrócić z drogi i obrać przeciwny kierunek marszu, to
niewątpliwie prorokom w ich wezwaniu do nawrócenia chodziło właśnie między innymi o zaprzestanie chodzenia za bożkami, a pójście za Bogiem JAHWE.
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Starotestamentowa myśl o postępowaniu za Bogiem jest silnie związana z licznymi wezwaniami szukania
Pana, szukania Jego oblicza, sprawiedliwości itp. Czytając księgi proroków izraelskich odnosi się wrażenie, że
naczelnym hasłem ich zwiastowania jest właśnie wezwanie: szukajcie Pana. Prorok Amos pisze, że kto szuka
Pana, żyć będzie (Am 5,6). Życie i zbawienie jest więc w naśladowaniu Boga.
Ale idea naśladowania Boga w Starym Testamencie wyrażona została nie tylko przy pomocy wezwania do
chodzenia za JAHWE. JAHWE był Bogiem, którego w żaden sposób nie można było sobie wyobrazić. Zabronione było sporządzanie jakiegokolwiek obrazu Najwyższego. Chociaż czytamy, że Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz (por. 2 Mż 33,11), to jednak przez ten zwrot autor biblijny pragnął powiedzieć, że Mojżesz miał żywą i bliską społeczność z Bogiem. Gdy Mojżesz chciał oglądać oblicze Boga, usłyszał słowa: „Nie
możesz oglądać oblicza mojego, gdyż nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu” (2 Mż 33,20;
por. J 1,18). Starotestamentowa idea naśladowania Boga jest również, a może głównie, wyrażona przez wezwanie do upodobnienia się do Boga, a więc przez napomnienie do naśladowania przymiotów Bożych. Najbardziej charakterystycznym i wymownym wezwaniem do upodobnienia się do Boga, jest wyżej wspomniane wezwanie do uświęcenia: „Świętymi bądźcie, bom Ja jest święty, Pan, Bóg wasz” (3 Mż 19,2 ).

Świętymi bądźcie… (3 Mż 19,2)
Słowa: „Świętymi bądźcie, bom Ja jest święty, Pan, Bóg wasz” nie pochodzą z ksiąg prorockich Starego
Testamentu, jednakże oddają one także ideę naśladowania Boga, która u proroków jest bardzo mocno zaakcentowana. Jeśli przyjrzymy się kontekstowi tych słów, to zauważymy, że znajdują się pośród wezwań często
spotykanych w księgach prorockich: „Świętymi bądźcie, bom Ja jest święty, Pan, Bóg wasz. Niechaj każdy czci
swoją matkę i swego ojca. Przestrzegajcie też moich sabatów; Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Nie zwracajcie się do bałwanów i nie sporządzajcie sobie bogów odlewanych z metalu. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym”
(3 Mż 19,2-4).
Idea świętości w Starym Testamencie wyrażona jest przy pomocy słów wyprowadzonych głównie od tematu: vdq. Aż 842 razy występują w Księgach Starego Przymierza słowa wywodzące się od tematu vdq.
W przeszłości sądzono, że być świętym znaczy być oddzielonym. Święty Bóg jest inny aniżeli grzeszny człowiek, oddzielony od stworzenia, ale nie ze względu na to, że za takiego Go uważamy, lub że takim pragnie
On być, lecz że z natury jest inny, i że jest ponad stworzonym światem. Słowo święty wielokrotnie jest imieniem Boga, a więc wyraża Jego istotę. Prorok Pański powiada: „Tak mówi Ten, który jest Wysoki i Wyniosły,
który króluje wiecznie, a którego imię jest »Święty«…” (Iz 57,15). Ponadto według Starego Testamentu stan
świętości jest stanem normalnym, nienormalna jest grzeszność i odstępstwo od Boga. To człowiek grzesząc
ucieka od Boga.
Pojęcie świętości posiada ścisły związek z kultem. W księgach Starego Testamentu święte są przedmioty, które służą sprawowaniu kultu, np. skrzynia przymierza, chleby pokładne itd. Święte jest również
miejsce, na którym objawia się Bóg lub sprawowany jest kult. Święte są czasy i dni, przypominające zbawcze
czyny Boga. Święci są także ludzie, którzy powołani zostali do sprawowania kultu. Przedmioty, czasy i ludzie
nie są świętymi dzięki ich wewnętrznej treści, wyjątkowości oraz inności od otaczającego świata, lecz ze
względu na ich przeznaczenie do służby w kulcie świętego Boga. Dlatego zostały wybrane i oddzielone od
sfery profanum i jedynym ich przeznaczeniem była służba Bogu. Dostęp do nich był więc ograniczony. Gdyby
kapłan zetknął się z czymś, co go kalało, nie mógł sprawować służby Bożej. Dopiero po oczyszczeniu mógł
uczestniczyć w kulcie.
Przede wszystkim święty jest Bóg, źródło wszelkiej świętości i chwały. Właśnie ze względu na swoją świętość budzi grozę i lęk w sercu grzesznego człowieka. Izajasz, który zobaczył w świątyni chwałę JAHWE i słyszał hymn pochwalny na cześć świętego Boga, Boga, którego świętość napełnia ziemię (Iz 6,3), z drżeniem
wołał: „Biada mi! Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych
warg, gdyż moje oczy widziały Króla, Pana Zastępów” (Iz 6,5). Z historii powołania Izajasza na proroka wynika, że przy pomocy pojęcia świętości przedstawiano transcendencję, inność i dystans Boga od świata stworzonego. Jednakże z okrzyku proroka: „Biada mi! Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg…” można wnioskować także, że z pojęciem świętości Boga łączy się pojęcie doskonałości moralnej. Izajasz sądził, że
skoro jego oczy widziały Świętego, nie będzie mógł dłużej żyć, musi zginąć, gdyż jest grzeszny i należy do
świata ludzi grzechu.
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Klasyczne wezwanie do naśladowania Boga w jego świętości (3 Mż 19,2), związane jest z konkretnymi
napomnieniami, które mówią, co należy czynić i czego należy się wystrzegać, aby być czystym i nienagannym
w postępowaniu. Wystrzegać należy się bałwochwalstwa (3 Mż 19,4), wszelkiego rodzaju obrzędowości
i zwyczajów pogańskich (3 Mż 19,26-29) oraz kłamstwa, kradzieży, zdzierstwa, zemsty, niesprawiedliwości
i bezdusznego stosunku do słabych i ułomnych (3 Mż 19,11-18.25). Należy natomiast bać się Boga (3 Mż 19,
4.32), przestrzegać sabatu (3 Mż 19,3.30), okazywać szacunek i miłość rodzicom (3 Mż 19,3), miłować bliźniego (3 Mż 19,18), pozostawiać kłosy na swoim polu oraz grona w winnicy dla biednych i przechodniów
(3 Mż 19,9.10).
Przy pomocy terminu święty przedstawiano w Starym Testamencie idę transcendencji Boga, inność od
stworzonego świata oraz doskonałość, wobec którego grzeszny człowiek winien drżeć z bojaźni i nawrócić
się do Boga. Jeden z pierwszych proroków piśmiennych, Ozeasz, szczególnie mocno akcentował inność Boga
(Oz 11,9). Człowiek sam jest winien tego, że dzieli go tak ogromna przepaść od Boga. Izrael skłaniając się do
Baala, którego kult był związany z prostytucją sakralną, kalał się i wiązał swe serce z tym, co w oczach JAHWE było obrzydliwością.
Szczególnymi, etycznymi cechami i przymiotami Boga, które winien człowiek naśladować, aby był święty
jak jego Bóg, jest sprawiedliwość, miłość, łaska i miłosierdzie.

Szukajcie sprawiedliwości… (So 2,3)
Podobnie jak trudno dokładnie określić i wyjaśnić znaczenie terminu święty, tak też niełatwo precyzyjnie
przedstawić treść pojęć: qyD!x^, qd#x.# Analiza filozoficzno-semantyczna okazuje się w wypadku rozumienia
sprawiedliwości w ksiągach Starego Testamentu bezużyteczna. Pojmowanie starotestamentowej sprawiedliwości, jako stanu odpowiadającego jakiejś normie, chociażby nawet tą normą był sam Bóg, wielokrotnie
nazwany sprawiedliwym, nie oddaje istoty biblijnego pojmowania sprawiedliwości. Pierwotne pojmowanie
sprawiedliwości dalekie jest od jej statycznych definicji. Sprawiedliwość wyraża się przede wszystkim w działaniu. Jeśli Stary Testament rozumie sprawiedliwość jako wierność prawu, to w tym sensie, że przez wierność
prawu wykonuje się czyny sprawiedliwości, mające na celu dobro rodziny, narodu, jakiejkolwiek społeczności. Prawo bowiem zostało nadane, aby regulować stosunki międzyludzkie i służy temu, co księgi Starego
Przymierza rozumieją przez sprawiedliwość. Sprawiedliwy może być nawet taki czyn, który służy dobru rodu,
chociaż jest niezgodny z przyjętą normą postępowania (por. 1 Mż 38,1-30).
W Starym Testamencie sprawiedliwość przede wszystkim jest przymiotem Boga.
W jednym z niewątpliwie najstarszych tekstów starotestamentowych, w tzw. pieśni Debory (Sdz 5,1-31)
mowa jest o sprawiedliwych czynach Pana (sedakot). Micheasz, działający w Izraelu na przełomie VII i VI
wieku przed Chr., nakazuje przypomnieć sobie i poznać dawne sprawiedliwe dzieła JAHWE (Mi 6,5 ). A więc
Boże działanie jest sprawiedliwe. Niewątpliwie jest ono pojmowane zawsze jako zbawcze działanie. Deutero-Izajasz, prorok niewoli babilońskiej, stawia obok siebie sprawiedliwość i wybawienie. Prorok wzywając do
zaniechania bałwochwalstwa, przekazuje ludowi słowa JAHWE: „Zapowiedzcie i przedstawcie sprawę, niech
także wspólnie się naradzą! Kto od dawien dawna to przepowiedział, kto od dawien dawna zwiastował? Czy
nie Ja, Pan, poza którym nie ma Boga? Oprócz mnie nie ma żadnego boga sprawiedliwego i wybawiciela” (Iz
45,21). W Bogu z Jego sprawiedliwości wypływa zbawcze działanie. Jeśli Stary Testament doświadczenie
i karę, jaką zsyłał Bóg na swój lud wybrany, nazywa sprawiedliwością, to nie ze względu na to, że odpłacił On
swojemu ludowi za niewierność, bo wtenczas sprawiedliwość byłaby tu rozumiana w sensie późniejszego
rozumienia prawa i sprawiedliwości, ale dlatego, że kara rozumiana jest jako działanie Boga, które ostatecznie ma na celu zbawienie ludu (por. np. Iz 54, 7.8).
Jest rzeczą oczywistą, że pojęcie sprawiedliwości, szczególnie w młodszych warstwach Starego Testamentu, wiąże się także z prawem i przestrzeganiem przykazań Bożych. W tych warstwach jednak mowa jest
głównie o ludzkiej sprawiedliwości, której wzorem zawsze powinna być sprawiedliwość Boża. Bóg oddaje
każdemu, co się jemu należy, to jednak nie jest to działanie ze względu na prawo, które winno być przestrzegane, bo wtedy Bóg stałby na straży prawa, a sprawiedliwość Boża polegałaby jedynie na wymierzaniu kary
lub nagradzaniu. Bóg nie jest w służbie prawa, które sam nadał. To prawo ma służyć ludziom, aby byli sprawiedliwi jak ich Bóg jest sprawiedliwy.
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Miłości chcę… (Oz 6,6)
W słowie znanym z Księgi Ozeasza: „miłości chcę, a nie ofiary” występuje hebrajski termin ds#j#. Żadne
polskie słowo nie oddaje bogactwa tego słowa, występującego aż 245 razy na kartach Starego Testamentu.
Przy jego pomocy określone są stosunki jakie powinny panować między ludźmi (w rodzinie – 1 Mż 20,13;
24,49; 47,29; Rt 2,20; między gospodarzem a gośćmi – 1 Mż 19,19; Joz 2,12.14; między panem a sługą –
2 Sm 3,8; 2 Krn 24,22; w ogóle między ludźmi – 1 Mż 21,23; Sdz 1,24; Rt 1,8; 1 Sm 15,6; 20,8; 2 Sm 3,8;
9,1.7; 10,2; 1 Krn 19.2; 2 Krn 24,22). Przy pomocy tego pojęcia Stary Testament opisuje właściwą, opartą na
wzajemnych obowiązkach i powinnościach relację między dwoma partnerami, obowiązkach niekoniecznie
wynikających z prawa, lecz ze sprawiedliwości, która pojmowana była jako działanie, mające na celu dobro
rodziny lub narodu. Z analizy miejsc biblijnych, na których użyte jest słowo ds#j# [j#s#d], wynika, że ds#j# to
jest gotowość udzielenia pomocy i wierność jaką winni sobie okazywać partnerzy. Można przeto termin ds#j#
oddać przez takie słowa, jak dobroć, miłość, przyjaźń, wierność.
Przy pomocy słowa ds#j# opisana jest także relacja Bóg – człowiek. Najczęściej w przekładach Starego
Testamentu słowo ds#j# opisujące stosunek Boga do człowieka, oddawane jest przez termin łaska. Okazanie
łaski jest czynem absolutnie wolnym, niczym nie przymuszonym działaniem. Jednakże wiadomo, że przy
pomocy słowa ds#j# najpierw opisywano stosunki międzyludzkie, a więc społeczny wymiar treści słowa ds#j#
został przeniesiony w sferę teologicznego myślenia. Pojawiają się więc zastrzeżenia co do praktyki przekładania słowa ds#j# przez termin łaska.
Ale czy można mówić, że Bóg posiada jakieś zobowiązania wobec człowieka, i dlatego musi mu okazywać
ds#j#? Należy powiedzieć, że to sam Bóg w sposób wolny, zawierając przymierze z narodem izraelskim (1 Krl 8,
28; Iz 55,3; Ps 89,50), zobowiązał się okazywać ds#j#. Bóg jest wierny i dotrzymuje swoich zobowiązań nawet
wtedy, gdy lud okazuje się niewierny i „cudzołoży” z obcymi bogami. Człowiek więc może oczekiwać Bożego
ds#j# pomimo swojej niewierności. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienie, można hebrajski termin ds#j#
tłumaczyć przez słowo łaska. Ale słowo łaska kojarzy się nam z jakimś stanem. Tymczasem Stary Testament
mówiąc o Bożym ds#j#, ma na myśli Boże działanie, chociaż trzeba przyznać, że w sposób niezmienny, stały,
permanentny, głównie działanie mające zawsze na uwadze dobro człowieka. Słowo łaska, jako ekwiwalent
hebrajskiego terminu ds#j# niewątpliwie więc oddaje jedynie część treści Bożego ds#j#. Ze względu na wielkość Boga i przepaść jaka istnieje między Bogiem a człowiekiem hebrajskie słowo ds#j# nabrało nowych treści.
Prorocy Starego Testamentu w swoim zwiastowaniu pogłębili i rozszerzyli znaczenie Bożego ds#j#. Tak np.
u proroka Ozeasza słowo ds#j# jest synonimem miłosierdzia (j<^r)^ i dlatego też słusznie przełożono słowa
proroka następująco: „I zaręczę cię z sobą na wieki; zaręczę cię z sobą na zasadzie sprawiedliwości i prawa,
miłości (ds#j#) i zmiłowania (j<^r^)” (Oz 2,21). Ponadto Ozeasz pisząc: „Gdy Izrael był młody, pokochałem go
i z Egiptu powołałem mojego syna. Im częściej odzywałem się do nich tym dalej oni odchodzili ode mnie;
składali ofiary Baalom i kadzili bałwanom. A przecież to Ja sam uczyłem Efraima chodzić, brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to Ja ich leczyłem, przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości, i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka, i nachylałem się do nich, aby ich
nakarmić” (Oz 11,1-4) nadał związkowi JAHWE ze swoim ludem, a tym samym pojęciu ds#j# znaczenie ojcowskiej, głębokiej, intymnej, bezinteresownej miłości.
Podstawową cechą Boga jest ds#j#, a więc łaska, miłość, wierność. Te i pokrewne im słowa dopiero oddają
treść Bożego ds#j#. Rozumieć je musimy dynamicznie. Nie można ich pojmować jako określania Boga w zaświatach, Boga dalekiego, lecz Boga bliskiego, Boga w działaniu, w nieustannym zabieganiu o człowieka.
Naśladować Boga – to znaczy szukać Go i chodzić za Nim. Naśladować Go, znaczy być jak On świętym,
postępować sprawiedliwie i okazywać miłość.
3.3.4.7. Nadzieja
Czy u proroków znajdujemy głoszenie nadziei? Pytanie to jest zasadne, bowiem u pierwszego proroka
piśmiennego, Amosa, promyk nadziei jest bardzo wątły. Czy on się rozpali i pogłębi się nadzieja na lepsze?
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Przełomem w dziejach Izraela był rok 587 przed Chr. Refleksja jaka wiązała się z tym rokiem, zasadniczo
powiązana była z pytaniem, które sformułować można następująco: Dlaczego Izrael, z którym Pan przecież
zawarł przymierze, spotkało nieszczęście?
Historyczne dzieło deuteronomistyczne odpowiada na nie jednoznacznie: katastrofa narodowa, zburzenie świątyni, niewola babilońska była wynikiem niewierności Izraela. Deuteronomistyczne dzieło oceniło
dawne dzieje z perspektywy roku 587, a więc końca Państwa Południowego i zburzenia Jerozolimy. Juda
zlekceważył Boże przykazania i ostrzeżenia, dlatego poniósł surową karę. Wypełniła się miara cierpliwości
Bożej, dlatego karząca ręka JAHWE boleśnie dotknęła Syjon i lud przymierza. Autor Trenów zależność między
winą Izraela a karą jaka go spotkała opisuje realistycznie, a jego sugestywny opis, budzi nawet współczucie
dla mieszkańców Jerozolimy.
„Ach! Jak samotne leży miasto, niegdyś tak ludne! Stało się jak wdowa niegdyś wielkie wśród narodów.
Władczyni krain odrabia pańszczyznę. Płacze gorzko po nocy, a jej łzy spływają po licach. Nikt jej nie pociesza spośród wszystkich jej kochanków, wszyscy jej przyjaciele ją zdradzili, stali się jej wrogami. Na
wygnanie poszedł Juda, na cierpienie i w ciężką niewolę. Zamieszkał między poganami i nie znajduje odpocznienia. Wszyscy jego prześladowcy dopadli go wśród ucisku. Drogi na Syjon okryte są żałobą, nikt
nie podąża na święto. Wszystkie jego bramy spustoszone, jego kapłani jęczą, jego panny strapione, a on
sam pełen goryczy” (Lm 1,1-4).
Czy Izrael mógł uniknąć katastrofy? Deuteronomista zdaje się sugerować, że było to możliwe, gdyby Izrael
był wierny Bogu i dość wcześnie zaczął żałować za swoje grzechy i nawrócił się (1 Sm 7,3; 1 Krl 8,33.35; 2Krl
17,13; 23,25). Już kaznodzieja deuteronomistyczny w 5. Księdze Mojżeszowej wzywał: Nawróćcie się do swojego Boga (5 Mż 30,1-10).

3.3.4.6.1. Nawrócenie
Rok 587 nie był definitywnym końcem Izraela. Jego los może się odmienić. Konieczne jest nawrócenie,
i to radykalne, wewnętrzne, duchowe.
Czy możliwe jest wyśledzenie źródła tej myśli? Pytanie jest uzasadnione, bowiem nie wydaje się, aby
zrodziła się ona samorzutnie, bez głębszej refleksji, u podstawy której nie było żadnego zapładniającego
impulsu. Impuls ten mógł pochodzić jedynie od samego Boga, który został dany prorokom w słowie.
Analizując orędzie Izajasza, zauważyć można, że po zakończeniu pierwszej fazy działalności, spisał
słowa JAHWE, zamknął księgę i czekał na reakcję ludzi, do których orędzie prorockie było skierowane. Nie
było to jednak zwykłe czekanie, bez emocji i wewnętrznego zaangażowania. Prorok ufał Bogu i oczekiwał na
Jego interwencję. W swoich dzieciach, w ich imionach dostrzegał znak dany mu od Pana Zastępów (Iz 8,1618).
Izrael pozostał jednak głuchy i ślepy, był to bowiem naród buntowników, nie przestrzegający prawa, lud
twardego karku, zapominający o dobrodziejstwach, które wyświadczył mu JAHWE. Potomkowie Jakuba nie
chcieli słuchać głosu swojego Boga, lekceważyli słowa proroka, „chciwi” byli na pochlebstwa fałszywych
proroków. Chętnie chodzili za obcymi bogami. Dlatego Bóg polecił Izajaszowi, aby nie przemawiał, lecz spisał
nowe słowa, które otrzymał: „Teraz idź, napisz to wobec nich na tablicy i utrwal to w księdze, i niech to będzie na przyszłość świadectwem wiecznym” (Iz 30,8). Spisane słowa miały być ostrzeżeniem na przyszłe czasy
i dla kolejnych pokoleń.
„Dlatego tak mówi Święty Izraelski: Ponieważ pogardziliście tym słowem i ufacie gwałtowi i przewrotności, i polegacie na niej, dlatego ta wina stanie się dla was jak rysa grożąca zawaleniem, występująca
w wysokim murze, który nagle, w okamgnieniu się rozpada, a z jego rozpadem jest tak, jak z rozbitym
dzbanem glinianym, stłuczonym bezlitośnie, tak że wśród jego czerepów nie można znaleźć ani skorupki,
aby nabrać ognia z ogniska lub zaczerpnąć wody z kałuży. Gdyż tak mówi Wszechmocny, Pan, Święty
Izraelski: Jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni, w ciszy i zaufaniu będzie wasza
moc; lecz wy nie chcieliście” (Iz 30,12-15).
Pośród słów napomnień najmocniej brzmiało słowo: Nawróćcie się!1

Słowa proroków dotyczące nawrócenia nie były powiązane z napomnieniem skierowanym do jednostki,
przynajmniej tak było do pewnego czasu. Wezwania do nawrócenia raczej pojawiają się w księgach proroc1

J. NAGÓRNY, Nawrócenie w ujęciu proroków, RTK 28 (1981), z. 3, s. 5-18.
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kich w kontekście zapowiedzianego sądu Bożego nad niewiernym Izraelem i skierowane były do całego Izraela.
Prorocy nawoływali do powrotu narodu do stanu dawnych, pierwotnych, niczym nie zakłóconych stosunków z JAHWE.
U Izajasza (Iz 7,3) i Ozeasza (Oz 3,5; 14,2nn.) nawrócenie Izraela było przedmiotem obietnicy, dlatego
Ozeasz napominał Izrael, aby się nawrócił. Wzywał, by przyjął dobro, jakie ofiaruje mu Bóg (Oz 14,2). Kontekstem więc słowa o nawróceniu było słowo o zbawieniu, obietnica oparta na przymierzu. A słowo o zbawieniu skierowane było do całego narodu, dlatego wezwanie: „Nawróćcie się!” skierowane było do wszystkich członków narodu wybranego.
Bóg przez usta proroków kierował napomnienie do Izraela: „Nawróćcie się!” Jednak także prorok nie był
wyłączony z tych, którzy się buntowali i byli twardego karku. Także prorok w każdej chwili mógł usłyszeć
Boże napomnienie i ostrzeżenie do niego skierowane. Tak było w wypadku Jeremiasza, któremu czasem
ciężarem było słowo Pana, głównie wówczas, kiedy lud odpowiadał na nie gwałtem zadawanym prorokowi:
„Jeżeli zawrócisz, i Ja się zwrócę do ciebie, i będziesz mógł stać przed moim obliczem; a gdy dasz z siebie to,
co cenne, bez tego, co pospolite, będziesz moimi ustami. Choćby oni zwrócili się do ciebie, ty się do nich nie
zwrócisz” (Jr 15,19).
Czy możliwe było nawrócenie mieszkańców Królestwa Południowego, Judy? Słowa, które miał ogłosić
Jeremiasz z woli Boga mieszkańcom Judy, wskazują, że było ono niemożliwe:
„Gdy mąż odprawi swoją żonę i ta odejdzie od niego, a wyjdzie za innego mężczyznę, czy tamten może
jeszcze do niej powrócić? Czy nie jest zupełnie zbezczeszczona ta kobieta? I czy ty, która uprawiałaś nierząd z wielu zalotnikami, możesz powrócić do mnie – mówi Pan? Podnieś swoje oczy na wzgórza i zobacz, gdzie nie oddałaś się mężczyźnie? Na drogach siadałaś wyczekująco, jak Arab na pustyni, i zbezcześciłaś kraj swoim wszeteczeństwem i swoją złością. I dlatego ustały deszcze jesienne, i nie było deszczów wiosennych. Lecz ty masz czoło kobiety wszetecznej, nie znasz już wstydu. Znowu teraz wołasz do
mnie: Ojcze mój! Ty jesteś przyjacielem mojej młodości! Czy wiecznie będziesz się gniewał, czy zawsze
będziesz chował urazę? Tak oto mówiłaś i czyniłaś zło, ile tylko potrafiłaś. W czasach króla Jozjasza rzekł
Pan do mnie: Czy widziałeś, co uczyniła odstępna żona, Izrael? Chodziła na każdą wysoką górę i pod
każde zielone drzewo i tam oddawała się nierządowi. Nawet wtedy jeszcze myślałem, że gdy uczyniła to
wszystko, powróci do mnie, lecz nie powróciła. I widziała to niewierna jej siostra – Juda. Widziała także,
że Ja właśnie z powodu wszystkich cudzołóstw odrzuciłem odstępną żonę, Izraela, i dałem je list rozwodowy. Jednak jej siostra, niewierna Juda, nie ulękła się, lecz poszła i także oddawała się nierządowi” (Jr 3,18).
Czy pojedynczy człowiek może się nawrócić? Czy może się zmienić i przyjaźnie ustosunkować się do Boga?
Jeremiasz w swoich rozważaniach nad kondycją człowieka doszedł do bardzo radykalnych spostrzeżeń.
Myśli jego zajmował problem głębokiego zniewolenia, więzów grzechu, w jakie wplątany jest człowiek.
Z powodu nich człowiek jest więźniem własnej wrogości do Boga. Człowiek nie jest w mocy określić swej
własnej drogi, bo nikomu nie zostało dane kierować swoimi krokami (Jr 10,23). Tym bardziej nie można się
spodziewać, że w wyniku jakichś zabiegów człowiek sam oczyści się przed JAHWE. Grzech i wina każdego jest
skazą („A przecież to Ja zasadziłem cię jako szlachetną winorośl, cały szczep prawdziwy, a jakże mi się zmieniłaś na krzew zwyrodniały, na winorośl dziką! Choćbyś nawet obmywała się ługiem i mydła używała obficie,
jednak brudna plama twojej winy będzie wyraźna przede mną – mówi Wszechmocny Pan” Jr 2,2122). Dlatego prorok pytał: „Czy Murzyn może odmienić swoją skórę a pantera swoje pręgi? A czy wy, przywykli do
złego, możecie dobrze czynić?” (Jr 13,23).
Na tle tej druzgocącej krytyki człowieka, a wraz z nim całego Izraela, zrozumiałe stają się słowa proroka
o nowym przymierzu. Jeremiasz znał sytuację człowieka i dostrzegał jego słabość, dlatego nie domagał się
od niego, by chodził drogą, na której i tak musiałby doznać klęski. Dlatego jego wezwanie do nawrócenia –
podobnie jak u Ozeasza i Izajasza – coraz ściślej łączyło się ze słowami zwiastującymi zbawienie. Wezwanie
do nawrócenia jest Bożym wezwaniem, dlatego prorok nie mógł nie zastanawiać się nad pytaniem: Co musi
się zdarzyć w człowieku w sferze jego człowieczeństwa, jeśli Bóg ma wprowadzić go do nowej wspólnoty
z sobą? Gdy Bóg obdarzy człowieka ponownie swą łaskawością, w jaki sposób może on ostać się przed Bogiem, nie upaść ponownie? Odpowiedź na powyższe pytania znalazł Jeremiasz w Bożej zapowiedzi zawarcia
z człowiekiem nowego przymierza. Bóg da człowiekowi nowe serce i wpisze w nie swoje prawo.
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W Starym Testamencie z nawróceniem i pokutą wiązało się szereg czynności zewnętrznych, mających na
celu zobrazowanie stanu wewnętrznego człowieka. I tak, pokutujący grzesznik przyodziewał się w wór na
znak żalu i skruchy (1 Krl 21,27; 2 Krl 6,30; 1 Krn 21,16; Neh 9,1; Est 4,1-3; Iz 37,1). Pokutujący Izraelici także
pościli i posypywali głowy popiołem (Dn 9,3; Jon 3,5). Jednakże najbardziej istotnym elementem pokuty było
wyznanie grzechów i modlitwa pokutna. Prawo nakazywało również wyznanie grzechów, które zostały popełnione nieświadomie (por. 3 Mż 5,5). Znana była modlitwa publiczna, jak również zbiorowe wyznanie
grzechów. Przykładem modlitwy pokutnej mogą być tzw. psalmy pokutne (np. Ps 51; 130).
Pokuta jednak bardzo często ograniczała się jedynie do zewnętrznych znaków. Przeobrażenie wewnętrzne lekceważono, jakby Bogu wystarczył rytuał związany z pokutą. Wyznaniu grzechów nie towarzyszył rzeczywisty żal za popełnione winy. Po wyznaniu grzechów nie następowało zerwanie z grzechem, poprawa
życia. Zewnętrzne formy pokuty nie były znakiem rzeczywistej przemiany serc.
Rytualną pobożność zdecydowanie piętnowali prorocy. Traktując grzech personalnie, zwiastowali sąd
JAHWE nad każdym człowiekiem z osobna. Grzech powodował zerwanie więzi z Bogiem, przeto według proroków Pańskich nie wystarczy zewnętrzny znak, aby więź ta została odnowiona. Aby grzesznik mógł ostać się
przed gniewem świętego Boga, musi dojść do odbudowy życia z Bogiem, zawiązania odnowionej więzi
z JAHWE, nienawidzącym grzechu i karzącym człowieka za jego nieprawości, grzechy i winy. Pokuta musi być
odwróceniem się od grzechu i nawróceniem serca do Boga. Charakterystyczne dla krytyki rytualnej pobożności pokutnej są słowa proroka Joela: „Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu
i narzekaniu! Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i nawróćcie się do Pana, swojego Boga” (Jl 2,
12,13). Serce jest siedliskiem myśli i z serca wywodzi się wszelkie zło. Rozdarcie serca oznacza więc sąd nad
samym sobą, radykalne zerwanie z grzechem i rozpoczęcie nowego życia. W sercu musi dojść do radykalnej
przemiany myśli i woli1.
Grzech jest czymś realnym. Zmienia wewnętrzny związek między człowiekiem a Bogiem, burzy bowiem
pokój między Bogiem a człowiekiem. Pokuta nie może więc ograniczać się jedynie do gestów. Musi głęboko
sięgać w serce człowieka, aby przez nawrócenie została zawiązana nowa więź pomiędzy pokutującym
grzesznikiem a świętym Bogiem. Konieczna jest odbudowa zerwanych więzi. Prorocy, szczególnie Ozeasz
i Jeremiasz, zdawali sobie sprawę z tego, że człowiek nie jest w stanie sam zmienić swojego życia. Jak Murzyn i lampart nie mogą zmienić swojej skóry, tak człowiek nie może zrzucić z siebie jarzma grzechu, piętna
cudzołożnika i upartego buntownika (Oz 5,4; Jr 2,22; 13,23)2. W zwiastowaniu proroków Pańskich znajdujemy myśl, że nawrócenie nie jest dziełem człowieka, lecz wynikiem interwencji Bożej w życie człowieka,
a więc dziełem Bożym. Bóg sprawia nawrócenie poprzez swoje zbawcze czyny (por. Oz 2,16n; 3,1-5). Nawrócenie i przemiana życia, serca i myśli miały być przede wszystkim dziełami Boga w bliżej nieokreślonej przyszłości, a więc darami eschatologicznymi. Jeremiasz zwiastował zawarcie przez Boga nowego przymierza
z ludem, na skutek którego wszechmogący Bóg tak głęboko będzie ingerował w życie człowieka, że otrzyma
on nowe serce (Jr 31,31nn; por. Ez 11,19n; 36,26).
Zanim nadejdzie ten dzień, w którym Bóg zawrze z Izraelem „nowe” przymierze i zawiąże się nowa więź
między Bogiem a człowiekiem, pomimo słabości człowieka, ciągle aktualne jest wołanie Boga: Nawróćcie
się!
Jeśli człowiek nie może zmienić siebie, to nie oznacza to, że może zachowywać się całkowicie biernie.
Jeremiasz uważał za stosowne ostrzec lud Jerozolimy. „Obrzeżcie się dla Pana i usuńcie nieobrzezki waszych
serc, mężowie judzcy i mieszkańcy Jeruzalemu, aby mój gniew nie wybuchł jak ogień i nie palił, a nikt by go
nie ugasił z powodu waszych złych czynów!” (Jr 4,4). Szczególnie wyraźnie dostrzegamy to w słowach, które
JAHWE polecił zwiastować Judejczykom w bramie miasta:
„Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Poprawcie swoje drogi i czyny swoje, asprawię, że mieszkać będziecie na tym miejscu! Nie polegajcie na słowach zwodniczych, gdy mówią: Świątynia Pańska, świątynia Pańska, świątynia Pańska to jest! Lecz jeżeli szczerze poprawicie swoje drogi i swoje czyny, jeżeli
uczciwie stosować będziecie prawo między ludźmi, jeżeli obcego przybysza, sieroty i wdowy nie będzie1

J. A. SOGGIN, bwv, ThAT II, s. 883-891.
W. H. SCHMIDT, Alttestamentlicher Glaube in siener Geschichte, s. 289n; J. St. SYNOWIEC, Prorocy Izraela, ich pisma i nauka,
s. 53.
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cie uciskać i krwi niewinnej przelewać na tym miejscu ani też chodzić za cudzymi bogami na własną zgubę, wtedy sprawię, że będziecie mieszkać na tym miejscu, w ziemi, którą dałem waszym ojcom, od wieków na wieki” (Jr 7, 3-7).
Odnowienia życia i czynienia sprawiedliwości domagał się Trito-Izajasz. W formie dialogu ludu z JAHWE,
zdecydowanie krytykował zewnętrzny znak pokuty, jakim jest post, i domagał się okazywania miłosierdzia
bliźniemu.
„Czy to jest post, w którym mam upodobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się
zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem
i dniem miłym Panu? Lecz to jest post, w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy,
że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz
twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz
go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz” (Iz 58,5-7).

3.3.4.6.2. Przemiana i odnowienie
Według Amosa Izrael może liczyć na odmianę losu, jeśli szukać będzie JAHWE. Bóg przez usta Amosa
mówi: „Szukajcie mnie, a żyć będziecie!” (Am 5,4n.6.14n). Jednakże – wydaje się – że miłosierdzie Boże okaże się jedynie nad ocalałą resztą ludu wybranego (Am 5,15)1.
Upadek Państwa Północnego i zagarnięcie ziemi przez Asyrię rozumiał Ozeasz jako anulowanie nadania
ziemi. Ale Ozeasz przez nawiązanie do tradycji exodusu z Egiptu, budził nadzieję. Prorok zapowiadał drugi
powrót i objęcie ziemi: „Przylecą z drżeniem jak ptaki z Egiptu i jak gołębie z ziemi asyryjskiej; i pozwolę im
znowu mieszkać w ich domach” (Oz 11,11; por 2,16n). Wtedy też zaistnieje nowa sytuacja. Izrael i Juda będą
tworzyli jedną całość. Wówczas odbudowana zostanie społeczność Boga z Izraelem. Nastąpi zwrot do tego,
co było dawniej: „Mężu mój! I nigdy już nie powie do mnie: Baalu mój” (Oz 2,18; por. 14,6nn). To jednak nie
z inicjatywy Izraela, np. przez nawrócenie, przywrócony zostanie pierwotny stan, bowiem Izrael odrzucał
każdą Bożą ofertę (Oz 2,4nn; por. 4,16; 6,4; 7,14nn; 10,12n), lecz z inicjatywy JAHWE. Izrael zapomniał
o swoim Bogu (Oz 2,15), nie słuchał swojego Boga (Oz 9,17; por. 11,5nn). Dlatego Bóg Ozeasza mówi: „Uleczę ich odstępstwo, dobrowolnie okażę im miłość, gdyż odwrócił się od nich mój gniew. Będę dla Izraela jak
rosa, tak że rozkwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak topola” (Oz 14,4.5). Dlaczego Bóg okaże swą miłość
niewiernej małżonce, Izraelowi? Motywem Bożego działania – i to jest u Ozeasza charakterystyczne – jest
Boża świętość: „Jakże mógłbym cię porzucić, Efraimie, zaniechać ciebie, Izraelu? Jakże mógłbym zrównać
ciebie z Adam, postąpić z tobą jak z Seboim? Zadrżało we mnie serce, byłem do głębi poruszony. Nie wyleję
mego srogiego gniewu, nie chcę ponownie zniszczyć Efraima, bo Ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem, jestem
pośród ciebie jako Święty i nie przychodzę, aby niszczyć” (Oz 11,8.9)2.
Sporny jest temat nadziei u Izajasza. Czy Izajasz zapowiadał Judzie ratunek w ostatniej chwili? Są u ProtoIzajasza pewne teksty dotyczące przyszłości i odnowienia Izraela, które zdają się jednak być późniejszymi dodatkami (być może, dotyczy to także 9. i 11 rozdziału?), ale są też i takie, które pochodzą od Izajasza, i raczej nie
pozwalają twierdzić, że słowo JAHWE wygłaszane przez Izajasza budziło nadzieję. Izajasz głosił, że wina Izraela
nie może być wybaczona, chyba po śmierci (Iz 22,14; 28,22; 29,9n; 32,14 i inne). Sprzeczność jest dość oczywista. Może jednak pochodzą one z różnych okresów działalności proroka Izajasza.
Charakterystyczna jest też wypowiedź Izajasza, z której wynika, że wina ludu Bożego i Jerozolimy jest oczywista, ale że to sam Bóg spowoduje zaślepienie:
„Zdrętwiejcie i pozostańcie zdrętwiali, zaślepcie się i trwajcie w zaślepieniu! Upijcie się, lecz nie winem,
zataczajcie się, lecz nie od mocnego napoju. Gdyż Pan wylał na was ducha twardego snu i zamknął wasze oczy, to jest proroków, i zakrył wasze głowy, to jest jasnowidzów. Dlatego z widzeniem tego wszystkiego jest u was tak, jak ze słowami zapieczętowanej księgi; gdy się ją poda temu, który umie czytać,
i powie: Przeczytaj to, proszę, wtedy on odpowiada: Nie potrafię, gdyż to jest zapieczętowane; a gdy się
poda księgę takiemu, który nie umie czytać, i powie: Przeczytaj to, proszę, wtedy on odpowiada: Nie
umiem czytać. I rzekł Pan: Ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, tak że ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim,

1
2

Zob. G. WITASZEK, Udział wszechświata w procesie odnowy Izraela (Księga Amosa), Scriptura Sacra 4/2000, nr 4, s.29nn.
Zob. G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 472.
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dlatego też Ja będę nadal dziwnie postępował z tym ludem, cudownie i dziwnie, i zginie mądrość jego
mędrców, a rozum jego rozumnych będzie się chował w ukryciu” (Iz 29,9-14).
Niemożliwe więc staje się nawrócenie, a tym samym ratunek nie nadejdzie.

Nie można jednak nie wziąć pod uwagę nawiązywanie Izajasza do teologii syjońskiej i jego powiązania z rodem Dawida. Jeśli jest jakaś nadzieja, to związana jest z rodem Dawida, z którym JAHWE zawarł przymierze, ale
wtedy należy przyjąć, że 9. i 11. rozdział pochodzą spod pióra Izajasza, co jednak trudno udowodnić, bowiem
rozdziały te są zbyt luźno powiązane z konkretną historią Izraela1. Z drugiej strony tkwią one głęboko w syjońskiej teologii i mają związek z teologią królestwa. Pewne możliwości rozstrzygające dają także teksty, które mówią o Syjonie: „Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno
ugruntowany: Kto wierzy, ten się nie zachwieje” (Iz 28,16). Słowa o pielgrzymce narodów na Syjon (Iz 2,2-4; por.
Mi 4,1-3) także mogą wskazywać na to, że Izrael może mieć nadzieję na odrodzenie. Nie ma jednak w tych tekstach mowy o wielkości i panowaniu Izraela, lecz jedynie o poszanowaniu prawa i zakończeniu wojen pomiędzy
wszystkimi narodami poprzez spotkanie z jednym, jedynym Bogiem. Proto-Izajasz roztacza raczej wizję uniwersalistycznego panowania Boga na Syjonie.
W ogóle wypowiedzi Izajasza dotyczące Syjonu są dość tajemnicze, jakby należały one do jakiejś obcej tradycji. To jest jednak wykluczone, tyle tylko, że są one zakotwiczone w tradycji samego Syjonu, tradycji niezbyt jeszcze dopasowanej do tradycji jahwistycznej. G. von Rad na ten temat– w związku z Iz 17,12-14 – pisze słowa,
które wskazują na trudności pogodzenia z sobą różnych tradycji i trafnie zostało w nich wskazane źródło Izajaszowej myśli o Syjonie: „Charakterystyczne, że ludów, o których się tu mówi, niepodobna umiejscowić w historii; zjawiają się raczej jako bezkształtna, politycznie całkowicie nieokreślona masa. Jest to wizja, która
nabiera barw właśnie dzięki wykorzystaniu motywów z mitu o walce z potworem chaosu. Ale obrony nie
można uważać za akt militarny; dokonuje się ona w sposób po prostu cudowny, bez świadków, pomiędzy
wieczorem a porankiem. Dopiero gdy jest po wszystkim, ze zdumieniem stwierdzić można, że ratunek nie
zawiódł. Trudno ustalić czas powstania tego fragmentu; dawne przypuszczenie, jakoby Izajasz mówił tutaj
o oblężeniu przez wojska Sennacheryba, już dawno zarzucono. O tym ostatnim wydarzeniu wypowiadał się
bowiem prorok w zupełnie inny sposób. Nie można mieć oczywiście wątpliwości, że wypowiedź Izajasza
podyktowana została okolicznościami natury politycznej. Jednakże w sposób natarczywy nasuwa się myśl, że
ani forma tej wypowiedzi, ani poszczególne treści wyobrażeniowe nie zostały dobrane przez Izajasza ze
względu na jakąś konkretną sytuację, lecz że zależny jest on w tym wypadku od jakiejś tradycji. Stawiając
pytanie, o jaką tradycję może chodzić, należałoby przede wszystkim przypomnieć sobie grupę tak zwanych
pieśni o Syjonie (Ps 46 [45]; 48 [47]; 76 [75]), ponieważ w nich wyraża się pewna swoiście jerozolimska,
a więc całkowicie nieamfiktiońska tradycja, którą zajmowaliśmy się już w innym kontekście. Wszystkie trzy
pieśni mówią o ataku królów i wojsk na Syjon i o tajemniczym odparciu go przez JAHWE: «Zaledwie ujrzeli,
zdrętwieli, zmieszali się i uciekli. Drżenie ich tam chwyciło» (Ps 48 [47], 6 n.). Przed Syjonem JAHWE «złamał
pioruny łuku, tarczę i miecz, i zbroję», «od Twojej groźby, Boże Jakuba, zdrętwiały rydwany i konie» (Ps 76
[75], 4. 7). Wydarzenie, do którego nawiązują te poematy, nie da się umiejscowić w historii Jerozolimy Dawidowej, w ścisłym sensie jednak materiał nie jest również mitologiczny. Może pochodzi z Jerozolimy przeddawidowej? Prawdopodobnie psalmy, o których mowa, powstały przed Izajaszem; jeśli nawet było inaczej,
fakt ten niewiele zmienia, tradycja bowiem znajdująca wyraz w tych psalmach i opowiadająca o owym udaremnionym ataku na Jerozolimę na pewno nie została wymyślona dopiero przez te pieśni, lecz jest od nich
znacznie starsza. Gdy chodzi natomiast o powiązania Izajasza z tą starojerozolimską tradycją, uchwycić je
można bez trudu, przejawiają się zwłaszcza w owym równie patetycznym co tajemniczym opisie interwencji
Bożej. Staje się to jeszcze bardziej widoczne wtedy, gdy przytoczymy inne teksty Izajasza, pamiętając oczywiście, że w każdym przypadku prorok dawnemu przekazowi tradycji nadaje zupełnie nowy kształt. I tak w Iz 10,
27b-34 – we fragmencie, który być może pochodzi z tej samej epoki co Iz 17, 12 nn., a mianowicie mniej
więcej z 715 r. — atak wrogów nie został opisany bynajmniej niejasno i mało dokładnie; tekst odnotowuje
wszystkie szczegóły geograficzne związane z tym wydarzeniem, wymieniając po kolei miejscowości będące
jego świadkami aż do momentu, kiedy wróg «potrząśnie ręką na górę Córy Syjonu — na pagórek Jeruza-

1
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lem». Ale wtedy właśnie wkracza JAHWE ze swą ogromną, przerażającą siłą. Unicestwienie nieprzyjaciela
jest skutkiem osobistej interwencji JAHWE, a nie stoczonej z nim bitwy”1.
Z tradycji syjońskiej płynie dla Izajasza i ludu pocieszenie. Należy zaufać JAHWE, który płonie gniewem przeciw Asyrii. JAHWE ochrania Syjon i On zstąpi i ocali tych, którzy Mu ufają i nawrócą się:
„Gdyż tak rzekł Pan do mnie: Jak warczy nad swoim łupem lew czy szczenię lwa, gdy zwołają przeciwko
niemu całą gromadę pasterzy – lecz on nie boi się ich krzyku ani nie kuli się przed ich wrzaskiem, tak
zstąpi Pan Zastępów, aby walczyć o górę Syjon i o jego wzgórze. Obroni Pan Zastępów Jeruzalem, tak
jak ptaki latające nad gniazdem, ochroni i wyratuje, zachowa i wybawi. Nawróćcie się, synowie izraelscy, do tego, od którego tak bardzo się oddaliliście!” (Iz 31,4-6).
Micheasz, nieco młodszy od Izajasza nawiązje do obietnicy danej dynastii Dawida. Nie oczekuje jednak jej
prostej kontynuacji, lecz nowego początku, mianowicie władcy, pochodzącego z miejsca urodzenia Dawida
(1 Sm 17,12; Rt 1,2). Czy takie oczekiwania zakładają upadek Jerozolimy i tamtejszego domu królewskiego?
Micheasz nic nie mówi o domu królewskim w Jerozolimie. Nowy Dawid ma się urodzić w miejscu urodzenia
„pierwszego” Dawida. Bóg wybierze więc na swojego przedstawiciela kogoś maluczkiego, nieznacznego (por.
1 Sm 9,21 i in.), który to będzie rządził pełen siły Bożej i osobiście reprezentował pokój (Mi 5,3a.4a) 2.
Jeremiasz, prorok z Anatot także miał do przekazania ludowi słowa nadziei. Chociaż Jeremiasz z całą stanowczością przepowiadał odrzucenie Jerozolimy, to jednak starał się czasem rozbudzić w sercach swoich
słuchaczy promyk nadziei na odnowę. Należy przede wszystkim wskazać na wizję, którą prorok miał w domu
garncarza. Opisuje ją następująco:
„Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana, tej treści: Wstań i zajdź do domu garncarza, a tam objawię ci
moje słowa! I wstąpiłem do domu garncarza, a oto on pracował w swoim warsztacie. A gdy naczynie,
które robił ręcznie z gliny, nie udało się – wtedy zaczął z niej robić inne naczynie, jak garncarzowi wydawało się, że powinno być zrobione. I doszło mnie słowo Pana tej treści: Czy nie mogę postąpić z wami,
domu Izraela, jak garncarz? – mówi Pan. Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku,
domu Izraela! Raz grożę narodowi i królestwu, że je wykorzenię, wywrócę i zniszczę, lecz jeżeli się ów
naród odwróci od swojej złości, z powodu której mu groziłem, to pożałuję tego zła, które zamierzałem
mu uczynić. Innym razem zapowiadam narodowi i królestwu, że je odbuduję i zasadzę, lecz jeżeli uczyni
to, co jest złe w moich oczach, nie słuchając mojego głosu, to pożałuję dobra, które obiecałem mu wyświadczyć” (Jr 18,1-10).
JAHWE uczyni podobnie z ludem swoim. Lud na nowo zostanie uformowany, jednakże pod jednym warunkiem – musi się nawrócić.
W końcowej fazie działalności Jeremiasza spotykamy się z dotąd niespotykanym u proroków spojrzeniem
na przyszłość. Jeremiasz trzeźwo oceniając sytuację, nie zapowiada rychłego końca niewoli, nie budzi złudnych nadziei, lecz widzi przyszłość Izraela w ramach państwa babilońskiego. Wolą Bożą było, aby Izrael
z powodu niewierności znalazł się w niewoli. Wygnańcy powinni ułożyć sobie życie na obczyźnie i współdziałać z mieszkańcami ziemi niewoli. Powinno to być współdziałanie w sferze gospodarczej. Lud powinien swoją
modlitwą objąć także swoich ziemskich panów. Nadejdzie czas, w którym Pan odmieni los swojego ludu.
Dopóki on nie nadejdzie, naród powinien wykorzystać czas niewoli.
„Budujcie domy i zamieszkujcie je; zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoc! Pojmujcie żony i płódźcie
synów i córki; Wybierajcie też żony dla waszych synów, a wasze córki wydawajcie za mąż, aby rodziły
synów i córki, by was tam przybywało, a nie ubywało. A starajcie się o pomyślność miasta, do którego
skazałem was na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność! Gdyż tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Niechaj was nie zwodzą wasi prorocy, którzy są wśród
was, ani wasi wróżbici, i nie słuchajcie waszych snów, które się wam śnią. Albowiem oni kłamliwie wam
prorokują w moim imieniu, nie posłałem ich – mówi Pan. Bo tak mówi Pan: Gdy upłynie dla Babilonu
siedemdziesiąt lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to
miejsce. Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem, objawię się wam – mówi Pan – odmienię wasz los i zgromadzę was ze wszystkich narodów i ze

1
2

G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 482n.
Zob. W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 190.
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wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem – mówi Pan – i sprowadzę was z powrotem do miejsca,
skąd skazałem was na wygnanie” (Jr 29,5-14).
Pewnym komentarzem do tych słów może być postawa Jeremiasza. Kiedy wróg oblegał Jerozolimę, prorok polecił zdeponować akt kupna ziemi – zgodnie ze zwyczajem – na znak, że jeszcze się życie w ojczyźnie
odrodzi: „Jeszcze będzie się kupowało domy i pola, i winnice w tej ziemi” (Jr 32,15). A kiedy odmieni się los
wygnanego narodu Pana, według Jeremiasza – odbudowana zostanie Jerozolima (Jr 33,4nn), zasadzone zostaną nowe winnice, a pola zostaną obsiane, do Jerozolimy znowu będą pielgrzymować ludzie, aby obchodzić święta (Jr 31,6), a na polach i wsiach słychać będzie radość (Jr 30,18n). Przyszłe zbawienie więc nie jest
u Jeremiasza opisane przy pomocy apokaliptycznych obrazów, ale rozumiane jest tradycyjnie, jako szczęśliwe
życie.

Codzienne, zewnętrzne nowe życie oparte będzie na nowym przymierzu, które JAHWE zawrze ze swoim
ludem. Jeremiasz mówiąc o nowym przymierzu, miał przed oczyma końcowy akt długiego procesu, długiej
drogi, którą przejdzie naród wybrany1.
Prorok Ezechiel w swoich wizjach (Ez 8 – 11), poprzez działania symboliczne (Ez 4; 12; 21; 24) oraz w słowach, zapowiadał Izraelowi i miastu Jerozolimie smutny koniec: „Jak wśród drzew leśnych krzew winorośli
wydałem na pastwę ognia, tak też wydałem mieszkańców Jeruzalemu” (Ez 15,6); „Biada miastu, które przelewa krew!” (Ez 24,9). Nie zostanie oszczędzona nawet świątynia, w której zamieszkała chwała Pana (Ez 24,
21). Lecz prorok zwiastował także odmianę losu wygnańców. Kiedy wydawało się im, że nie ma powrotu
z ziemi niewoli, bo jest ona jak grób („Uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja” (37,11; por. 33,10; Iz 49,
14), Ezechiel miał widzenie pola kości, które na skutek interwencji Ducha JAHWE połączyły się i przyoblekły
w ciało. Prorok usłyszał słowa: „I tchnę w was moje ożywcze tchnienie” (Ez 37,14). To nowe stworzenie,
wskrzeszenie pola zmarłych i otwarcie grobów, symbolizuje narodowe odrodzenie, wyzwolenie, powrót narodu do ojczyzny. Symboliczna zaś czynność połączenia dwóch kawałków drewna, budziła nadzieję na zjednoczenie Judy i Izraela (37,15nn; por. Oz 2,1-3).
Podobnie jak Izajasz i Jeremiasz, Ezechiel oczekiwał nowego Dawida, księcia wiernego prawu (Ez 34,23n;
37,24n; por. 17,22n). Przejmie on zadania Boga (Ez 34,10nn). Będzie prawdziwym pasterzem Izraela. Jak Bóg
ustanowił swoim sługą Dawida i zawarł z nim przymierze (Ez 34,25nn; 37,26), tak nowy Dawid nauczy posłuszeństwa2. Życie Izraela zostanie odnowione:
„I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. I będziecie
mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom; i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem
i wybawię was od wszystkich waszych nieczystości, sprawię, że wzejdzie zboże i rozmnożę je, a nie dopuszczę do was głodu. Pomnożę owoce drzew i plony pól, abyście już nigdy nie musieli znosić hańby klęski głodowej wśród narodów” (Ez 36,26-30; por. 11,19; 18,31; Jr 24,7; 31,3).
Ezechiel z polecenia JAHWE podjął się stworzenia fundamentu nowego życia w ziemi ojców. Skoro odrodzi się Izrael, naród wybrany, przeto potrzebne mu będą odnowione instytucje. Bóg zamieszka ze swoim
ludem, przeto odnowione zostanie też życie religijne i kult. Prorok więc nakreślił wizję nowej świątyni i kultu
(Ez 40 – 48; por. Za 2,14).
Ezechiel pojmował zbawcze dzieło Boga jako nowe stworzenie, dzięki któremu Izrael będzie znowu ludem JAHWE, a JAHWE Bogiem Izraela. Powiązanie idei nowego stworzenia – chociaż Ezechiel tego terminu
nie używa – z ideą przymierza szczególnie wyraźnie dostrzec można w słowach:
„Zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich krajów, i przyprowadzę was do waszej
ziemi, i pokropię was czystą wodą, abyście stali się czystymi od wszystkich waszych nieczystości i od
wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe, i ducha nowego do waszego wnętrza, a usunę z waszego ciała serce kamienne i dam wam serce mięsiste. Ducha mojego tchnę do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. I będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym ojcom. Będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem” (Ez 34,24-28).
1
2

Zob. 1.3.4.
Zob. R. RUBINKIEWICZ, Orędzie Księgi Ezechiela, s. 134nn.
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Zmierzch potęgi i hegemonii państwa babilońskiego przyniósł także zmianę w izraelskiej myśli profetycznej . Pewną zapowiedzią tej zmiany była już działalność Jeremiasza z Anatot. Zdecydowanie nowe elementy
i treści znajdujemy u proroka, o którym bardzo mało wiemy. Nie znamy dokładnie czasowych ram jego działalności. Nie potrafimy również powiedzieć na jakim terenie działał ów prorok. Przede wszystkim nie znamy
go z imienia, dlatego umownie mówi się o nim Deutero-Izajasz2.
Deutero-Izajasz nawiązywał do tradycji wyboru Izraela na lud Pana oraz do tzw. tradycji syjońskiej. Spotykamy się u niego także z nawiązaniem do tradycji przymierza JAHWE z domem Dawida. Przekształca on
jednak tą tradycję. Nie odnosi danej Dawidowi obietnicy wyłącznie do domu Dawida, ale do całego narodu
wybranego (Iz 55,3)3.
Po bolesnych doświadczeniach, jak zburzenie Jerozolimy i niewola babilońska, Izrael znowu miał się przekonać, że JAHWE jest Bogiem zbawienia4. Anonimowy prorok z polecenia JAHWE rozbudzał w niewolnikach
nową nadzieję:
Teraz – tak mówi JAHWE – który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu: Nie bój się, bo cię
wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem – moim jesteś! (Iz 43,1).
Izrael powinien w niewoli wspomnieć swoje początki i JAHWE, który ukształtował lud Jakuba5. Początek
był zbawczym czynem Boga JAHWE. Czy teraz ma być inaczej? Przecież fundamentem wiary jest przekonanie: JAHWE jest Bogiem Izraela, Izrael jest ludem JAHWE. Przeto po słowach nakazujących wspomnieć dawne czasy, następuje pociecha:
„Ja, JAHWE, jestem twoim Bogiem, Ja, Święty Izraelski, twoim wybawicielem; daję Egipt na okup za ciebie, Etiopię i Sabę zamiast ciebie. Dlatego że jesteś w moich oczach drogi, cenny i Ja cię miłuję, więc daję
ludzi za ciebie i narody za twoje życie. Nie bój się, bo Ja jestem z tobą. Ze Wschodu przywiodę twoje potomstwo i z Zachodu zgromadzę cię. Do Północy powiem: Wydaj! A do Południa: Nie zatrzymuj! Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi! Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem” (Iz 43,3-7)6.
W zwiastowaniu proroka spotykamy się ze swoistą dialektyką. Z jednej strony Deutero-Izajasz mówi
o nowym czynie Boga, który przewyższa i niejako dezaktualizuje dotychczasowy etap dialogu między Bogiem
a narodem wybranym, z drugiej strony jednak prorok przedstawia „rzeczy nowe” „barwami” dawnych wydarzeń, szczególnie wyjścir z Egiptu7. Prorok w przeszłości więc znajduje źródło i fundament dla nadziei zbawienia. Wskazuje na to soteriologiczna terminologia, nawiązująca do egipskiego exodusu. Ale obok terminów wyjście i wyprowadzenie, występują także takie, które w szczególny sposób należą do soteriologicznego
słownika, jak: wybrać, wybawić, wykupić, odkupić, uwolnić, okazać miłosierdzie i sprawiedliwość. To bogactwo terminów doskonale służy do przedstawienia rzeczywistości, której kreatorem jest sam JAHWE.
W Starym Testamencie podmiotem tych zdań, w których występują powyżej wymienione czasowniki, jest
JAHWE, Bóg Izraela. Nikt więc nie może kreować się na zbawiciela, kto by to uczynił, będzie bluźniercą.
Deutero-Izajasz, obserwujący potęgę dzieł Bożych, czyni ze stworzenia świata przez JAHWE punkt wyjścia
dla planów Boga i całej historii zbawienia. Po raz pierwszy spotykamy się z takim powiązaniem dwóch zgoła
odmiennych tradycji. Z przekonaniem Deutero-Izajasza o Bogu jako stwórcy8, władcy całego świata i miesz1

1

Zob. G. FOHRER, Theologische Grundstrukturen des Alten Testaments, s. 260nn.
Bibliści stawiają pytanie: Czy Deutero-Izajasz był prorokiem dawnego typu, a więc głosił słowo Pana, czy też był pisarzem?
Zob. W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 216nn.
3
„Królem” jest wyłącznie sam JAHWE (52,7), a mianowicie także jako władca świata wspierający Izrael: „wasz król” (43,15;
41,21; 44,6). Tytuł „pomazaniec” zastrzeżony został dla Cyrusa (45,1).
4
Zob. O. H. STECK, Wahrnehmungen Gottes im Alten Testament, s. 207nn.
5
Deutero-Izajasz sięgał do bogatej tradycji i we właściwy dla siebie sposób ją wykorzystywał, tworząc oryginalną soteriologię.
W jego teologicznej refleksji splata się z sobą tradycja wyjścia z Egiptu (Iz 43,16n. 18-21; 48,20n; 51,10; 52,12) i związana z nią
tradycja o patriarchach izraelskich (Iz 41,8; 43,28; 51,2), tradycja o Dawidzie (Iz 55,3n) oraz syjońska (Iz 41,27; 46,13; 49,14;
51,3.11.16; 52,1.7n; por. Iz 44, 26; 46,13; 49, 14nn; 54,1nn).
6
Zob. H.-J. KRAUS, Das Evangelium der unbekannten Propheten, Jesaja 40-66, s. 48nn.
7
G. WITASZEK, Zbawienie według Deutero-Izajasza, [w:] Biblia o odkupieniu, Lublin 2000, s. 73.
8
Po raz pierwszy w zwiastowaniu Deutero-Izajasza spotykamy się z nawiązaniem do stworzenia. Jeśli JAHWE miał moc pokonać chaos, przeto ma także moc poskromienia mocy, które działają w historii, a więc potęgi polityczne, niosące z sobą zniszczenie i zagładę (Iz 51,9.10).
2
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kających na ziemi narodów, łączy się jego myśl, że Bóg JAHWE „ukształtował” (Iz 45,11) i ”stworzył” Izraela
(Iz 43,1) oraz „wybrał” go na swój lud (Iz 41,8: 43,10; 44, 1n)1. Wszystkie te terminy wskazują na związanie
się Boga z ludem swoim. Ten, który stworzył świat, wszystko, co na nim się znajduje, stworzył też Izraela,
wybrał go i jest jego Odkupicielem:
„Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia, i nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości i nie będziesz pamiętać opłakanego stanu twojego wdowieństwa. Bo
twoim małżonkiem jest twój Stwórca – jego imię Pan Zastępów – a twoim Odkupicielem Święty Izraelski,
zwany Bogiem całej ziemi” (Iz 54,4.5)2.
Słów stworzył i odkupił (lug) – mówiąc o soteriologii Deutero-Izajasza – można więc używać zamiennie.
Wiara w stwórcze działanie JAHWE łączy się w refleksji Deutero-Izajasza w jedno z wiarą w zbawienie.
Bóg Stworzyciel w zwiastowaniu Deutero-Izajasza jest Bogiem Zbawicielem. Zbawienie jest nowym stworzeniem. Anonimowy prorok, mówiąc o stworzeniu Izraela, ma jednak na myśli czyny historyczne przypisywane
JAHWE przez dawne tradycje (Iz 63,7-16). Ale gdy przedstawia JAHWE jako stwórcę i odkupiciela Izraela czyni aluzję nie do dwóch czynów, czego należałoby się spodziewać, ale do jednego, wybawienia Izraela za czasów Mojżesza (Zob. Iz 44,24; 54,5). Ponadto ów czyn zbawczy nigdy nie jest sam w sobie przedmiotem rozważań, lecz mówi o nim Deutero-Izajasz tylko dlatego, że stanowi on typ czynu przyszłego, na który Izrael
powinien oczekiwać3. Stworzenie jest dowodem, że JAHWE może wybawić Izraela i obdarzyć go nowym
życiem.
Deutero-Izajasz dzięki słowu JAHWE wie, że zbliża się koniec niewoli. JAHWE jako Pan historii gotuje wyzwolenie z niewoli. Zbliżające się wydarzenia polityczne zwiastują koniec imperium babilońskiego. Ruchy na
arenie politycznej, które związane są z osobą Cyrusa, zapowiadały bliskie wybawienie Izraela. „Bardzo blisko
jest moja sprawiedliwość, moje zbawienie nastaje, moje ramiona będą sądzić ludy, wyczekują mnie wyspy,
tęsknie wyglądają mojego ramienia” (Iz 51,5; por. 46,13). JAHWE obnażył już swe ramię na oczach wszystkich narodów (Iz 52,10) i nadchodzi dzień nowej epifanii sprawiedliwości JAHWE.
Pojawienie się Cyrusa – którego Deutero-Izajasz nazywa pomazańcem (Iz 45,1) – to jedynie przygotowania poczynione przez JAHWE w historii na przyjęcie tego, co jest już wiadome prorokowi. Właściwym wydarzeniem zbawczym jest wymarsz wygnańców i ich powrót do ojczyzny oraz nadejście samego JAHWE, który
towarzyszyć będzie swoim wybranym. Dzień ten jest już blisko, przeto wzywa wygnańców, aby nie dotykali
niczego nieczystego i poczynili rytualne przygotowania do owego wymarszu, ponieważ sam JAHWE ma towarzyszyć im w podróży (Iz 52,11-12; 48,20)4.
Wybawieni z niewoli powrócą do ziemi ojców (Iz 49,10). Ci, którzy wyruszą w drogę, podążać będą wygodnym szlakiem (Iz 49,11). Ich droga nie będzie trudna, wszystkie nierówności zostaną wyrównane. W drodze nie będą pragnąć ani łaknąć (Iz 48,21). Zamiast cierni na pustyni wyrosną mirty, ciemność zamieni się w
światło (Iz 42,16). Cała natura więc uczestniczyć będzie w szczęśliwości owych wydarzeń zbawczych. Kiedy
powrócą odkupieni, ze szczęściem wiecznym na twarzach (Iz 51,11), wtedy góry podniosą okrzyki radości,
a drzewa zaklaszczą w dłonie (Iz 49,13; 55,12).
Deutero-Izajasz, oglądając to zbawcze wydarzenie z perspektywy Syjonu powiada:
„Jak piękne są na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: «Bóg Twój zaczął panować». Głos! Twoi strażnicy wołają, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót JAHWE na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Oto JAHWE pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem” (Iz 52,79).
Deutero-Izajasz pojmuje wyjście odkupionych z Babilonu, jako historiozbawcze wydarzenie, które w pewnym sensie jest odpowiednikiem dawnego wyjścia Izraela z Egiptu. Podobnie jak wówczas przeciwko Egip-

1

A. BAUM, Stworzenie, PSB, k. 1240n.).
W tej i podobnych do niej wyrocznach spotykamy się ze sformułowaniami, które pochodzą z kultu i są pociechami kapłańskimi: „Nie bój się”, „Jesteś mój”, „Jestem z tobą” (zob. Iz 41,10.13;43,1.5; 44,2 i inne).
3
G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 547. Na temat eschatologicznego wymiaru zbawienia w zwiastowaniu DeuteroIzajasza – zob. J. BEGRICH, Studien zur Deuterojesaja, München 1969, s. 94nn.
4
Czy Deutero-Izajasz pochodził z kręgów kapłańskich? Szczegół ten może na to wskazywać.
2

252

3. Instytucje

towi, tak i teraz JAHWE wystąpi jako wojownik (Iz 42,13) i również w czasie tego nowego exodusu w cudowny sposób napoi swój lud wodą ze skały (Iz 48, 21). Jednocześnie to nowe wyjście znacznie przewyższy pod
względem cudowności tamto dawne. Odkupieni bowiem nie będą wyruszać z lękiem i w pośpiechu, lecz
z radością. Bóg JAHWE będzie im towarzyszył osobiście (Iz 52,12).
Zdaniem Deutero-Izajasza na zbawcze działanie Boga względem Izraela składają się dwie fazy. Prorok
otwarcie i zdecydowanie oddziela „nowe”, a więc to, co ma się zdarzyć, od „dawniejszego”. Pod słowem dawniejsze kryje się z całą pewnością historia zbawienia, która zaczęła się w momencie powołania Abrahama i
wyprowadzenia z Egiptu, a skończyła zniszczeniem Jerozolimy. Mówiąc o „nowym” ma on na myśli działania
zbawcze, które zapowiadają już przemiany historyczne. Prorok woła więc: „nie wspominajcie wydarzeń minionych!” (Iz 43,18). Pierwsze rzeczy przeminęły, a jeśli nadal zachowują one swą ważność, to tylko jako wzorzec „nowego”.
Kiedy JAHWE zrealizuje swe dzieło wobec Izraela, wówczas pośród narodów nastąpi powszechny
zmierzch bożków. Pogańskie ludy przekonają się o niemocy swoich bóstw. Zawstydzą się (Iz 41,11; 42,17;
45,14n.24), pośpieszą do JAHWE, a nawet sami przyprowadzą rozproszonych z Izraela do ich dziedzictwa.
Poznają wielkość i wspaniałość JAHWE (Iz 45,24; 49,22n.). Deutero-Izajasz z przekonaniem ogłasza przyszłe
wydarzenia: „Królowie zobaczą Cię i powstaną, książęta padną na twarz” (Iz 49,7), a „wyspy położą nadzieję” w Bogu i „liczyć będą na ramię” JAHWE (Iz 51,5). Narody, wszystkie krańce ziemi mogą też mieć nadzieję
na zbawienie, jeśli usłuchają głosu JAHWE, nawołującego do nawrócenia: „Do mnie się zwróćcie, wszystkie
krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego” (Iz 45, 22).
Tradycyjne i nowe terminy opisujące JAHWE jako zbawiciela swojego ludu stawiają Deutero-Izajasza
w rzędzie największych proroków, nie tylko oddanych Bogu, ale głęboko myślących, teologicznie twórczych.
W proroctwie Deutero-Izajasza znajdujemy syntezę tego wszystkiego, co o swoim Bogu świadczyły dotychczasowe tradycje.
W pewnym sensie poselstwo Deutero-Izajasza kontynuował Trito-Izajasz. Jak zostało powiedziane powyżej, Trito-Izajasz karcąc grzechy i winy Izraela, nawiązał tym do pierwszych proroków Pana. Jeśli chodzi
o zasadniczą treść poselstwa, Trito-Izajasz pozostał wierny swojemu poprzednikowi. U Trito-Izajasza – ze
względu na sytuację repatriantów i zubożałej ludności w Jerozolimie i okolicach – rozlega się jakby dalszy
ciąg wołania Deutero-Izajasza o otwarcie nowej drogi, wyrównanie gościńca (Iz 57,14; 62,10). Trito-Izajasz
żyje nadzieją, że pomimo zawodu jakiego doznali powracający wygnańcy, los Syjonu się zmieni. Zapowiadał
więc prorok radykalną przemianę, świetność Syjonu (Iz 61,4; 60,10n.18), odbudowę świątyni (Iz 60,13). Skierował więc wezwanie do ludu, który doczekał się nowego exodusu: „Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja
światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą
zabłyśnie Pan, a jego chwała ukaże się nad tobą” (Iz 60,1.2; por. 56,1).
W porównaniu z Deutero-Izajaszem, Trito-Izajasz zdecydowanie intensywniej oczekiwał, że narody
zostaną objęte przyszłym zbawieniem, służąc Izraelowi (Iz 49,22n; 60,3n.9; 61,9; 66,12.20). Bóg zbierze
wszystkie narody na Syjonie, da im oglądać swoją chwałę, a nawet wybierze sobie spośród nich „kapłanów i
Lewitów” (Iz 66,18.12; por. Ml 1,12; So 2,11)1.
Oczy ostatnich proroków, proroków okresu perskiego (Aggeusz, Zachariasz, Deutero-Zachariasz, TritoZachariasz i Malachiasz) zwrócone są ku przyszłości. Wszyscy oczekują przemiany, nadejścia nowych dni,
błogosławionej odnowy Izraela.
Podobnie jak dla Trito-Izajasza, tak i dla Aggeusza punktem wyjścia był Syjon, głównie świątynia, bez
której niemożliwe jest nadejście królestwa JAHWE. Świątynia była miejscem, gdzie Bóg przebaczał winy swojemu ludowi. Od jej odbudowy zależała więc przyszłość potomków Jakuba. Ale los ludu był ciężki. Troska
o zabezpieczenie bytu była ważniejsza, aniżeli pomoc materialna przy odbudowie świątyni. U Aggeusza więc
zupełnie na dalszy plan schodzi wierność JAHWE, jak ją rozumieli wielcy prorocy okresu asyryjskiego i babilońskiego. Dla niego stosunek do JAHWE wyraża się przez stosunek do dzieła odbudowy świątyni. Izrael
przestanie być Izraelem, jeśli obojętne jest mu królestwo JAHWE. Jeśli powróci na Syjon, to wtedy potom-

1

H.-J. KRAUS, Das Evangelium der unbekannten Propheten, Jesaja 40-66, s. 217nn.
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kom Jakuba odmieni się los i dostąpią wielkiego błogosławieństwa w postaci dóbr, o które się ubiegali. Prorok więc wołał:
„Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana
leży w gruzach? Otóż teraz tak mówi Pan Zastępów: Zważcie, jak się wam powodzi! Siejecie wiele, lecz
mało zbieracie, jecie, lecz nie do syta, pijecie, lecz nie gasicie pragnienia, ubieracie się, lecz nikt nie czuje
ciepła; a kto pracuje by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Tak mówi Pan Zastępów: Zważcie, jak
się wam powodzi! Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę się
w nim w chwale – mówi Pan! Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało, a gdy to przynieśliście do domu,
zdmuchnąłem to. Dlaczego? – mówi Pan Zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad
wami, a ziemia zatrzymała swoje plony” (Ag 1,4-10).
Aggeusz wiąże przyszłość Izraela ze świątynią. Skupia się więc na zaktywizowaniu potomków Jakuba. I jest
przekonany, że świątynia zostanie odbudowana, a wtedy – jak prorokował Trito-Izajasz – nadejdzie dzień,
w którym wszystkie narody skupią się wokół Syjonu:
„Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród was, nie
bójcie się! Gdyż tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz - za małą chwilkę - poruszę niebiosa i ziemię, morze
i ląd stały. Poruszę wszystkie narody tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten
dom chwałą - mówi Pan Zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto - mówi Pan Zastępów. Przyszła
chwała tego domu będzie większa niż dawna – mówi Pan Zastępów – i miejsce to obdarzę pokojem mówi Pan Zastępów” (Ag 2,5-9).
Aggeusz wiąże przyszłość ludu także z potomkiem króla Dawida. W odróżnieniu od poprzednich proroków wymienia go z imienia. Jest nim Zorobabel. Zorobabel jednak nigdy nie został pomazańcem Pańskim.
Nadzieja Aggeusza i ludu jakby zawisła i nie doczekała się spełnienia.
Kilka miesięcy po Aggeuszu wystąpił prorok Zachariasz. Aggeusz ponaglał lud do podjęcia dzieła odbudowy leżącej w gruzach świątyni1. Prorok Zachariasz jest świadkiem odbudowy domu Pańskiego. Nie wzywa
więc i nie ponagla jak Aggeusz do oczyszczenia terenu świątyni i wznoszenia murów. Mobilizacja była już
niepotrzebna i dlatego ton wypowiedzi Zachariasza jest spokojny. Kiedy zabierał głos w sprawie ukończenia
odbudowywanej świątyni, to raczej pragnął natchnąć optymizmem budowniczych świątyni. Zachariasz wie
i zapewnia, że odbudowa zostanie zakończona, wszelkie bieżące trudności zostaną przezwyciężone. Potomek
rodu Dawida, Zorobabel dokończy dzieła, dzięki któremu chwała Pana znowu zamieszka na Syjonie. Ale to
nie człowiek jest budowniczym domu Pańskiego i nie dzięki ludzkim rękom zmieni się los ludu. Zachariasz
wie i wieści to budowniczym, że za dziełem odbudowy świątyni stoi Duch JAHWE
„Takie jest słowo Pana do Zorobabela: Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się
stanie – mówi Pan Zastępów. Kim ty jesteś, wysoka góro? Wobec Zorobabela staniesz się równiną! On
położy kamień na szczycie wśród okrzyków: Cudny, cudny! I doszło mnie Słowo Pana tej treści: Ręce Zorobabela położyły fundament pod ten przybytek i jego ręce wykończą go, i poznacie, że Pan Zastępów
posłał mnie do was. Bo ci, którzy gardzili dniem małych początków, będą się jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku Zorobabela. Te siedem lamp – to oczy Pana; one to przepatrują całą ziemię” (Za 4,6-10)2.
Według Zachariasza zbliża się dzień Pana (Za 2,14; 8,3). Jednakże zwiastowanie Zachariasza niewiele przypomina dawne proroctwa o przyjściu Pana. Co prawda według drugiej wizji (Za 2,1-4)3 wyznaczona została już
jakaś tajemnicza potęga, która pokona dawnych ciemiężców, ale Zachariasz nie przywołuje obrazów, które
mogłyby się kojarzyć z dawnymi świętymi wojnami JAHWE. Przede wszystkim JAHWE powróci na Syjon. Miesz1

Autorem Księgi Zachariasza nie jest wyłącznie Zachariasz. Dostrzec w niej można wyraźnie trzy części, które wyszły spod pióra trzech proroków. Mówimy więc także – podobnie jak w wypadku Izajasza – o Deutero-Zachariaszu i Trito-Zachariaszu – Zob.
W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 227nn.
2
Słowa: „…nie dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie” nawiązują do tradycji o wojnach JAHWE – Zob. G. von RAD,
Der Heilige Krieg im alten Israel, s. 66.
3
Charakterystyczny w pierwszej części Księgi Zachariasza jest opis wizji, którą miał prorok w czasie nocy. Wizje Zachariasza
w strukturze przypominają widzenia w Am 8,1n i Jr 1,13n. Są jednak daleko bardziej rozbudowane. Amos mówił o sobie samym,
że miał widzenie, które dał mu oglądać JAHWE. W widzeniach Zachariasza, Boga zastępuje „anioł-tłumacz” lub „anioł interpretujący”, który udziela wyjaśnień, zadaje pytania i odpowiada na nie. Jest on pośrednikiem między „Panem całej ziemi” (Za 4,
14; 6,5) a prorokiem (por. Ez 40,3; Dn 8; 10).
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kańcy Jerozolimy będą się cieszyć i radować z Pana. Opieszali, ci którzy pozostali jeszcze w „północnym kraju”,
powinni pośpiesznie powrócić na Syjon, tam bowiem dawnych ciemiężców ludu Bożego dosięgnie ręka Pana.
Jerozolima, miasto prawdziwego i jedynego Boga nie będzie miastem zamkniętym. Będzie w niej nie tylko
jak dawniej, a więc nie tylko „na placach Jeruzalemu znowu będą siedzieć starcy i staruszki, każdy z laską
w ręku z powodu podeszłego wieku”, nie tylko „place miasta będą pełne chłopców i dziewcząt, bawiących się
na placach” (Za 8,4.5), ale do jej murów pośpieszy wiele narodów, które także będą ludem Pana (Za 2,15).
W trzeciej wizji Zachariasz widzi bowiem człowieka ze sznurem mierniczym, który – prawdopodobnie chce
zmierzyć Jerozolimę i wyznaczyć bieg murów obronnych. Zostaje on jednak powstrzymany przez anioła. Nowa Jerozolima nie będzie miała murów. Stróżem i wałem będzie JAHWE. Jego chwała będzie murem obronnym dla mieszkańców Syjonu.
Zachariasz zwiastuje bliskie zbawienie. Jest ono już przygotowane i jest blisko, bardzo blisko, „gdyż Pan
już rusza ze swojego miejsca świętego” (Za 2,17b). Czas zbawienia się rozpoczyna, chociaż rzeczywistość na
to nie wskazuje. Ale ziści się ono, Bóg bowiem „żarliwą miłość do Jeruzalemu i do Syjonu” (Za 1,15; 8,2).
U proroka Zachariasza spotykamy się z dotąd nigdzie nie występującą wizją przyszłości. W wizji opisanej
w czwartym rozdziale, Zachariasz zobaczył dwa drzewa oliwne.
Dwa drzewa oliwne stojące po lewej i prawej stronie świecznika są symbolem dwóch „synów oliwnych”,
tj. pomazańców, służących Bogu. W tym widzeniu przedstawiona została przyszłość, w której nastąpi podział
władzy, nieznany czasom przedwygnaniowym. Dwaj przywódcy, polityczny i kultowy staną na czele ludu.
W nowej rzeczywistości, którą Pan gotuje dla swojego ludu przywódca profaniczny i sakralny będą sobie
równi. Żaden z nich nie będzie panował nad drugim.
Zaangażowanie proroka Aggeusza i Zachariasza w sprawę odbudowy świątyni nie było daremne. Na miejscu świątyni Salomona, zburzonej przez Babilończyków, powstała nowa świątynia, uroczyście oddana do
użytku w 515 roku. Czy po wybudowaniu świątyni nastąpiła poprawa ekonomiczna ludu? Czy narody wszystkich krańców ziemi przybyły i oddały pokłon JAHWE? Czy spełniły się słowa o bliskim zbawieniu? Żadnej
radykalnej zmiany nie można było zauważyć. Ale czy to oznaczało, że Bóg zawiódł?
Prorok, którego umownie nazywamy Malachiaszem, głosił niezłomną miłość Boga do swojego ludu, chociaż historia Izraela może być zaprzeczeniem miłości Boga do potomków Jakuba. Poselstwo o miłości Bożej
przekazywał Malachiasz w formie dialogu Boga z ludem: „Umiłowałem was – mówi Pan – a wy mówicie:
W czym okazałeś nam miłość?” (Ma 1,2). Bóg wielki pośród wszystkich narodów(Ma 1,5), dba o swoją cześć
(Ma1,6; 2,2), jest gwarantem nadchodzącego zbawienia.
Izrael nie powinien wątpić w miłość Bożą. Słowo Boga jest wiarygodne. Bóg nie zmienia się, dotrzyma
więc obietnicy błogosławieństwa i szczęścia (Ag 2,9.19; Za 8,9nn). Ale Boża realizacja obietnic uzależniona
jest od posłuszeństwa Izraela i bojaźni Bożej. Prorok pisał: „Zaiste Ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie
przestaliście być synami Jakuba. Od dni waszych ojców odstępowaliście od moich przykazań i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do mnie, wtedy i Ja zwrócę się ku wam – mówi Pan Zastępów. Lecz wy pytacie:
W czym mamy się nawrócić?”(Ml 3,6-7.17nn).
Prorok znał grzechy potomków Jakuba i piętnował je. Wiedział, że Izraela spotka sąd i sroga kara. „Przyjdę do was na sąd i rychło wystąpię jako oskarżyciel czarowników, cudzołożników i krzywoprzysięzców, tych,
którzy uciskają najemnika, wdowę i sierotę, gnębią obcego przybysza, a mnie się nie boją – mówi Pan Zastępów” (Ml 3,5). Na tym nie kończy się lista przestępstw ludu Bożego: „Zuchwałe są wasze słowa przeciwko
mnie – mówi Pan – a wy mówicie: Cóż to takiego mówiliśmy przeciwko tobie? Mówiliście tak: Próżna to rzecz
służyć Bogu! I jaki pożytek z tego, że przestrzegamy jego przykazań i że chodzimy w pokutnej szacie przed
Panem Zastępów? My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych, gdyż powodzi im się dobrze, chociaż
bezbożnie postępują, a nawet kuszenie Boga uchodzi im bezkarnie” (Ml 3,13-15). Na krótko przed sądem nad
Izraelem, Bóg pośle swego wysłannika, który przygotuje Mu drogę (Ml 3,1).
Bojący się Boga mogą liczyć na zbawienie. Przed nimi zostanie spisana księga pamiątkowa (Ml 3,16). Bojący się Boga i sławiący imię Pana będą własnością Pana Zastępów w dniu, który Bóg przygotowuje. Będą oni
oszczędzeni, jak ojciec oszczędza swojego syna, który mu służy (M 3,17). Wtedy w imieniu Boga, powiada
prorok, „dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto
mu nie służy” (Ml 3,18).
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4. Duchowość
Stary Testament składa się z wielu ksiąg. Powstały one w różnych okresach historii ludu izraelskiego.
Wpływ na ich powstanie miały zróżnicowane pod wieloma względami tradycje teologiczno-historyczne.
Wiele ksiąg posiada charakter kompilatorski, ale także wiele z nich wyszło spod „pióra” jednego autora.
Wszystkie jednak otrzymały późniejszą redakcję. Już z tych kilku uwag na temat charakteru zewnętrznego
Starego Testamentu można się zorientować, że starotestamentowa pobożność nie jest jednolita, lecz wyraźnie zróżnicowana. Pisząc więc o pobożności i duchowości Starego Testamentu, należy być od samego początku do końca świadomym tego, że należy zawsze się obracać w kręgu tekstów jednej tradycji. Bezwzględnie należy się trzymać metody diachronicznej, czyli religijno-historycznej1.

4.1. Duchowość nomadyczna za czasów patriarchów
Z opowiadań 1. Księgi Mojżeszowej i 2. Księgi Mojżeszowej wynika, że jedną z cech religii patriarchów
było oddawanie czci Bogu, który był Bogiem ojca jakiejś osoby lub grupy spokrewnionych z nią ludzi. Ponadto w przekazie o patriarchach spotykamy się z różnymi tytułami Boga przodków ludu izraelskiego. Porównanie z sobą tej jakby podwójnej tradycji daje pewne wyobrażenie o duchowości i religijności patriarchów.
Znamienna jest tradycja w dwóch pierwszych księgach Mojżeszowych, według której występują następujące sformułowania, jak Bóg mojego ojca (1 Mż 31, 5), Bóg twojego ojca (1 Mż 46,3; 49,25; 50.17), Bóg waszego ojca (1 Mż 31, 29; 43, 23), Bóg waszych ojców (2 Mż 3, 13.15 n), Bóg ich ojców (2 Mż 4. 5), Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba (2 Mż 3, 6), Bóg twojego ojca Abrahama (1 Mż 26, 24). Bóg Abrahama i Bóg
Izaaka (1 Mż 28, 13), Bóg Abrahama i Bóg mego ojca Izaaka (32, 10), Bóg jego ojca Izaaka (1 Mż 46, 1) i Bóg
Nachora (1 Mż 31, 53)2.
Znamienną przy tym jest rzeczą, że o Bogu Abrahama nie mówią przekazy o Abrahamie, ale przekazy
o Izaaku, o Bogu Izaaka zaś nie mówią przekazy o Izaaku, ale przekazy o Jakubie. Stąd wniosek, że Bóg ojca
był to pierwotnie Bóg bezpośredniego przodka danej osoby, która uznała Go również za swego Boga. A więc
w tych określeniach Boga, kryje się świadomość patriarchów izraelskich, że Bóg, który objawił się Abrahamowi, nie jest Bogiem, którego czcili przodkowie Abrahama3.
Ponieważ kult Boga był przekazywany z ojca na syna, Bóg ojca stawał się Bogiem rodu, przy czym ojciec
bywał nieraz przodkiem bardzo odległym od Jego wyznawców, postacią, od której wywodził się dany klan
lub szczep. Jakub, wzywając Boga, nazywał Go: Bóg mojego ojca Abrahama i Bóg mojego ojca Izaaka (1 Mż 32,
10; por. 28, 13)4.
Powyższe teologiczne sformułowania były też znakiem odróżniającym poszczególne plemiona. Laban
podsunął Jakubowi myśl, by umowę, którą mieli obaj zawrzeć, poddać opiece Boga Abrahama, który był
dziadkiem Jakuba, i Boga Nachora, który był dziadkiem Labana, ale Jakub złożył przysięgę na Boga swego
ojca Izaaka (1 Mż 31, 53).
Bóg ojca był pojmowany jako Bóg koczowniczego klanu. Prowadził On i strzegł w drodze klan, który miał
pod opieką, a także rozstrzygał o celu jego wędrówek. Według 1 Mż 12,1-3 powiedział On do Abrahama:
„Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie
naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem.
I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę; i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi”. Bóg Abrahama towarzyszył rodzinie Abrahama w drodze z Haranu do Kanaanu
i z Kanaanu do Egiptu (1 Mż 12,7.17).

1

Czytelnikowi, który pragnie się więcej dowiedzieć o pobożności i duchowości Starego Testamentu, warta polecenia jest praca
zbiorowa poświęcona duchowości różnych tradycji Starego Testamentu – Historia duchowości, t. I, A. FAULI, J. L. SICRE DIAZ,
M. GILBERT, R. CAVEDO, G. RAVASI, Duchowość Starego Testamentu, (Przekład z włoskiego M. Pierzchała, Kraków 2002).
2
Tradycja ta jest wiarygodna. Formuły bóg mojego ojca, bóg twojego ojca, bóg jego ojca, bóg naszego ojca lub po prostu mój
bóg albo twój bóg, znaleziono bowiem również w starosyryjskich tekstach z Kapadocji, pochodzących z XIX w. przed Chr.
W listach z Amarny, pochodzących z XIV w. przed Chr., król Katny kilka razy powtarza zwrot: Szamasz, bóg mojego ojca.
3
Zob. J. St. SYNOWIEC, Na początku, s. 86.
4
Zob. G. FOHRER, Theologische Grundstrukturen des Alten Testaments, s. 137n.
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W księgach Mojżeszowych spotykamy się także z tradycją, w której Bogu przypisywano różne tytuły.
Z tytułów przypisywanych Bogu przez patriarchów można wnioskować o przymiotach Boga, a właściwie
o poznaniu Boga w czasach Abrahama, Izaaka, Jakuba i jego synów. Patriarchowie nazywają Boga Wszechmogącym (1 Mż 17,1; 28,3; 35,11; 48,3), Bogiem Najwyższym (1 Mż 14,18; 20,22), Bogiem Widzącym (1 Mż
16,13), Mocarzem Jakuba (1 Mż 49,24). Bóg ten budził lęk i drżenie (1 Mż 31,42), był Stwórcą nieba i ziemi
(1 Mż 14,22)1. Nie był On właściwie związany z żadnym miejscem. Objawił się Abrahamowi w Haranie (1 Mż 11,
31 – 12,1) i dąbrowie Mamre (1 Mż 18,1), Jakubowi uciekającemu przed Ezawem w Betel (1 Mż 28,10-22).
Ale nie jest pewne, czy takie określenia, jak wszechmocny, wieczny, widzący, budzący bojaźń miały za zadanie różnicowanie przymiotów jednego Boga, czy też mogły być pomocnymi w odróżnianiu od siebie bogów
czczonych na różnych miejscach i w różnych sanktuariach. Możliwe, że <l*ou la@, /oyl=u# la@, ya!r) la@, la@tyb@ la@ początkowo były lokalnymi bóstwami, które jednak już w pojmowaniu patriarchów stały się postaciami, formami objawieniowymi jednego Boga, Boga, który objawił się Abrahamowi. Kim był ów la@?
W ciągu wieków na pierwotną tradycję nałożyły się późniejsze doświadczenia plemion izraelskich, przede
wszystkim wiara w Boga JAHWE, dlatego na powyższe pytanie trudno jednoznacznie odpowiedzieć. A. Alt
był przekonany, że określenia boskie z pierwiastkiem la@ pochodzą z epoki przedizraelskiej, wymieniane są
bowiem z prastarymi sanktuariami na ziemi kananejskiej2 i dlatego pierwotnie chodziło o różne bóstwa.
Stary Testament mógł jednakże zachować te wielorakie formy: <l*ou la@, /oyl=u# la@, ya!r) la@, la@-tyb@ la@,
jak bowiem zostało już powiedziane, termin El jest nie tylko imieniem najwyższego bóstwa, znanym
z odkrytych dokumentów, ale jest również imieniem pospolitym (appelativum). Także należy wziąć pod
uwagę fakt, że w czasach patriarchów nawet wśród ludności mieszkającej na Bliskim Wschodzie, cechy jednego bóstwa z łatwością przenoszono na drugie oraz często poszczególnym bóstwom przypisywano uniwersalną władzę3.
Obie, wyżej przedstawione tradycje przetrwały dzięki temu, że poszczególne plemiona izraelskie jeszcze
na długo po osiedleniu się i przekształceniu się z koczowników w rolników pielęgnowały dawne formy kultu.
Zostały też utrwalone w najstarszych źródłach przed reformą króla Jozjasza. Dopiero w Królestwie Południowym, dzięki reformie religijnej króla Jozjasza (622 r. przed Ch.), zakazano ludowi składania ofiar w dotychczasowych sanktuariach i tradycja tych sanktuariów skazana była na powolne zapomnienie w świadomości
ludu4.
Powyższe uwagi nie mogą przysłonić nam faktu, który wydaje się być oczywisty. Przodkowie Izraela nie
zastanawiali się nad wzajemnym związkiem tytułów przypisywanych Elowi, a więc Bogu. Nie interesowały
ich też ewentualne konsekwencje nakładania się na siebie różnych tradycji. Te zainteresowania są znacznie
późniejsze, z czasów okrzepłego już jahwizmu w Izraelu. Dla koczujących rodów istotne było to, że Bóg towarzyszy w wędrówce ludziom i ich stadom. Przywódca rodu był przekonany, że ich Bóg jest przewodnikiem,
ochrania od złych mocy, że daje klanowi siły witalne, że prowadzi nieustannie na nowe pastwiska, aby ludziom żyło się dostatnio.
Kontakt z Bogiem miał przede wszystkim przywódca nomadycznego klanu. Bóg mówił do Abrahama,
a Abraham, jeśli zachodziła potrzeba rozmawiał z Bogiem. Bóg objawił się Jakubowi w Betel, Jakub zaś
w imieniu swojej rodziny ślubował Bogu wierność. Wszelkie kontakty – jak wynika to z opisów w 1. Księdze
Mojżeszowej – miały charakter osobisty, być może nawet wewnętrzny. Dopiero w redakcji relacji o tym, czy
innym kontakcie nadano charakteru bardziej obiektywnego, przestrzennego, możliwego do plastycznego
wyobrażenia. Kontakt ten mógł mieć miejsce nawet we śnie, jak było w wypadku Jakuba w Betel (1 Mż 28,
11nn).

1

Zob. O. KAISER, Der Gott des Alten Testaments: Wesen und Wirken. Theologie des Alten Testaments, 2 (JAHWE, der Gott Israels, Schöpfer der Welt und des Menschen), s. 30n.
2
Zob. A. ALT, Gott der Väter, [w:] Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel, I, s. 49nn.
3
Zob. W. F. ALBRIGHT, Od epoki kamiennej do chrześcijaństwa, s. 179n.
4
Na temat reformy Jozjasza zob. J. JELITO, Historia Starego Testamentu, s. 247nn; J. BRIGHT, Historia Izraela s. 327nn; C. SCHEDL,
Historia Starego Testamentu, IV, s. 271nn; A. TSCHIRSCHNITZ, Dzieje ludów biblijnych, s. 258; E. WÜRTHWEIN, Die josianische Reform
und das Deuteronomium, ZThK 73(1976), s. 395-423.
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Religijność nomadyczną możemy określić jako świadomość nieustannego „bycia z Bogiem”. W każdej
chwili przywódca rodu mógł się zwrócić do Boga swojego ojca i otrzymać pomoc, bowiem był on przekonany, że gdziekolwiek on, czy jego rodzina się znajduje, tam też jest ich Bóg1. Jakub doświadcza bliskości Boga.
Bóg jest z nim w drodze do Haranu. Jest z nim w Haranie w domu Labana. Jest także z nim w czasie powrotu
i w czasie spotkania z bratem nad Jabokiem. Przekonanie o nieustannej obecności Boga w życiu przywódcy
klanu, udzielało się poszczególnym członkom rodu. Nawet sługa Abrahama, Eliezer, będąc w Haranie, był
przekonany, że jest z nim Bóg jego pana i dlatego mógł się do Niego zwrócić: „Panie, Boże pana mojego
Abrahama, poszczęść mi dziś i okaż łaskę panu mojemu Abrahamowi” (1 Mż 24,12).
Religia patriarchów nie była religią monoteistyczną w sensie późniejszym, np. proroków izraelskich,
szczególnie Jeremiasza i Ezechiela. Zaznaczyć jednakże należy, że Bóg patriarchów nie był Bogiem różnych
sanktuariów, lecz rodziny, klanu. Religia ojców kładła nacisk na związek między Bogiem a człowiekiem, zawsze konkretnym człowiekiem, a także między Bogiem a społecznością tworzącą rodzinę. Wiarę patriarchów
cechował personalny związek z Bogiem, który objawił się w Haranie Abrahamowi2. Bóg praojców nie był
związany ani z czasem, ani z przestrzenią. Są to rysy, które w późniejszym jahwizmie zostały rozwinięte.
W obrazie Boga patriarchów izraelskich dostrzegamy wyraźny krok w kierunku uniwersalizmu i transcendencji Boga. Dlatego religia patriarchów stała się fundamentem późniejszego monoteizmu izraelskiego,
przede wszystkim religii zbawienia, jaką jest religia Starego Testamentu. Teologia kapłańska upatrywała też
w przymierzu Boga z Abrahamem fundament przyszłego związku JAHWE z Izraelem.
Z najstarszych źródeł Starego Testamentu wynika, że Bóg patriarchów nosił pewne cechy ogólnosemickiego, starożytnego kultu boga o imieniu El. Dostrzegamy to także w niektórych partiach poetyckich ksiąg
Starego Przymierza, a mianowicie w psalmach. Autor psalmu 82.. rozpoczyna swój hymn słowami: „Bóg
wstaje w zgromadzeniu bożym, pośród bogów sprawuje sąd”. Oczywisty jest tu wpływ mitologii, jednakże
ogranicza się on jedynie do sfery literackiej. Nie do pomyślenia jest, aby w okresie rozwiniętej religii izraelskiej dopuszczano myśl, że oprócz Boga Izraela istnieją inni bogowie3. Możliwe, że psalmista posłużył się
znanym z mitologii obrazem, aby nie tyle zdyskredytować obcych bogów, ile wyśmiać ich czcicieli, wszak
obcy bogowie według pslmisty podobni są do przekupnych sędziów (por. Ps 82,2). Apologetyczny charakter
psalmu usprawiedliwia więc korzystanie ze starych literackich wzorów. Teologia zatem musi być oddzielona
od środków wyrazu, treść od sposobu jej przedstawienia (por. Ps 19,2nn).

4.2. Duchowość Mojżesza i czasów pustyni
Niekwestionowane, pierwsze miejsce wśród ludzi w religii Starego Testamentu zajmuje Mojżesz. W przeszłości, w okresie rozwoju jahwizmu był on odniesieniem dla wielu refleksji, które zadziwiają swoją głębią
i siłą. Jest więc rzeczą oczywistą, że wokół osoby Mojżesza narosła długa i różnorodna tradycja, o różnym
zabarwieniu i teologicznej wartości. Z kart Starego Testamentu poprzez wieki patrzy na nas Mojżesz, który
przybrany został w „różnobarwne szaty”, że trudno poprzez nie zobaczyć Mojżesza, tego prawdziwego, tego,
który został wychowany na dworze egipskiego króla, który pasł owce swojego teścia w pobliżu oaz na Półwyspie Synajskim, który wreszcie podjął – pod naciskiem JAHWE – decyzję wyprowadzenia plemion izraelskich z Egiptu. Niewątpliwie aktualne jest ciągle pytanie o historycznego Mojżesza4.
Biblijne źródła dotyczące historii Mojżesza, kreślą różne obrazy przywódcy Izraela, wędrującego do Ziemi
Obiecanej. Według Jahwisty Mojżesz jest narzędziem JAHWE, natchnionym, charyzmatycznym pasterzem
i przywódcą (np. 2 Mż 3,7n. 16-20; 4,1-9; 7,16n; 8,16 i inne). Elohista widzi w Mojżeszu proroka i cudotwórcę, który jako narzędzie JAHWE ingeruje w historię (np. W 3,10.12; 5 Mż 34,10). Dla autora dokumentu kapłańskiego Mojżesz jest partnerem w dialogu z JAHWE (np. 2 Mż 24,15b-18; 34,29nn). Dialog ten prowadzony jest w samotności. Deuteronomista przedstawia Mojżesza jako pośrednika przymierza, herolda JAHWE,
głosiciela Jego słowa i orędownika u Boga. Dla Deuteronomisty Mojżesz jest wzorem i typem proroka (np.
5 Mż 5, 20-26; 9,9.18nn; 18,8 inne).
1

A. FANULI, Duchowość Starego Testamentu. Tradycje historyczne, [w:] Duchowość Starego Testamentu, s. 30.
Zob. G. FOHRER, Theologische Grundstrukturen des Alten Testaments, s. 137.
3
S. ŁACH, (Księga Psalmów, PŚST VII-2, s. 369) uważa, że mówi się tu o możnych.
4
M. BUBER, Mojżesz, 1998); J. St. SYNOWIEC, Mojżesz i jego religia, 1996.
2
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Jak dotrzeć do historycznego Mojżesza? Jest to możliwe jedynie poprzez zawiłe biblijne świadectwa
o Mojżeszu, przez odrzucenie teologicznych retuszów, właściwych dla różnych tradycji teologicznohistorycznych, składających się na Pentateuch. Bez tej czynności niemożliwe jest nakreślenie duchowości
Mojżesza, pobożności tych, którym przewodził na pustyni synajskiej i tych, którzy już pod wodzą Jozuego
weszli do Kanaanu.
Niewątpliwie Mojżesz, chociaż pochodził z pokolenia Lewiego, z wykształcenia był Egipcjaninem. Wskazuje na to nawet jego imię1. Wykształcenie i odpowiednie wychowanie otrzymał na dworze królewskim. Nie
ma nic nieprawdopodobnego w przekazie, że Mojżesz został wychowany na dworze faraona2. Z dziejów
Egiptu zachowały się przekazy o Semitach, którzy piastowali w tym kraju wysokie godności, co pozwala
wnioskować, że przedtem zdobyli wykształcenie, które ich przygotowało do objęcia takich stanowisk3.
Mojżesz nie był jednak odcięty całkowicie od swoich ziomków, i być może, że dostatecznie dobrze znał ich
religię i zwyczaje, bowiem dzieciństwo spędził w domu swojej matki (2 Mż 2,10). Można sobie wyobrazić
u Mojżesza wewnętrzny konflikt pomiędzy tym, co izraelskie, a tym, co egipskie. Przeniósł się on z płaszczyzny wewnętrznej na konkretne zewnętrzne wydarzenie (2 Mż 2,11n). Być może zabójstwo Egipcjanina było
próbą zjednania i pozyskania zaufania ziomków, wobec których Mojżesz miał pewne plany. Być może, że już
wtedy myślał o wyprowadzeniu plemion izraelskich z Egiptu. Jednakże ten plan się nie powiódł. Był to bowiem planMojżesza, człowieka, a nie suwerennego Boga.
Opisane w 2. Księdze Mojżeszowej wydarzenia, a więc zabójstwo Egipcjanina i nieudana próba pogodzenia z sobą dwóch kłócących się Izraelitów, uświadomiły Mojżeszowi, że nie może dłużej pozostać w Egipcie.
Uciekł, udał się do ziemi Midianitów, przyłączył się do rodziny kapłana midianickiego, Reguela, pojął za żonę
jego najstarszą córkę, Sipporę (2 Mż 2,18).
Mojżesz zdobył nowe „wykształcenie” na pustyni4. Na pustyni doszło do ukształtowania się nowej duchowej formacji Mojżesza. Bóg Reguela był Bogiem klanu, jak niegdyś Bóg Abrahama. Mojżesz, pasąc trzody
swojego teścia, miał wiele czasu na przemyślenia, nie tylko swojej sytuacji i losu swoich ziomków, ale także
przeszłości. Czy Bóg Abrahama jest bezsilny wobec bogów Egiptu? Czy opuścił On swoich wybranych? Jaki
sens mają więc wszystkie obietnice dane Abrahamowi, o których dowiedział się, przebywając jako dziecko w
domu swojej prawdziwej matki? Pierwsza próba przyśpieszenia wypełnienia Bożej obietnicy, dotyczącej
ziemi, nie powiodła się. Czy ma sens podejmować następną?
Wewnętrznie rozdarty Mojżesz usłyszał na Horebie tajemniczy głos, rozlegający się z płonącego krzewu:
„Jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk
ich z powodu naganiaczy jego; znam cierpienia jego. Zstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu
i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Chetejczyków i Amorejczyków, i Chiwwijczyków, i Jebuzejczyków” (2 Mż 3,6-8).
I wtedy zrodziło się coś nowego, nowe spojrzenie na rzeczywistość, historię, na przyszłość. Zrodził się
nowy duch, nowa religia, nowa pobożność. Bóg Abrahama objawił się Mojżeszowi jako JAHWE, Bóg kształtujący nie tylko życie jednej rodziny, jednego klanu, lecz narodu, który powstał na egipskiej ziemi, którego niektóre rody – co zostało już powiedziane – opuściły kraj faraona.
Mojżesz otrzymał polecenie wyprowadzenia plemion izraelskich z Egiptu. Wraz ze słowami misji, słyszy
również słowa:
„Tak powiesz synom izraelskim: JAHWE, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba
posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia” (2 Mż 3,
15).

1

Moses znaczy syn. Np. Ra-moses – syn Ra (boga Ra). Biblia usiłuje wyprowadzić imię Mojżesza od słowa hvm. Imię to znaczyłoby wtedy: wyciągnięty, albo wyciągający.
2
Zob. St. GĄDECKI, Archeologia biblijna, I, s. 238.
3
Zob. J. St. SYNOWIEC, Mojżesz i jego religia, s. 18.
4
S. HAŁAS, Pustynia miejscem próby i spotkania z Bogiem. Wybrane zagadnienia biblijnej teologii pustyni, 1999; S. ILNICKI, Problem drogi w Piśmie Świętym: studium źródłowo-porównawcze, 2002; B. PONIŻY, Motyw wyjścia w Biblii. Od historii do teologii,
2001.
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W wierze Izraela nie ma więc żadnej przerwy ani pęknięć. W rodzie Abrahama od początku aż do
końca działał jeden i ten sam Bóg, Bóg ojców, a od czasów Mojżesza jako JAHWE. Taki pogląd reprezentował
Elohista. Według tradycji elohistycznej JAHWE był więc Bogiem od Egiptu (2 Mż 3,6.13.15; por Oz 10,12)1.
Źródło kapłańskie przekonuje, że Bóg, który objawił się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi nazywa się yD^v^
la@ (2 Mż 6,2.3). Źródło jahwistyczne prezentuje jednak inny pogląd. Nie zna ono historii objawienia imienia
JAHWE Mojżeszowi. Według Jahwisty imię Boże JAHWE było znane ludziom od zamierzchłych czasów (por.
1 Mż 4,26; por. 1 Mż 15, 1nn).
Podobnie jak Bóg patriarchów nie był związany z żadnym miejscem na ziemi, tak też JAHWE czasów Mojżesza – jako suwerenny Bóg – nie związał się z żadnym sanktuarium ani krajem. Jest to Bóg w drodze. Przewodził On plemionom izraelskim w czasie ich wędrówki z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Nie mieszka On na
górze Synaj, ale zstępuje na nią, aby objawić się ludowi izraelskiemu, obozującemu u jej podnóża (2 Mż 19,
18.20; 34,5). Stary tekst z 2. Księgi Mojżeszowej (1 Mż 24,10) zakłada, że JAHWE mieszka w niebie. Mojżesz
nie tylko rozmawia z Nim na Synaju, ale spotyka się z JAHWE w namiocie Pańskim (2 Mż 33,7-11). Ale Bóg
JAHWE nie jest już tylko Bogiem jednej rodziny, lecz wielkiego ludu. Można – mając na uwadze czasy patriarchów i Mojżesza – mówić o teologicznej kontynuacji, ale z drugiej strony wiara w JAHWE w dobie podboju
Kanaanu otwiera się na nowe perspektywy, które niebawem prorocy roztoczą przed oczyma Izraela.
JAHWE, Ja jestem – takie jest imię Boga. Imię to ma związek z czasownikiem być. Niesie ono w sobie inne
treści niż te, które dzisiaj są dla nas istotne. Nie chodzi o istnienie w przestrzeni i czasie, bowiem dla Hebrajczyka oznacza ono istnienie usytuowane i ukierunkowane celowo, a mianowicie istnienie dla, istnienie
z kimś2.
Bóg, który objawił się Mojżeszowi mówi: „Przeto teraz idź! Posyłam cię do faraona. Wyprowadź lud mój,
synów izraelskich, z Egiptu” (2 Mż 3,10). Wobec wahań i zastrzeżeń Mojżesza, który nie czuje się zdolnym do
spełnienia takiego zadania, Bóg odpowiada: „Będę z tobą” (2 Mż 3,12), a nieco dalej: „Ja będę z ustami twoimi i z ustami jego i pouczę was, co macie czynić” (2 Mż 4,15). JAHWE, który określił siebie jako Ten, który
jest, dał poznać Mojżeszowi, co znaczy Jestem. Jego bycie, obecność jest dynamiczną obecnością, najpierw
przy boku Mojżesza, a niebawem da poznać swoją obecność pośród ludu, który Mojżesz ma wyprowadzić
z Egiptu. A więc o ile Bóg Abrahama był Bogiem rodziny, który przyrzekł Abrahamowi potomstwo i ziemię,
o tyle JAHWE, Bóg Mojżesza, jest Bogiem dla ludu, Bogiem, który wkracza w jego historię i obdarza go wolnością. Jest to więc Bóg, który stwarza możliwość nowej egzystencji, który sam posiadając istnienie, oddaje
je na służbę. Jest zatem Bogiem wybawicielem.
Właściwie nie wiadomo dlaczego Mojżesz – jak mówi o tym 2. Księga Mojżeszowa – czuł się niezdolnym
do spełnienia powierzonej mu misji. Czy bał się Egipcjan? Czy miał obawy, że nie zostanie wysłuchany przez
swoich ziomków, a następnie przez faraona? Czy czuł się ciągle wewnętrznie słaby? Czy to, co nowe
w otrzymanym objawieniu napełniało trwogą Mojżesza? Może jeszcze nie rozumiał na czym to nowe polega? Ale kiedy Mojżesz ruszył na spotkanie z Aaronem, bratem swoim, i z ludem, który musiał przed laty opuścić, rozpoczął się nie tylko nowy etap w życiu Mojżesza, nowa historia potomków Jakuba, lecz zaczęła kiełkować zgoła nowa duchowość, ugruntowana nie na ludzkiej inicjatywie, ale na Bożej Lasce i otwartości, na
Bożym byciu z i przy. Dla Izraela było to doświadczenie wyjątkowe, przeżywanie obecności Boga, który swym
ramieniem ogarnia nie tylko jeden klan, rodzinę, ale cały lud.
Lektura Pentateuchu, głównie od 2 Księgi Mojżeszowej do 4. Księgi Mojżeszowej wyraźnie pokazuje, że –
chociaż świadczy ona o działaniu jednego Boga, który związał się z Abrahamem i jego rodziną, a na Synaju
z całym Izraelem przez zawarcie z nim przymierza – to jednak nie można mówić, że duchowość wędrującego
przez pustynię Izraela jest identyczna z duchowością i pobożnością patriarchów. Lud trzymał się obietnic.
Były one dla niego pociechą, ale Bóg, który te obietnice realizował, chociaż ten sam, co dał obietnice, to
jednak w doświadczaniu tego Boga wiele się zmieniło.

1

Zob. W. ZIMMERLI, Grundriß der alttestamentlichen Theologie, s. 13; 16n; G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 148.
Zob. M. UGLORZ, JAHWE – Bóg Izraela. Zarys teologii Boga Starego Testamentu, s. 72nn; J. LEMAŃSKI, Księga Wyjścia, NKBST II,
s. 150nn
2
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Dla Izraela historia i doświadczenie pustyni potwierdzają to, co zostało przez samego Boga zawarte
w objawieniu Jego imienia – JAHWE, Jestem. Pustynia była dla Izraela szkołą nowej duchowości, religijności
i pobożności. Chociaż Jehowista (źródło jahwistyczne + źródło elohistyczne) widzi nieco inaczej wędrówkę
Izraela do Ziemi Obiecanej, aniżeli autor dokumentu kapłańskiego, to jednak można z biblijnego tekstu wyłuskać zasadniczy, nowy rys pobożności potomków Jakuba. Wiara w rodzącym się jahwizmie, to wiara w Boga wybawiciela, Boga wiernego, Boga, który prowadzi swój lud, doświadcza go, zawiera z nim przymierze
i daje prawo, na którym należy budować życie.
Izrael doświadczył wybawienia z niewoli egipskiej, a więc Izrael z ludu niewolników stał się ludem wolnym. U podstaw tego doświadczenia było obiektywne wydarzenie, które zachowało się w świadomości Izraela, jako koniec niewoli i nowe, wolne życie, chociaż nie od razu bez jakichkolwiek uciążliwości. Z tą świadomością wiąże się przekonanie, że wolność była wynikiem interwencji JAHWE. JAHWE jawił się więc przed
oczyma późniejszych pokoleń, jako Ten, który wziął na siebie ciężar wyzwolenia. Bóg patriarchów towarzyszył ich rodom. Ten sam Bóg, ale znany pod imieniem JAHWE interweniował i dokonał czynów, które nie były
możliwe w ramach ludzkiej mocy. Ta nowa jakościowa wiara była wyrażana codziennie w późniejszych wiekach, w czasie zmawiania nakazanego przez Deuteronomistę wyznania:
„Potem odezwiesz się i powiesz przed Panem, Bogiem twoim: Zabłąkanym Aramejczykiem był mój ojciec
i zstąpił do Egiptu, i przebywał tam jako obcy przybysz w nielicznej garstce, lecz stał się tam wielkim, potężnym i licznym narodem. Lecz Egipcjanie źle się z nami obchodzili, uciskali nas i nakładali na nas ciężką
pracę przymusową, my zaś wołaliśmy do Pana, Boga naszych ojców, i Pan wysłuchał naszego głosu,
i wejrzał na naszą udrękę i mozół oraz na nasz ucisk, i wyprowadził nas Pan z Egiptu ręką możną i podniesionym ramieniem wśród wielkiej zgrozy, znaków i cudów, i przyprowadził nas na to miejsce, i dał
nam tę ziemię, ziemię opływającą w mleko i miód” (5 Mż 26,5-9)1.
Niezależnie od biblijnego pełnego cudowności opisu wydarzeń, które miały miejsce w Egipcie
w czasie paschy, opisu, który powstał stosunkowo późno, zdecydowanie te wydarzenia zachowane w pamięci potomków Jakuba, stały się modelem zbawczych dokonań Boga. Zbawienie jest zawsze w Starym Testamencie rozumiane jako exodus, wyjście ze starego i podążanie ku nowemu. To stare i nowe było różnie rozumiane, ale zawsze miało miejsce dzięki interwencji JAHWE.
Izrael na pustyni prowadzony był przez Boga JAHWE. Pustynia, na której znaleźli się potomkowie Jakuba
nie była przyjaznym dla nich miejscem. Lud prowadzony przez Mojżesza, codziennie musiał się borykać
z licznymi niedogodnościami: brakiem pastwisk, wody, pożywienia, wrogością nieprzyjaciół (głównie Amalekitów). Wspominano więc na pustyni Egipt i garnki pełne mięsa. Szemrano przeciwko Mojżeszowi, ale także
przeciwko JAHWE. Euforia wyjścia szybko zamieniła się w jawnie okazywane niezadowolenie (np. 2 Mż 15,
24; 16,2.7-12; 4 Mż 14,2.36; 16,11; 17,6).
2. Księga Mojżeszowa i następne księgi Pentateuchu pokazują Izraela, który doświadczał Bożego prowadzenia i dalszych zbawczych interwencji. Na brak wody Bóg odpowiadał obfitością wody, na brak pożywienia
odpowiadał obfitością mięsa i chleba w postaci przepiórek i manny. JAHWE objawiał się Izraelowi na pustyni
jako Bóg ciągle obecny, prowadzący swój lud ku wyznaczonemu celowi.
Pentateuch bardzo konkretnie przedstawia Boże prowadzenie potomków Jakuba na pustyni. „A Pan szedł
przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby
mogli iść dniem i nocą. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku w dzień ani słup ognia w nocy”
(2 Mż 13,21.22). Daleki, ukryty, niepoznawalny, budzący strach JAHWE manifestował więc swoją obecność
między ludem, który wybrał sobie spośród narodów całej ziemi. W 5. Księdze Mojżeszowej spotykamy retoryczne pytanie: „Który wielki naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam JAHWE, nasz Bóg, ilekroć go
wzywamy?” (5 Mż 4,7). Ujawnia ono troskę o utrwalenie przekonania w Izraelu wiary, że Bóg pozostaje blisko swojego ludu.
Dokument kapłański przedstawia lud izraelski, jako ciągle niezadowolony, szemrzący, buntujący się przeciwko swojemu Wybawicielowi, lud niewierny, niezdolny do wdzięczności i dziękczynienia. Naprzeciw tego
ludu staje Bóg wierny.
1

Wcześniej, w czasie jesiennego święta, kiedy całe zgromadzenie odmawiało Dekalog, wspominano słowa JAHWE: „Jam jest
Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli” (2 Mż 20,2).
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JAHWE jest Bogiem wiernym (tm#a# [a#m#t], hn*Wma$ [a$mWn*h] – 5 Mż 7,9; 32,4; Ps 31,6; Iz 49,7): „JAHWE, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy go miłują i strzegą jego przykazań” (5 Mż 7,9). Jak głęboko zakorzeniona była wiara
w JAHWE, jako Boga wiernego, świadczy cała późniejsza refleksja na temat wierności Boga. Według deuteronomicznej obietnicy przymierza (5 Mż 7,17-24; 31,3-8), wszechmocna wierność JAHWE objawiała się w
dziejach Izraela zawsze dla jego dobra i zbawienia. W profetycznej tradycji nawet sąd JAHWE nad niewiernym Izraelem nie mąci pewności, że JAHWE przyjdzie z pomocą i zbawieniem, bo jest przecież Bogiem wiernym1. Psalmy, które mają silny związek z kultem, są najlepszym świadectwem wiary Izraela, opierającej się
na pewności, że Bóg jest wierny. Psalmista apeluje do wierności Boga (Ps 40,12), opiewa wielokrotnie wierność JAHWE. Nawet niebiosa opiewają wierność Boga, cały bowiem kosmos jest pełen wierności Stwórcy (Ps 35,
6; 57,11). Wieczny jest Bóg i wieczna też jest wierność Jego (Ps 105,5; 117,2).
Izrael na skutek suwerennej woli JAHWE stał się szczególną własnością Boga, który objawił się Mojżeszowi. Temu jak Izrael stał się ludem JAHWE i co to dla niego znaczyło, poświęcony został 1. rozdział niniejszej książki. Tu jednak, nie powtarzając tego, co zostało już powiedziane, chcemy wskazać na istotny element
pobożności, który związany jest ze świadomością Izraela, że jest ludem szczególnego wyboru, własnością
JAHWE i Jego dziedzictwem.
Bóg Mojżesza i ludzi, którzy znaleźli się na pustyni, to Bóg cudownych interwencji, Bóg wybawiciel, do
którego można się w każdej chwili zwrócić, jak zwracał się do Niego Mojżesz.
To nie jest jeszcze jak dawniej Bóg klanu, Bóg, który jest jedynie opiekunem rodu, ale to Bóg narodu. Bóg
ten posiada swój lud i od Niego ten lud jest całkowicie uzależniony. Ale Izrael jako własność Pana może oczekiwać w każdej chwili pomocy, jeśli będzie o nią prosił i jeśli będzie wierny swojemu Bogu. Izrael może też
liczyć w przyszłości na Boga, nie tylko w chwilach ciężkich i tragicznych, lecz także na Boże prowadzenie.
Deuteronomista bowiem zna obietnicę, która dotyczy prowadzenia Izraela przez nowego Mojżesza, proroka
tej miary i wielkości przywódcy i proroka, jakim był Mojżesz (5 Mż 18,18 – „Wzbudzę im proroka spośród ich
braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę”)2. Przeto
pobożność i wiara Deuteronomisty, to wiara w Boga zbawczych interwencji, w Boga przymierza i w Boże
prowadzenie.
Taka wiara będzie na zawsze ożywiać pobożność Izraela. W ciężkich chwilach, w doświadczeniu narodu i jednostki mogła być kierowana do Boga modlitwa, w której wspominano wyjście z Egiptu, prowadzenie przez
pustynię i górę Synaj. Na podstawie tej wiary, Izraelita mógł prowadzić dialog z Bogiem. W czasach sędziów,
spierający się z aniołem Gedeon powiedział: „Jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko?
Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: Czyż nie Pan wywiódł nas
z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midiańczyków” (Sdz 6,13). Psalmista zaś wołał: „Dlaczego nas, Boże, na zawsze odrzuciłeś? Czemu sroży się gniew twój na owce pastwiska twojego? Pamiętaj
o gromadce swojej, którą dawno nabyłeś, wykupiłeś jako szczep dziedzictwa twego, pamiętaj o górze Syjon,
na której mieszkasz!” (Ps 74,1b.2).
Izrael otrzymał prawo, aby na nim budował swoje życie. Izraelskie prawo, jego geneza i charakterystyczne rysy tego prawa zostały omówione powyżej (2. rozdział). Ale co dla pobożności znaczy otrzymanie
prawa z ręki Bożej? Czy jest to pobożność legalistyczna?
Nie można pobożności prezentowanej w źródłach Pentateuchu (1 Mż – 4 Mż) uważać za pobożność legalistyczną, a to przede wszystkim dlatego, że przynajmniej dwa z tych źródeł, a mianowicie elohistyczne i deuteronomiczne były pod wpływem izraelskiego profetyzmu, który zdecydowanie zwalczał jakikolwiek bezduszny legalizm. Prawo dla Deuteronomisty było źródłem życia i błogosławieństwa, a nie literą. Miało ono
chronić Izrael przed apostazją i bezdusznością. Było drogowskazem, wytyczało cel, a nie było celem samym
w sobie.

1

Ale niektórzy prorocy mają trudności z powiązaniem niewierności ludu z wiernością JAHWE i ze zwiastowaniem wierności
Boga, pomimo niewierności Izraela. Spotykamy się nawet z wątpliwościami, czy Bóg jest jeszcze łaskawy – zob. G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 566n.
2
Zob. St. ŁACH, Księga Powtórzonego Prawa, PŚST II-3, s. 328nn.
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4.3. Duchowość deuteronomistyczna
Chociaż Deuteronomium należy do Pentateuchu, to jednak spotykamy się w nim, jak też i w całym historycznym dziele deuteronomistycznym z nowymi elementami w pobożności, nieznanymi wcześniejszym tradycjom. Nie oznacza to, że nie występowały one w jakiejś zalążkowej formie wcześniej. W Deuteronomium
i dziele deuteronomistycznym zostały one rozwinięte.

4.3.1. Pustynia jako próba i szkoła życia
W tradycji deuteronomicznej pustynia, przez którą szedł Izrael ku wolności, jest rozumiana jako miejsce
próby i doświadczenia, twardej szkoły życia dla pokolenia Mojżesza, ale też jako ostrzeżenie dla następnych
pokoleń. Na pustyni Bóg doświadczał swój lud, badał czy rozumie, co znaczy być ludem Pana, czy potrafi być
wdzięcznym za wyzwolenie i czy jest gotowy dla swojej wiary wszystko poświęcić. Próba pustyni w 5. Księdze
Mojżeszowej jest nazwana doświadczeniem, poniżeniem, upokorzeniem, gnębieniem, udręczeniem (;t=S)nl
^ =
;t=Nl)–5 Mż 8,2.16), bowiem słowa urobione od hsn oraz hnu, posiadają właśnie takie znaczenie. „Zachowaj
też w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg twój, prowadził cię przez czterdzieści lat po pustyni, aby cię ukorzyć
i doświadczyć, i aby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie…Który
na pustyni karmił cię manną, której nie znali twoi ojcowie, aby cię upokorzyć i aby cię doświadczyć, lecz
w przyszłości obrócić ci to ku dobremu”. I to miała być szkoła na całe życie, szkoła dla przyszłych pokoleń,
wszak i one miały zachować w pamięci to, co Pan uczynił w dniu wyjścia ludu z Egiptu i jak Pan doświadczał
lud, aby okazał się godnym miana własności JAHWE. „Zachowaj w pamięci…”, a więc Izrael powinien po
wszystkie czasy żyć nauką pustyni i przekazywać ją następnym pokoleniom.
Na pustyni można się nauczyć życia z Bogiem, bowiem na pustyni człowiek dopiero w pełni poznaje, co
to znaczy być zależnym od Boga. „Upokarzał cię i morzył cię głodem, ale też karmił cię manną, której nie
znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczała na tobie ani twoja noga nie
nabrzmiała przez te czterdzieści lat” (5 Mż 8,3-4).
Bóg postawił Izraela w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych, postawił go wobec możliwości utraty życia
ze względu na brak wody i pożywienia. JAHWE uczynił to dlatego, aby dać możliwość Izraelowi właściwie się
zachować. Prawdę o człowieku poznajemy w chwili próby, a prawdziwą wierność wtedy, gdy ona naprawdę
kosztuje. Wiara jest prawdziwa, a posłuszeństwo rzeczywiste, kiedy ufa się Bogu nie dla doraźnych korzyści,
których można doświadczyć, ale dlatego, że uznaje się Go za fundament życia, za najwyższe dobro. To właśnie – według autora 5. Księgi Mojżeszowej – było celem upokorzenia i próby na pustyni.
Zadziwiające jest stwierdzenie, że Bóg głodził izraelskich wędrowców na pustyni, ale nie pozwolił im
umrzeć. Dał mannę, której nikt dotąd nie znał. Ręka JAHWE nie była ukryta, lecz otwarta. Jednakże manna
nie mogła zastąpić egipskich garnków pełnych mięsa. Manna też była doświadczeniem, aby zadowalać się
tym, co jest dane. Dlatego Deuteronomista pisze, że Izrael musiał poznać, że „człowiek nie samym chlebem
żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana”.
Usta Boże wypowiadają słowa, w których Święty Izraelski wyraża swoją wolę. Przyjęcie tej woli i podporządkowanie się jej jest o wiele ważniejsze od chleba. A to znaczy, że Bóg jest Izraelowi bardziej potrzebny
do życia niż pożywienie. To znaczy, że wszystkie relatywne wartości zaspokajają w jakimś stopniu potrzeby
człowieka, ale tylko Bóg jest tą wartością najwyższą, której niczym nie da się zastąpić.

4.3.2. Wierność prawu wiernością Bogu
Nakaz Boży według Deuteronomisty był jasny: „Bacz, abyś nie zapomniał Pana, Boga twego, zaniedbując
jego przykazania, prawa i ustawy, które ci dziś nadaję” (5 Mż 8,11). Prawo w teologicznej refleksji Deuteronomisty zajmuje bardzo ważne, znaczące miejsce, bowiem od przestrzegania prawa zależy przyszłość Izraela.
Warto tu zacytować słowa, które dla zrozumienia roli prawa mają decydujące znaczenie:
„Oto ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo. Błogosławieństwo, jeżeli będziecie słuchać przykazań Pana, Boga waszego, które ja wam dziś daję; a przekleństwo, jeżeli nie będziecie słuchać
przykazań Pana, Boga waszego, i zejdziecie z drogi, którą wam dziś wskazuję, i pójdziecie za innymi bogami, których nie znacie” (5 Mż 11,26-28);
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„Starannie spełniajcie wszystkie ustawy i prawa, i nakazy, które kładę dziś przed wami” (5 Mż 11,32);
„Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło; gdyż ja nakazuję ci dzisiaj, abyś miłował Pana, Boga twego, chodził jego drogami i przestrzegał jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał
się, a Pan, Bóg twój, będzie ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Jeżeli zaś odwróci się
twoje serce i nie będziesz słuchał, jeżeli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon innym bogom oraz
im służył, to oznajmiam wam dzisiaj, że zginiecie i niedługie będą wasze dni na ziemi, do której przeprawiasz się przez Jordan, aby dojść do niej i objąć ją w posiadanie. Biorę dziś przeciwko wam na świadków
niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo, miłując Pana, Boga twego, słuchając jego głosu i lgnąc do niego, gdyż w tym jest twoje życie i przedłużenie twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł
dać twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi” (5 Mż 30,15-20).
Od przestrzegania prawa zależy więc życie i dalsze trwanie Izraela, błogosławieństwo, czy też upadek,
śmierć, przekleństwo. Ze słowem prawa związana jest pomyślna egzystencja ludu1. Dlatego wielokrotnie
w 5. Księdze Mojżeszowej rozlega się wezwanie: Słuchaj Izraelu (5 Mż 5,1; 6,3nn; 9,1; 20,1 i inne). I w każdej
sytuacji, w chwili pomyślności i zagrożenia, w sferze spraw codziennych, życia religijnego i politycznego,
Izrael powinien być nastawiony na słuchanie JAHWE2.

Obok tego bardzo znaczącego słowa słuchaj w Deuteronomium znajduje się jeszcze jedno słowo – dzisiaj,
które dla duchowości Deuteronomisty ma ważne znaczenie. Owo dzisiaj dotyczy chwili, w której Bóg nadał
Izraelowi prawo, ale także każdego dzisiaj następnych pokoleń3. Dzisiaj nie jest zwykłą kategorią czasu, ale
kategorią czasu zbawienia, rozciągającego się na przeszłość, a więc czasu nadania prawa, na dzisiaj Deuteronomisty i na każde dzisiaj izraelskich pokoleń. W każdym dzisiaj Izrael otrzymuje prawo i w każdym dzisiaj
powinien je przestrzegać, a jeśli tego czynić nie będzie, utraci wolność4.
Z powyższego wynika, że wolność, błogosławieństwo i pomyślność nie jest dana raz na zawsze. Dzieło
deuteronomistyczne pokazuje, że wolność można utracić. Tam gdzie rozpoczyna się niewierność Izraela,
rozpoczyna się nowa niewola. Ale tam gdzie dochodzi do nawrócenia, tam rozpoczyna się nowy exodus, na
nowo darowana wolność.
Deuteronomium nawołuje do posłuszeństwa, bojaźni i miłości Bożej, deuteronomistyczne dzieło historyczne pokazuje zaś na przykładzie przeszłości, jak rzadko Izrael wysłuchiwał takiej rady. Przeszłość Izraela od
przejęcia w posiadanie ziemi, aż do czasu Deuteronomisty i jego szkoły, jest historią ciągłego oddalania się
od Boga, który nieustannie ostrzegał, napominał, a w końcu surowo ukarał nieposłuszeństwo poprzez upadek Państwa Północnego w 720 roku, następnie upadek Judy w 587 roku5. Deuteronomistyczne dzieło historyczne, udowadniało wyłączną winę Izraela.
Dzieje ludu wybranego są sprawdzianem wierności Izraela JAHWE. W deuteronomistycznym dziele zasadnicze jest pytanie, czy lud jest przywiązany do JAHWE (Joz 23,8) i jest Mu wierny oraz pytanie o króla, czy
przestrzega nakazów Bożych i daje dobry przykład ludowi. W Księdze sędziów pytanie dotyczy ludu, który
nieustannie oscyluje między JAHWE a Baalem (Sdz 2,10nn), w 1. i 2. Księdze Samuela oraz w 1. i 2. Księdze
królewskiej dotyczy króla6. Kontynuatorzy dzieła Deuteronomisty wystawiają ocenę głównie królom, którzy
są jakby – chociaż zamiarem Deuteronomisty było ograniczenie władzy królewskiej (5 Mż 17,14-20) – uosobieniem narodu. W istocie, jeśli król nie przestrzegał prawa, oddalał się od JAHWE, jeśli zezwalał na kult ob-

1

Zob. 2.4. na temat użycia drugiej osoby l. p. oraz drugiej osoby l. m. w Deuteronomium.
Zob. R. JASNOS, Teologia prawa w Deuteronomium, Kraków 2001.
3
„Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił,
przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. A gdy Pan, twój Bóg, wprowadzi cię do
ziemi, którą twoim ojcom: Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi poprzysiągł dać tobie wraz z wielkimi i pięknymi miastami, których
nie budowałeś, domy, pełne wszelkich dóbr, których nie gromadziłeś, i wykute studnie, których nie wykuwałeś, winnice i sady
oliwkowe, których nie sadziłeś, a jednak będziesz z nich jadł do syta, strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził
z ziemi egipskiej, z domu niewoli” (Pwt 6,6-12; por. 4,40).
4
Zob. Duchowość Starego Testamentu, s. 224.
5
Izrael i Juda są traktowane jako jedność (np. 1 Krl 14,9; 2 Krl 17,16.).
6
W tradycji o Eliaszu chodzi o lud i o króla.
2
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cych bogów i sam w nim uczestniczył, to lud nie postępował inaczej. W ogromnej większości wtedy potomkowie Jakuba skłaniali się ku Baalowi i innym bóstwom kananejskim.
Dzieło deuteronomistyczne w przypadku nieposłuszeństwa grozi wielokrotnie deportacją (Joz 23,13nn;
1 Krl 9,7nn; 2 Krl 17,18.23; 21,14n i inne), lecz nie zawiera też oczekiwań, które sięgałyby poza sąd (brakuje
ich zwłaszcza w 2 Krl 17; 25). Dzieło deuteronomistyczne, podobnie jak niemalże równy mu wiekiem dokument kapłański, nie zawiera bezpośrednich informacji o przyszłości pełnej szczęścia. Nie przejęło więc ono
prorockiego zwiastowania i optymistycznej wizji przyszłości.
Zachowanie króla w stosunku do Boga, przestrzeganie prawa Mojżeszowego, zawartego w Deuteronomium, decydowało o powodzeniu lub niepowodzeniu całej epoki1. Naród wybrany i większość jego władców
nie sprostała zadaniu, dlatego kara była nieuchronna.
Pobożność według Deuteronomisty i kontynuatorów jego dzieła, to pobożność wyrażająca się w wierności JAHWE, która jest przede wszystkim wiernością Jego prawu, które daje życie, pomyślność i błogosławieństwo. Zachowanie przykazań oznacza uczynienie z Bożego prawa normy postępowania, czyli uznanie zależności od Boga. Chodzenie Bożymi drogami oznacza wybór Boga, a wtedy słabość człowieka przemienia się
w jego siłę dzięki obecności i działaniu JAHWE. Banie się Boga charakteryzuje postawę tego, kto odkrył, że
jedynie Bóg jest prawdziwą wartością i dlatego Jego trzeba przyjąć, służyć Mu i Jego szukać. Jest to postawa
wynikająca z niewzruszonej wiary i niezachwianej nadziei2.

4.4. Duchowość dokumentu kapłańskiego
4.4.1. Kult jako przestrzeń spotkania z Bogiem
Dokument kapłański wiąże dalsze dzieje Izraela z przymierzem zawartym przez Boga z Abrahamem. Na
przymierzu Izrael może budować swoją nadzieję. Zostało to wyraźnie wyrażone w rozdziale, który zamyka
tzw. Kodeks świętości (3 Mż 26). Na zakończenie opisu przekleństw, jakie spadną na przekraczających prawo
oraz kar, które ich dotkną, Bóg JAHWE zapowiada:
„Wspomnę na moje przymierze z Jakubem, a także na moje przymierze z Izaakiem, a ponadto wspomnę
na moje przymierze z Abrahamem; wspomnę i tę ziemię. A ziemia ta będzie przez nich opuszczona i będzie miała spłacone jej zaległe sabaty przez to, że opustoszeje z ich powodu, oni zaś odpłacą za swoje
winy, ponieważ wzgardzili moimi prawami, a moje ustawy obrzydziła sobie ich dusza. A jednak, gdy
przebywać będą w ziemi swoich wrogów, nie wzgardzę nimi i nie obrzydzę ich sobie tak dalece, by ich
wytępić i naruszyć moje przymierze z nimi, gdyż Ja, Pan, jestem ich Bogiem. I wspomnę dla nich na
przymierze z przodkami, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej na oczach narodów, aby być ich Bogiem; Jam jest Pan. Te są ustawy, wyroki i prawa, które Pan ustanowił między sobą a między synami
izraelskimi na górze Synaj za pośrednictwem Mojżesza” (3 Mż 26,42.-46).
Dokument kapłański – jak zostało powiedziane – powstał w okresie niewoli babilońskiej. Ważność przymierza z Synaju została z winy Izraela mocno zachwiana. Ale Synaj pozostał wydarzeniem, które nie mogło
pójść w zapomnienie. Również dokument kapłański liczył się z nim w swym opowiadaniu. Uwzględniając to
wydarzenie, tradycja kapłańska patrzyła na Synaj, jako na miejsce powstania kultu izraelskiego. Jeśli Synaj
nie interesował autora lub autorów dokumentu kapłańskiego, jako miejsce zawarcia przymierza, to jednak
interesował, jako miejsce ustanowienia kultu. W ten sposób Synaj stał się punktem odniesienia całej relacji
Izraela do JAHWE, wyrażającego się w kulcie, a więc inaczej aniżeli w Deuteronomium.
Nie tylko w przymierzu, lecz także w kulcie JAHWE miał się objawiać jako Bóg Izraela, a Izrael jako lud
JAHWE. Jeśli według Deuteronomisty ta zależność miała się ujawniać w posłuszeństwie Bogu, to według
dokumentu kapłańskiego ujawniała się ona w sprawowanym kulcie. Synaj stawał się obecny w kulcie i przez
kult uaktualniało się przesłanie Synaju.
W dokumencie kapłańskim, głównie w jego części, która mówi o kulcie pokazana została święta przestrzeń, miejsce zamieszkania Boga pośród Izraela, a także podmioty kultu, osoba Aarona i jego synów

1
2

Zob. H. W. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 123.
Zob. Duchowość Starego Testamentu, s. 92.
265

4. Duchowość

w służbie kapłańskiej, ofiary, święty czas, tzn. szabat i święta, wreszcie postawy rytualno-etyczne, jakie należy zachować w sprawowaniu kultu.
Zasadniczym rysem duchowości kapłańskiej jest więc kult, służba Bogu.

4.4.2. Mieszkanie Boga pośród ludu
Chociaż dokument kapłański milczy na temat zawarcia przymierza Boga z Izraelem, to jednak ma coś do
powiedzenia na temat synajskiej teofanii (2 Mż 24,15b-18a). Rozumie i opisuje ją jednak zgoła inaczej, aniżeli inne tradycje. Jest to teofania milcząca, objawienie chwały świętego JAHWE dobK* [k*bod]1, którą Izrael
powinien kontemplować. Źródło kapłańskie w Pentateuchu rozumie chwałę JAHWE, jako konkretną formę
objawienia Boga, jako prawdziwe theologumenon Bożej obecności2.
W opisie kapłańskim synajskiej teofanii nie ma błyskawic, lecz pojawia się chmura, która spowiła górę3 na
sześć dni. Wtedy chwała JAHWE zstąpiła na górę i na niej przebywała. Na Synaju JAHWE był obecny. Synaj
stał się mieszkaniem chwały JAHWE. Izrael oglądał z daleka światło objawiające obecność Boga. Transcendentny zbliżył się, zstępując na górę, lecz mimo to pozostał nadal Bogiem dalekim.
Według tradycji kapłańskiej Bóg wezwał Mojżesza na świętą górę i polecił mu, aby lud zbudował świątynię, która miała być mieszkaniem JAHWE pośród ludu. „I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród
nich, dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów, które ci pokażę; tak wykonacie”
(2 Mż 25,8-9). Wydaje się, że odezwanie się Boga do Mojżesza siódmego dnia (2 Mż 24,16nn) i polecenie mu
w tym dniu sporządzenia mieszkania dla Boga, jest nawiązaniem do kapłańskiego opisu stworzenia świata
(1 Mż 1,1nn), który w istocie miał na celu uzasadnienie świętowania sabatu. Zdaje się to być oczywiste
i stanowi konsekwencję pewnych teologicznych założeń teologii kapłańskiej. Bóg, który stworzył świat i wybawił Izraela z niewoli egipskiej, chce odpocząć i zamieszkać między swoim ludem, który wybrał jako swoją
własność4.
Według dokumentu kapłańskiego, Izrael znalazł się pod górą Synaj w trzecim miesiącu po wyjściu z Egiptu
(2 Mż 19,1). Siódmego dnia, kiedy górę okryła chmura, Mojżesz wszedł w nią, by otrzymać od Boga polecenie sporządzenia przybytku Pańskiego, namiotu spotkania (2 Mż 24,16b). Dziewięć miesięcy przeznaczono
na jego realizację. Dzień wzniesienia Przybytku, czyli mieszkania Boga, zbiega się z dniem nowego, już drugiego roku po wyjściu z Egiptu (2 Mż 40,16). Z powstaniem przybytku dla Izraela zostaje jakby otwarta nowa
karta historii, rozpoczyna nowy rok i czas swej całkowitej przynależności do JAHWE. Teofania, która nastąpiła
po wzniesieniu przybytku, sugeruje sens tej przynależności: „Obłok zakrył namiot zgromadzenia, a chwała
JAHWE napełniła przybytek” (2 Mż 40,34). JAHWE zstępuje ze szczytu góry i otacza chmurą zarezerwowane
dla Niego mieszkanie, napełniając je swoją chwałą. Odtąd Bóg ma swoje mieszkanie na ziemi pośród synów
ludzkich. Z miejsca zamieszkania JAHWE, kieruje On odtąd życiem i historią swego ludu.
Sanktuarium zbudowane na pustyni, z konieczności przenośne, niezbędne do sprawowania kultu, jest
mieszkaniem Boga. Kult jest niezbędny w sacerdotalnym myśleniu. Wokół kultu koncentruje się kapłańska
pobożność i z niego czerpie dla siebie siłę i nadzieję.
Ponad wszelką wątpliwość, autor dokumentu kapłańskiego przenosi na czasy Mojżesza powstanie kultu,
który rozwinął się znacznie później, po okresie niewoli, w świątyni jerozolimskiej. Nie oznacza to, że namiot
spotkania JAHWE z ludem, o którym mowa w Pentateuchu jest fikcją. Jest przecież o nim mowa w innych
tradycjach teologiczno-historycznych Izraela. Towarzyszy on Izraelowi w jego burzliwej historii aż do czasów
króla Salomona, który wybudował w Jerozolimie świątynię. W owej transpozycji chodzi o to, że na Synaju
ma swój początek tajemnicza obecność Boga JAHWE, która kształtowała całe życie i historię Izraela. Bóg,
który polecił zrobić namiot-sanktuarium na pustyni, pośrodku Izraela, dzielił wszelkie niedogodności ze swo-

1

Zob. C. WESTERMANN, dbk, THAT I, k. 795; M. UGLORZ, JAHWE – Bóg Izraela, s. 109nn
Zob. E. JACOB, Théologie de l’Ancien Testament, s. 64.
3
Góra, według religijnej koncepcji różnych kultur, jest świątynią kosmiczną zawieszoną pomiędzy niebem a ziemią.
4
Słowa te staną się później źródłem wielu refleksji teologicznych, przede wszystkim teologii odpoczynku autora Listu do Hebrajczyków.
2
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im ludem, uczestniczył w jego pielgrzymce przez pustynię, wspierał pielgrzymów podążających ku ziemi
obiecanej Abrahamowi, protoplaście narodu.
Trudno dociec, czy tzw. teologia syjońska, która rozwinęła się po zdobyciu Salem przez Dawida, a na którą
miał wpływ kult Boga Najwyższego, sprawowany w tym jebuzyckim grodzie już za czasów Abrahama (1 Mż 14,
18), wywarła wpływ na rozumienie dokumentu kapłańskiego wędrówki Izraela przez pustynię, czy też już
w zalążku ta teologia znajdowała się we wspominaniu wyjścia z Egiptu i pobytu na pustyni poprzez wieki, od
Jozuego po czasy Dawida. Nie ulega jednak wątpliwości, że duchowość kapłańska buduje się na przekonaniu,
że Bóg daleki jest zarazem Bogiem bliskim, przebywającym ze swoim ludem. W istocie więc późniejsza teologia syjońska znajdowała w tradycji Synaju pewien materiał do przemyślenia i umiała dopatrzeć się w nim
uzasadnienia podstawowego swojego przesłania – JAHWE mieszka na Syjonie.
Bardzo stare tradycje, tkwiące korzeniami w tradycji nomadów hebrajskich, mówiły o ucztowaniu Boga
z ludźmi. Zachowała się relacja spotkania JAHWE z Abrahamem w dąbrowie Mamre (1 Mż 18,1nn). Jakakolwiek składana Bogu przez nomadów ofiara, była ucztą z opiekuńczym Bogiem grupy nomadycznej. Dokument kapłański korzysta z tej starej tradycji. Ofiara, zwana v=l*mym, o której mówi 3. Księga Mojżeszowa
połączona była z ucztą. W 2. Księdze Mojżeszowej, w perykopie synajskiej nie znajdujemy tekstu tradycji
kapłańskiej, która mówi o uczcie z Bogiem na Synaju. Być może jest tak dlatego, że Jahwista mówi o uczcie
po zawarciu przymierza (2 Mż 24,11). Redaktor 2 Księgi Mojżeszowej nie chciał zapewne dwukrotnie podawać tej samej wiadomości. Niewątpliwie uczta u stóp góry na sposób starodawny, wyraża nową rzeczywistość, jaka zaistniała pomiędzy JAHWE a Izraelem.
W namiocie spotkania, zrobionym na polecenie JAHWE znajdowało się miejsce, gdzie przechowywana
była skrzynia przymierza z tzw. tablicami świadectwa (Dekalogiem), zamknięta przykrywą zwaną przebłagalnią (tr##P)k^ [k^p)r#t]), z dwoma adorującymi cherubami (2 Mż 25,10nn). Skrzynia przymierza, a w szczególności jej przykrywa, była w wierze i przekonaniu Izraela podnóżkiem JAHWE, lub tronem JAHWE, znakiem
Jego obecności i zamieszkania z Izraelem. Mojżesz otrzymując polecenie sporządzenia namiotu zgromadzenia oraz arki, usłyszał słowa: „Tam będę się spotykał z tobą i sponad wieka będę z tobą rozmawiał spośród
dwu cherubów, które są na Skrzyni Świadectwa, o wszystkim, co jako nakaz przekażę ci dla synów izraelskich” (2 Mż 25,22). Z ludem zamierzał się JAHWE spotykać w czasie składania ofiary przed namiotem zgromadzenia: „Objawię się tam synom izraelskim, a miejsce to będzie poświęcone moją chwałą. I poświęcę namiot zgromadzenia i ołtarz. Aarona zaś i jego synów poświęcę, aby byli moimi kapłanami. I mieszkać będę
pośród synów izraelskich, i będę ich Bogiem. I poznają, żem Ja, Pan, ich Bóg, który ich wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby mieszkać pośród nich, Ja, Pan, ich Bóg” (2 Mż 29,43-46). Kult jest więc znakiem spotkania
z JAHWE, ale kult jest też według duchowości kapłańskiej wyrazem wyzwolenia ludu izraelskiego z niewoli.
Kult jest wyrazem wolności, którą Izrael został obdarowany przez Boga. Ilekroć więc lud utracił wolność, np.
za czasów potęgi babilońskiej, ustawał kult, nie mogła nawet rozbrzmiewać pieśń syjońska (zob. Ps 137).
Po wkroczeniu Izraela na terytorium Kanaanu, w kilku sanktuariach, pamiętających czasy nomadyczne,
a także w namiocie spotkania, gdzie była arka z Dekalogiem, rozwijał się kult, a wraz z nim myśl, która miała
wielki wpływ na przyszłość Izraela. Kult koncentrował się na Bogu-Wybawicielu, od którego wszystko w życiu
potomków Jakuba zależy, dlatego kapłańska myśl podążała w kierunku utrwalenia w Izraelu przekonania, że
temu Bogu należy się cześć i uwielbienie. Z czcią i uwielbieniem wiązało się nieustanne wspominanie
zbawczego czynu Boga, jakim było wyjście ludu niewolników z Egiptu. Niewątpliwie więc w kulcie Pascha
była czymś centralnym, zawsze aktualnym, nieustannie pobudzającym do refleksji nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Kult prowadził więc do uświadomienia Izraelowi jego miejsca w świecie.
Izrael dzięki kultowi doszedł do uświadomienia sobie fundamentalnej prawdy, że jego pojawienie się
jako narodu wybranego jest darem. Ta świadomość kształtowała w Izraelu odpowiedzialność przed
Bogiem i wobec Boga, wyrażającą się w przeświadczeniu, że niezbędne jest przylgnięcie do Boga JAHWE. Pascha była znakiem tej świadomości i zarazem ciągłym odwoływaniem się do niej. Poprzez Paschę celebrowaną w każdej rodzinie i każdej wiosny, Izrael wspominał swe wybawienie i składał ofiarę dla JAHWE
i na Jego cześć. Radował się i wysławiał swego Boga, wyznawał Jego moc i suwerenność. Równocześnie
czuł się zobowiązany do jeszcze większego oddania Bogu siebie.
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Odwoływanie się w czasie świętowania Paschy do egipskiego exodusu, oznaczało wspominanie wydarzeń w noc wyjścia, a tym samym nakazanego przez Mojżesza czuwania. W tą noc czuwał JAHWE
nad Izraelem (2 Mż 12,42a). Coroczna Pascha winna więc być przeżywana również w duchu czuwania.
Dlatego każda Pascha miała „być nocą czuwania wszystkich synów Izraela po wszystkie ich pokolenia ku czci
Pana” (2 Mż 12,42b). Kult więc w duchowości sacerdotalnej był postrzegany jako nieustanne czuwanie.
Jak JAHWE nabył sobie lud na własność i zbawił go, tak też i pobożny Izraelita powinien sam siebie poświęcić Bogu poprzez praktyki nakazane w kulcie. Kult w założeniu miał więc być wyznaniem i wzięciem na
siebie pewnych zobowiązań, także etycznych, czego dowodem jest wplecenie w dokument kapłański tzw.
Kodeksu świętości.
Założenie to jednak nie zawsze sprawdzało się w życiu. Późniejszy kult stał się działaniem samym w sobie,
czymś bezdusznym. Założenia rozminęły się z praktyką, przede wszystkim z życiem, które nie zawsze było
święte i poświęcone JAHWE, dlatego prorocy w czasach królewskich ujawniali i krytykowali niekonsekwencję samego kultu. Zamiast przepychu kultu oraz pazerności kapłanów – według proroków – powinna
zapanować sprawiedliwość (Am 2,8; 4,4n; 5,4-7; Iz 1,10-17 itd.).
Wezwanie do świętości
Pierwotnie Kodeks świętości prawdopodobnie stanowił odrębny zbiór przepisów, lecz został włączony do
dokumentu kapłańskiego jako pewnego rodzaju jego dopełnienie.
Kiedy Izrael objął w posiadanie ziemię zamieszkiwaną przez Kananejczyków, często zapominał o dobrodziejstwie, którego doświadczył ze strony JAHWE (zob. Księga sędziów). Niepomny napomnień kierował się
w kierunku atrakcyjnego pod wieloma względami kultowi Baala i uczestniczył w nim, a to znaczyło, że jest
niewierny, ale także, że utracił swoją czystość i świętość. Izrael oddalał się więc od swojego Boga. Sam był
winien temu, że dzieliła go ogromna przepaść od Boga. Izrael skłaniając się do Baala, którego kult był związany z prostytucją sakralną, kalał się i wiązał się z tym, co w oczach JAHWE było obrzydliwością.
Klasyczne wezwanie do naśladowania Boga w jego świętości (3 Mż 19,2), związane jest z konkretnymi
napomnieniami, które mówią, co należy czynić i czego należy się wystrzegać, zaniechać, porzucić, aby być
czystym i nienagannym w postępowaniu. Wystrzegać należy się bałwochwalstwa (3 Mż 19,4), wszelkiego
rodzaju obrzędowości i zwyczajów pogańskich (3 Mż 19,26-29) oraz kłamstwa, kradzieży, zdzierstwa, zemsty,
niesprawiedliwości i bezdusznego stosunku do słabych i ułomnych (3 Mż 19,11-18.25). Należy natomiast bać
się Boga (3 Mż 19,4.32), przestrzegać sabatu (3 Mż 19,3.30), okazywać szacunek i miłość rodzicom (3 Mż 19,
3), miłować bliźniego (3 Mż 19,18), pozostawiać po żniwach kłosy na swoim polu oraz grona w winnicy dla
biednych i przechodniów (3 Mż 19,9.10).

4.5. Duchowość proroków
Profetyzm izraelski był zjawiskiem złożonym. Prorocy działali przez kilka wieków, wypowiadali się w różnych sytuacjach, odnosili się do życia religijnego i społecznego narodu wybranego, a także naświetlali sytuację polityczną Izraela. Jest więc rzeczą oczywistą, że można mówić nie tylko o duchowości profetycznej, ale
także o pobożności poszczególnych proroków Pana. Ponadto należy powiedzieć, że profetyczna pobożność
jest mocno zróżnicowana. Wpływ na to miało nie tylko środowisko, z którego ten, czy inny prorok się wywodził, ale także poselstwo, które zostało mu zlecone przez Boga.
Pewne rysy pobożności prorockiej, zostały już omówione przy okazji opisania izraelskiego profetyzmu. Na
tym miejscu chcemy zwrócić uwagę na te elementy prorockiego zwiastowania, które świadczą o charakterystycznej pobożności sług Pana, jakimi byli prorocy.

4.5.1. Świadomość powołania
Księgi prorockie przekonują nas, że prorocy potrafili wskazać na chwilę swojego powołania na proroka
Pana. Swoje powołanie traktowali jako wydarzenie historyczne. Relację swojego powołania na proroka, Izajasz poprzedza krótką informacją: „W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię” (Iz 6,1). Podobną sytuację znajdujemy w relacji powołania Jeremiasza na proroka. Księga Jeremiasza rozpoczyna się od słów: „Słowa Jeremiasza, syna Chilkiasza, z rodu kapłańskiego w Anatot, w ziemi Beniamina, którego doszło słowo Pana w czasach króla judzkiego
Jozjasza, syna Amona, w trzynastym roku jego panowania, a potem w czasach Jojakima, syna Jozjasza, króla
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judzkiego, aż do końca jedenastego roku Sedekiasza, syna Jozjasza, króla judzkiego, aż do uprowadzenia
mieszkańców Jeruzalemu do niewoli w piątym miesiącu tego roku. Doszło mnie słowo Pana tej treści…” (Jr 1,
1-4).
Powołanie prorockie nie było wytworem chorobliwej wyobraźni, ale realnym przeżyciem spotkania przyszłego proroka z JAHWE. Prorocy odczuwali na sobie rękę Pana i ciężar na nich nałożony, w postaci posłannictwa, które mieli wypełnić w imieniu Boga1.

4.5.2. Świadomość posiadania słowa JAHWE
Duchowość prorocka charakteryzuje się także świadomością proroka, że dane mu zostało słowo Pana,
i że tylko to słowo może i powinien zwiastować ludowi. W różny sposób – jak już to zostało powiedziane
powyżej – Bóg przekazywał swoje słowo prorokom. Niezależnie od sposobu przekazania słowa, prorok Pana,
świadomy swojego powołania i posiadania słowa JAHWE, nieraz przykrego do słuchania, zniewolony był
przez JAHWE, jak w wypadku Jeremiasza przez samo słowo, był głosicielem słowa JAHWE.
W pewnym sensie fałszywi prorocy także byli przekonani, że głoszą słowo Boga. Jednak nie umieli się oni
powołać na żadne historyczne wydarzenie, które wiązałoby się z ich powołaniem i zaopatrzeniem ich w słowo. Dlatego niejednokrotnie swoje wystąpienia poprzedzali charakterystycznym zawołaniem: „Śniło mi się”.
Prorok Pana, który otrzymał słowo, był świadomy, że musi je głosić, nawet gdyby było ono nieprzyjemne
dla słuchaczy2.

4.5.3. Świadomość całkowitej zależności od JAHWE
Prorocy wiedzieli, że niemożliwe jest sprzeciwienie się woli JAHWE. Każda próba uchylenia się od nałożonego na nich polecenia, była przez Boga odrzucana. Prorok Amos polecenie JAHWE, aby głosił Jego słowo,
przyrównuje do ryku lwa, który trwoży serce – „Gdy lew zaryczy, któż by się nie bał? Gdy Wszechmogący Pan
każe, któż by nie prorokował?” (Am 3,8). Być powołanym, znaczyło – być przymuszonym3.
Charakterystyczne pod tym względem są przeżycia proroka Jeremiasza, które zostaną poniżej nieco szerzej omówione.

4.5.4. Początek indywidualizacji pobożności
Zadziwiająca jest duchowość proroka Jeremiasza. Jest on pierwszym prorokiem, który obnaża swoje wnętrze przed swoimi słuchaczami, a także czytelnikami jego proroctwa, wchodzi w spór z Bogiem. Dzięki temu
poznajemy pewien indywidualny rys pobożności prorockiej.
Prorok Jeremiasz o swoim powołaniu wspomina w pierwszym rozdziale swojej księgi. Wspomina słowa
jakie otrzymał od JAHWE: „Patrz! Daję ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał
i wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził. Oto Ja czynię cię dziś miastem warownym i słupem żelaznym, i murem spiżowym przeciwko całemu krajowi, przeciwko królom judzkim, jego książętom, jego kapłanom i jego pospólstwu” (Jr 1,10.18).
Bóg chciał użyć Jeremiasza do wykonania wielkiego dzieła, dzieła – zdaje się – ponad siły i możliwości
młodego proroka. Czy Jeremiasz sprosta zadaniu? Czy nie upadnie, nie załamie się? Czy nie uczyni jak Jonasz
i nie będzie uciekał przed obliczem Pańskim? Bóg znał siły młodego proroka. Wiedział, jakie są jego możliwości. Lecz z całą pewnością Jeremiasz pytał samego siebie, czy jako człowiek będzie mógł wypełnić posłannictwo, czy naprawdę będzie mógł być „słupem żelaznym, i murem spiżowym”. Jeremiasz obawiał się, że nie
podoła zadaniu. Zapewne krytycznym okiem spoglądał na swoje siły i możliwości. Dlatego też prorok otrzymał obietnicę Bożą: „Ja jestem z tobą, aby cię ratować” (Jr 1, 19).
Otrzymawszy obietnicę, przyrzeczenie pomocy i ratunku, Jeremiasz przystąpił do wykonywania polecenia
Bożego z zapałem. Prorok, jako człowiek o wrażliwej i uczuciowej duszy, zapewne w umyśle swoim opracował plan działania i nakreślił obraz szczęśliwego jutra, pełnego Bożego błogosławieństwa.

1

Zob. 3.3.2.
Zob. 3.3.4.
3
Zob. 3.3.3.
2
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Najpierw prorok musiał wsłuchiwać się w głos i wolę Bożą. Słowo Pana musiało być wsiane w serce Jeremiasza, aby tam wydało owoc, nie tylko dla Jeremiasza, ale dla wszystkich ludzi, dla duchowych przewodników narodu izraelskiego, dla kapłanów świętego Boga na Syjonie, nawet dla króla i jego ministrów. Mającemu obietnicę Bożą, młodemu prorokowi wykonanie posłannictwa Bożego wydawało się niezbyt ciężkie.
Jako młody człowiek, wiedząc, że Bóg jest z nim i w każdej sytuacji będzie go ratował, spoglądał w przyszłość
i widział ją w jasnych kolorach. Zapewne nie dopuszczał do siebie myśli, że coś może się nie udać, skoro Bóg
jest z nim. Kto śmie się Bogu sprzeciwiać? Rychło jednak okazało się, że przyszłość była inna aniżeli ta, jaką
sobie prorok wyobrażał. Jeremiasz począł boleśnie odczuwać dotknięcie ręki Bożej. Stąd właśnie wewnętrzny bunt przeciwko rzeczywistości, a nawet jawny spór toczony z Bogiem. Powoli narastało rozczarowanie,
a tragedia się pogłębiała. Szlachetny i wrażliwy Jeremiasz musiał raz po raz spotykać się z ludzką podłością,
kłamstwem i obłudą, musiał coraz częściej wytykać ludowi brak posłuszeństwa i wierności Bogu i przymierzu, które Bóg zawarł ze swoim ludem poprzez Mojżesza. Lecz następstwem tych wystąpień było to, że
wszyscy zaczęli się od niego odsuwać, a z biegiem czasu nawet go nienawidzić. Rzucano obelgi na proroka.
Drwiono z niego, gdy zapowiedziana kara nie nadchodziła (Jr 17,14; 20,1-7). Śledzono go, aby wydać go władzy (Jr 18,18; 20,10). Czyhano na jego życie. Posunięto się nawet do czynnej zniewagi (Jr 20,1-6).
Początkowo bunt proroka przeciwko takiej sytuacji objawiał się w żądaniu wymierzenia sprawiedliwości.
Jeremiasz wołał: „Ty wiesz, Panie! Wspomnij i wejrzyj na mnie i odpłać za mnie moim prześladowcom, nie
dopuść, abym zginął wskutek twojej pobłażliwości! Pomnij, że dla ciebie znoszę hańbę!” (Jr 15, 15). Gdy konflikt pomiędzy Jeremiaszem a otoczeniem począł narastać, prorok domagał się już konkretnej kary. „Dlatego
oddaj ich dzieci na głód, ich samych zaś wydaj na pastwę miecza, niech ich żony będą bezdzietne i owdowiałe, a ich mężowie niech zginą od zarazy, ich młodzież niech zostanie pobita mieczem na wojnie!” (Jr 18,21).
Prorok pragnął nie tylko zemsty, lecz pragnął przede wszystkim objawienia sprawiedliwości Bożej wobec
tych, którzy nienawidzą Pana. Jeremiasz potrafił jednak modlić się za swoich wrogów (Jr 15, 11; 18, 20). Lecz
jego oczy nie widziały sprawiedliwego wyroku Bożego, oczywiście w rozumieniu proroka. Bezbożnikom
i wrogom nadal dobrze się powodziło.
Ból w sercu Jeremiasza ciągle narastał. Prorok nie domagał już się sprawiedliwości, ale zaczął z Bogiem
prowadzić spór. Wołał: „Czemu moja boleść trwa bez końca, a moja rana jest nieuleczalna i nie chce się goić?
Jesteś mi jak strumień zawodny, jak wody niepewne” (Jr 15, 18). Słowa te – być może – brzmią bluźnierczo,
lecz świadczą one o tym, że prorok namalował sobie w duszy świetlisty obraz przyszłości, a ów przy konfrontacji z rzeczywistością okazał się zwykłym urojeniem. Spieszmy dodać, że Bóg nie zawiódł proroka, lecz prorok sam siebie zawodził w młodości swojej. Właściwie prorok Jeremiasz pokładał nadzieję w Bogu i ufał Mu.
Mówił: „Uzdrów mnie, Panie, a będę uzdrowiony, wybaw mnie, a będę wybawiony, gdyż Ty jesteś chwałą
moją!” (Jr 17,14); „Nie bądź mi postrachem, Ty, moja ucieczko w dniu niedoli!” (Jr 17,17). Skąd więc takie
słowa: „Jesteś mi jak strumień zawodny, jak wody niepewne”?
U podłoża duchowego kryzysu Jeremiasza znajduje się rozbieżność pomiędzy nakreślonym przez proroka
planem działania, a twardą rzeczywistością. Przyszłość bowiem okazała się nie tak piękna i idealna, jak widział ją Jeremiasz w swojej duszy na początku działalności prorockiej. Bóg nie realizuje swoich planów według marzeń i woli człowieka, lecz według swojej niewzruszonej woli. I ta rozbieżność leży u podstaw duchowego kryzysu i tragedii Jeremiasza.
Można toczyć spór z Bogiem, walczyć jak Jakub nad Jabokiem, ale nie można Boga posądzać o niestałość.
Takie posądzenie świadczy o pewnego rodzaju zwątpieniu w wierność Boga, Jego wszechmoc i miłość. Dlatego Bóg przywołuje proroka do porządku i stawia mu konkretne warunki. Dopiero wówczas, kiedy Jeremiasz je spełni, będzie mógł być nadal ustami Pana i głosić słowo Boże. Wydaje się, że Jeremiasz jednak nie
na długo odzyskał spokój i równowagę duchową. Pod wpływem nowych prześladowań, nowych represji
doszło do nowej skargi. Jeremiasz pełen bólu wołał: „Namówiłeś mnie, Panie, i dałem się namówić; pochwyciłeś mnie i przemogłeś. Stałem się pośmiewiskiem na co dzień, każdy szydzi ze mnie. Gdyż ilekroć przemawiam, muszę krzyczeć i wołać: Gwałt i zniszczenie! I tak słowo Pana stało mi się hańbą i pośmiewiskiem na
co dzień. A gdy pomyślałem: Nie wspomnę o nim i już nie przemówię w jego imieniu, to stało się to w moim
sercu jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Mozoliłem się, by go znieść, lecz nie zdołałem”
(Jr 20,7-9). Prorok otwarł przed Bogiem swoją duszę, przyznał się, że jest słaby i zmęczony ustawiczną walką
i cierpieniami ponad miarę. Wyznał, że już niejednokrotnie pragnął uwolnić się od ciężkiego jarzma posłan270
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nictwa, które na niego zostało złożone, ale wewnętrzny przymus był silniejszy od jego woli. Ilekroć nie chciał
przemawiać w imieniu Pana, tylekroć odczuwał w piersi ogień i żar grożący spaleniem. Ten wewnętrzny
przymus i złączone z nim cierpienie było tak wielkie, że po krótkim zmaganiu się prorok musiał ustąpić i w dalszym ciągu zwiastować wolę Najwyższego.
Wewnętrzny przymus był wspólny niemalże wszystkim prorokom. Amos wołał: „Gdy lew zaryczy, któż by
się nie bał? Gdy Wszechmogący Pan każe, któż by nie prorokował?” (Am 3,8).
Powołanie prorockie jest więc jak jarzmo. Kto raz przyłożył rękę do pługa, nie może spoglądać poza siebie. Prorok musi działać i mówić, i to słowa niełaskoczące i pieszczące uszy i serca, lecz słowa twarde. Taki
wewnętrzny przymus nie jest obcy również szczerze wierzącemu chrześcijaninowi. Grzeszna ludzka skłonność do ułożenia sobie życia bez Boga z jednej strony, z drugiej zaś powołanie wiary prowadzi w życiu niejednego człowieka do wewnętrznej walki, duchowej tragedii i cierpienia. Walka zaostrza się, gdy człowiek
mimo usiłowań nie widzi owoców swojej pracy i zmagań. Pogłębiający się kryzys wiary prowadzi nieraz do
głębokiego pesymizmu życiowego. Zdarza się wtedy, że człowiek nie widzi sensu swojego życia.
Podobnie było w życiu Jeremiasza. Prorok w pewnym momencie widział wszystko w czarnych barwach.
Przeklinał więc dzień, w którym się narodził. Jako człowiek o subtelnym sercu nie przeklinał matki i ojca, lecz
całą swą złość wyładował w przypływie bólu i rozpaczy na człowieku, który doniósł ojcu, że się syn narodził
(Jr 20,14-18). Mimo sporu prowadzonego z Bogiem, mimo wewnętrznego buntu, Jeremiasz posiadał jednak
w pełnym tego słowa znaczeniu pozytywną wiarę w Boga, który powołał go do służby. I z tą wiarą w pomoc,
ratunek i wybawienie Boże spotykamy się niemalże na każdej karcie proroctwa Jeremiasza.
Spór Jeremiasza z Bogiem, przede wszystkim decyzja pokazania wewnętrznej walki czytelnikowi, był niewątpliwie ważnym krokiem do indywidualizacji przeżyć religijnych, upublicznienia ich. Religijność stała się
nie tylko sferą kultu, ale wewnętrznego życia, które nie może zostać zamknięte w sercu, lecz musi się uzewnętrznić.

4.6. Duchowość indywidualna psalmistów
Księga Psalmów to zbiór stu pięćdziesięciu psalmów. Powstały one w różnych epokach religii Starego
Testamentu, a ich autorami są ludzie różnego pokroju i profesji1. Autorzy psalmów, natchnieni poeci, otwierają przed Bogiem swoje serca, a płynące z ich głębi słowa pozwalają poznać niedolę, nieszczęścia i ludzkie
tragedie. Psałterz jest zapisem człowieczego losu, wewnętrznych przeżyć i zmagań, dróg ludzi pobożnych, bojących się Boga, ale też i takich, którzy lekceważyli Boże prawo, ulegali własnym grzesznym upodobaniom.

4.6.1. Modlitwa i pieśń
Od najdawniejszych czasów w Izraelu śpiewano pieśni przy akompaniamencie instrumentów (2 Mż 15,
20n; 4 Mż 21,17n.27nn; Sdz 5; 2 Sm 1, 17nn; por. Am 5,23). Przez melodię i słowa wyrażano uczucia i opiewano różne doświadczenia egzystencjalne. Do najstarszej pieśni zachowanej na kartach Biblii należy pieśń
Miriam, siostry Mojżesza. Opowiada ona o triumfie JAHWE nad egipskimi prześladowcami potomków Jakuba: „Śpiewajcie Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał: Konia i jego jeźdźca wrzucił w morze!” (2 Mż 15,
21)2. Bardzo stara jest również pieśń Debory, głosząca zwycięstwo Baraka nad Sysorą (Sdz 5,1nn). Dawid, syn
Isajego z Betlejem, uznawany jest w księgach historycznych Starego Testamentu za najpopularniejszego pieśniarza (2 Sm 1; 22n). Jego synowi, Salomonowi, przypisano autorstwo nie tylko wielu przysłów, lecz także
pieśni (1 Krl 5,12). Prawie połowę psalmów w Psałterzu – być może – ułożył właśnie król Dawid. Ale tytuł
psalmów „Dawidowy” (dwd*l=) jest z całą pewnością wieloznaczny. Może oznaczać, że jego autorem jest Dawid, ale także, że jest przeznaczony dla Dawida. Psalm możemy uznać za Dawidowy wtedy, jeśli połączony
jest z informacją o sytuacji w jakiej powstał (por. Ps 18; 51 i inne).
W skład Księgi psalmów wchodzą głównie psalmy Dawida, bądź psalmy napisane dla Dawida. Szereg
psalmów przypisuje się lewickim bractwom pieśniarzy ze świątyni czasów powygnaniowych. Psalm 50. oraz
1

Na temat powstania Księgi psalmów – zob. np. W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, 1997 oraz inne introdukcje umieszczone w Bibliografii. Warto tu wskazać na książki w języku polskim, które w całości zostały poświęcone psalmom,
np.: H. WITCZYK, Teofania w Psalmach, 1985; T. BRZEGOWY, Miasto Boże w Psalmach, 1989.
2
M. NOTH, Das zweite Buch Mose, s. 98nn; J. LEMAŃSKI, Księga wyjścia, NKB ST II, s. 330nn.
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psalmy od 73. do 83. należą do tzw. „śpiewnika” Asafa (por. 1 Krn 15,17.19), dwanaście psalmów zaś (Ps 4249; 84n; 87n) należy do „śpiewnika” Korachitów, którzy mają „chwalić Pana, Boga izraelskiego, głosem nader donośnym” (2 Krn 20,19; por. 35,15; 1 Krn 9,19.31). Świątynnych śpiewaków pod wodzą Asafa i Koracha
nie należy uważać za poetów, lecz za odtwórców psalmów. Autorstwo dwóch psalmów przypisuje się Salomonowi i po jednym Mojżeszowi, Hemanowi i Etanowi1.
Na skutek rozwoju życia religijnego w Izraelu, szczególnie po wybudowaniu za czasów Salomona świątyni
w Jerozolimie, wzrosło gwałtownie zapotrzebowanie na hymny opiewające chwałę Boga JAHWE. Aby zaspokoić tą potrzebę, sięgano często do pieśni i modlitw funkcjonujących w codziennym życiu Izraela. Doświadczanie Boga i głębokie przekonanie każdego pobożnego Izraelity, że wszystko, co przeżywa jest znakiem
zbawczej obecności JAHWE, sprzyjało powstawaniu i śpiewaniu pieśni w namiocie i na polu, w czasie odpoczynku i pracy, podczas rozmyślania w chwili składania ofiary i na polu walki. Wyrażały one zarówno radość
jak i ból. Pobożny Izraelita skarżył się w nich, ale też wielbił swojego Boga.
Często u podstawy znanych nam psalmów znajdują się pieśni żałobne, które uzupełnione o wspomnienia
zbawczych czynów JAHWE w życiu pojedynczego Izraelity, czy całego narodu, nabrały nowego wyrazu i charakteru. Są też wyrazem uogólnienia przeżyć pojedynczych osób. Doświadczenia przejmowano wzajemnie.
Każdy Izraelita czuł się cząstką wielkiej wspólnoty, którą łączy wiara w jednego Boga. Przeżycia i doświadczenia jednostki pojmowano też jako doświadczenie całego narodu. Psalmy są więc łącznikiem między jednostką a wspólnotą gromadzącą się w świątyni.
Księga psalmów w obecnej formie nie powstała w czasie pierwszej świątyni. Jej ostateczny kształt zawdzięczamy raczej pracy redakcyjnej po niewoli babilońskiej. Słusznie mówi się o niej, jako o śpiewniku
zgromadzenia drugiej świątyni. Przede wszystkim Psałterz jest doskonałym odzwierciedleniem duchowości
różnych tradycji w Izraelu.

4.6.2. Duchowość spirytualistyczna
Kult był nośnikiem pociechy. W nim Izraelita otrzymywał wskazówkę, że należy stać wiernie przy Bogu,
w Nim pokładać nadzieję i być pewnym, że JAHWE nie opuści swojego wiernego wyznawcy. Pociechą krzepili
się psalmiści. Nie zatrzymywali jej jednak tylko dla siebie, ale skłonni byli dzielić się nią z innymi, równie
doświadczonymi jak oni (Ps 42,6.12; 25,3.21; 37,9.34; 69,4.7; 130,5nn). Sytuacja modlącego się o pomoc,
nie od razu zdecydowanie się poprawiała, nie ustępowało cierpienie, nie rozpierzchali się naśmiewcy, ale
ufność mieszkająca w sercu pozwalała znosić ciężar, rozjaśniać cień bram szeolu, żyć w pewności, że ramię
JAHWE się wyciąga, że pomoc nadchodzi, że Bóg nie zawiedzie. Modlący mógł zamilknąć i przestać się skarżyć. Mógł również zaprzestać niepokoić się, że bezbożnym dobrze się powodzi, że nie opuszcza ich szczęście.
Pociechą mogła być myśl, że przecież jest to szczęście nietrwałe, szybo przeminie i nic po nim nie pozostanie
(Ps 37,1nn; 92,8; 125,2).
W kręgu psalmistów, którzy w szczególny sposób budowali swoje życie na pociesze i ufności pokładanej
w Bogu w cierpieniu, wykształtował się pewien specyficzny, niezwykle uduchowiony sposób myślenia, można powiedzieć, że nawet bardzo radykalny, stojący w pewnej opozycji do urzędowej teologii.
Przekonanie, że cierpiący, doświadczany przez los może schronić się u Boga, w cieniu Jego ramion, że
może uciec się do Niego, wiąże się – prawdopodobnie – z funkcją, jaką pełniło sanktuarium względem prześladowanych, a mianowicie funkcją azylu (zob. 1 Krl 1,50; 2,28), chociaż nie zawsze było ono respektowane.
Psalmy 16. i 62. rozpoczynają się od wyznania wiary w owe prawo, które przysługiwało nieumyślnemu za-

1

Księga psalmów posiada interesującą budowę. Czterokrotnie, a mianowicie na zakończenie Psalmu 41, 72, 89 i 106,
wtrącono doksologię „błogosławiony niech będzie Pan...”. Psałterz składa się więc na wzór Tory z pięciu ksiąg. Psalm 1 jest
wprowadzeniem do Psałterza. Zdaje się to wskazywać na to, że ostateczna redakcja Księgi Psalmów została dokonana w kręgach
tradycji mądrościowej. Księgę pierwszą stanowi stosunkowo stary Psałterz Dawidowy (3-41). W jej skład wchodzą tzw. psalmy
jahwistyczne. Księgę drugą i częściowo też trzecią stanowi tzw. Psałterz elohistyczny (42-89). Do księgi tej weszły różne starożytne zbiory. W Psałterzu elohistycznym imię Boże JAHWE zastąpiono słowem Bóg. Być może, że stało się to pod wpływem
dosłownego pojmowania trzeciego przykazania w końcowej fazie formowania się Księgi Psalmów. Księga czwarta kończy się na
psalmie 106. Piątą księgę i cały Psałterz kończy psalm 150. Ten podział jest efektem końcowej pracy redakcyjnej. Analiza Psałterza wskazuje, że pierwotnie funkcjonowało w Izraelu kilka różnych zbiorów hymnów i pieśni.
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bójcy (2 Mż 21,13n)1. Ale jest ono również tłem dla innych psalmów, np. 27. i 36. (Ps 27,1.5; 36,8). Z biegiem
czasu przekonanie, że ratunkiem jest ucieczka pod ramiona JAHWE, zostało oderwane od funkcji ołtarza
i zdecydowanie uduchowione, wręcz do granic wytrzymałości. Znalazło ono wyraz w języku modlitwy (Ps 17,
8; 57,2; 59,17; 61,5; 64,11). Nastąpił daleko idący proces spirytualizacji w indywidualnej pobożności.
Z analizy tych psalmów dowiadujemy się, na czym polegało dobrodziejstwo ukrycia się pod ramionami
JAHWE.
Natrafiamy w nich na wypowiedzi, które nie mówią o dobrodziejstwach materialnych, szczęśliwym życiu
na łonie rodziny, lecz o dobrodziejstwie, którym jest sama wspólnota z JAHWE. Autor psalmu 16. modli się:
„Strzeż mię, Boże, bo w tobie szukam schronienia! Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza tobą”
i wyznaje: „Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się” (Ps 16,1.2.8).
Dlatego życzeniem psalmisty jest „by mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia” i „oglądać
piękno Pana i by odwiedzać świątynię jego” (Ps 27,4), bowiem łaska Pana lepsza jest od życia (Ps 63,4). Zdecydowanie dostrzegamy, że ton tych psalmów błagalnych pokazuje, do jakiego stopnia wszystko nastawione
jest w nich na sferę duchową. Osiągnięto w nich najwyższy stopień uduchowienia, wkroczono na obszar
najintymniejszej wspólnoty z Bogiem, dzięki czemu modlący stawał się niemal nietykalny2.
Dla Izraelity życie i jego rozwój dzięki błogosławieństwu JAHWE było zawsze dobrem najwyższym.
Zostało ono przeciwstawione łasce JAHWE, która zdecydowanie jest lepsza od życia. To przeciwstawienie
łaski i życia było czymś całkowicie nowym w myśleniu w Izraelu. G. von Rad pisze, że „oznaczało ono odkrycie sfery duchowej jako pewnej rzeczywistości przewyższającej znikomość tego, co cielesne, związane z życiem materialnym. Ta wiara nie potrzebowała już tego, co zewnętrzne – ani historii zbawienia, ani obiektywnych rytów, ponieważ zbawienie JAHWE było osiągalne w niej samej”3. Modlący psalmista mógł więc
wołać do swojego Boga, którego uważał za swój dział na wieki: „Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie?
I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania! Chociaż ciało i serce moje zamiera, To jednak Bóg jest opoką
serca mego i działem moim na wieki” (Ps 73,25n). Te słowa znaczą, że psalmista uważa, że kiedy jest blisko
Boga, nie cieszy go już nic na ziemi, bo Bóg jest udziałem jego na wieki.
Kult staje się więc niepotrzebny, traci on swoją pierwotną moc pocieszającą. Sam Bóg i tylko Bóg jest
pociechą, co wcale nie oznacza, że pobożność pewnej grupy psalmistów nie potrzebuje już słowa JAHWE,
sieni Pańskich, gdzie mieszka Imię Pana, bowiem do tego niemal mistycznego spirytualizmu należą zapewne
również słowa: „Jakże cenna jest łaska twoja, Boże! Przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł twoich. Nasycają się tłustością domu twego, a strumieniem rozkoszy swoich upajasz ich. Bo u ciebie jest źródło życia,
w światłości twojej oglądamy światłość. Zachowuj łaskę swoją tym, którzy cię znają, a sprawiedliwość swoją tym,
którzy są prawego serca!” (Ps 36,8-11).

4.6.3. Złorzeczenia w psalmach
Pewien problem stanowią tzw. psalmy złorzeczenia. Są one odzwierciedleniem pewnego rodzaju pobożności, występującej w modlitewnym życiu Izraela.
Psalmy złorzeczące należą do wielkiej grupy psalmów błagalnych. Nazywa się je złorzeczącymi ze względu
na występujące w nich prośby, aby Bóg dokonał zemsty na wrogach modliciela. Do psalmów złorzeczących
zalicza się właściwie jedynie trzy psalmy, a mianowicie: 58. 83. i 109. Jednakże w Psałterzu w wielu modlitwach spotykamy się z motywem złorzeczenia: 5,5-7.11; 17,13.14; 18, 38-43; 35,8.26; 40,15.16; 52, 7.8;
59,6.12-14; 68,22-24; 69,23-29; 79,10-12; 94,1.2.23; 120,3.4; 129,5.6; 137,8.9; 140,10-12. Z kwerendy
psalmów, w których występuje prośba o zemstę, wynika, że chęć zemsty dość często zaprzątała modlących
się Izraelitów. Zjawisko to nie było odosobnione na Bliskim Wschodzie. Literatura starożytna dostarcza nam
dowodów, że domaganie się zemsty, przeklinanie było powszechne w kulturze ludów starożytnego Wschodu.

1

W Izraelu wyznaczone były także miasta, które pełniły funkcję podobną do sanktuarium (4 Mż 35,9nn; Pwt 19,1nn)
G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 315n.
3
Tamże, s. 316.
2
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Izraelici podzielali przekonanie, że złorzeczenie, klątwa funkcjonuje podobnie jak błogosławieństwo, tylko
z odwrotnym skutkiem. Wierzono w moc słowa mówionego. Stąd w psalmach złorzeczących bogactwo słów,
przenośni, obrazów itp. Klątwa miała być zabezpieczeniem prawa i sprawiedliwości, używało się jej przeciw
złoczyńcom. Jeżeli natomiast stosowało się ją niewłaściwie, przeciwko sprawiedliwemu, dosięgała ona przeklinającego. Autor psalmu 109. wołał więc do Boga, aby klątwa dosięgła jego wrogów, wszak nie postępują
sprawiedliwie i gnębią modliciela, który uważa się za nędznego i biednego (Ps 109,22): „Skoro kochają przekleństwo, niech więc go doświadczą!” (Ps 109,17a).
Dlaczego zwracano się do Boga, aby pomścił krzywdy sprawiedliwego? W wierze Izraela JAHWE był nie
tylko zbawicielem, ale także mścicielem (la@G”). Prorok Zachariasz widząc zwój dwadzieścia łokci długi
i dziesięć szeroki, otrzymuje wyjaśnienie:
„To jest klątwa, która spadała na cały kraj. Dlatego każdy złodziej według niej będzie potępiony i każdy
krzywoprzysięzca według niej będzie potępiony. Zesłałem ją […] i wchodzi do domu złodzieja, i do domu
tego, kto fałszywie na moje imię przysięga, i pozostaje w jego domu, i niszczy go wraz z jego drzewem
i jego kamieniami” (Za 5,3nn).
Jeśli zawodziła ludzka sprawiedliwość, przekupni sędziowie nie stawali po stronie pokrzywdzonego, lecz
krzywdziciela, wówczas możliwa była jedynie prośba do sprawiedliwego Boga, aby odpłacił krzywdzącym
i niesprawiedliwym. Autor psalmu 58. był przekonany, że gdy Bóg pomści krzywdę mu wyrządzoną, wówczas
ludzie powiedzą: „Sprawiedliwy otrzymał nagrodę. Zaiste, jest Bóg, który sądzi na ziemi” (Ps 58,12). Chodziło
więc głównie o sprawiedliwość Boga. Modliciel miał więc śmiałość prosić o zemstę: „Boże, nie pozostawaj
bezczynny, nie milcz obojętnie, Boże” (Ps 83,2). Nie miał na uwadze jedynie siebie, ale ostatecznie chodziło
mu o chwałę Boga, którego autor psalmu 109. nazywa swoją chwałą (Ps 109,2). Modliciel będzie więc miał
radość z tego, że Bóg okaże swą moc i dotknie swą karzącą dłonią krzywdziciela. Ale ta radość może dzisiaj
budzić w nas odrazę, wszak w jednym z psalmów złorzeczących czytamy: „Sprawiedliwy raduje się, gdy widzi
karę, gdy swoje stopy umyje we krwi bezbożnego” (Ps 58,11).
Problemem jest interpretacja złorzeczeń występujących w psalmach.
Interesująca jest interpretacja złorzeczeń zaproponowana przez Andrzeja Strusa. Strus uważa, że złorzeczenia – i słusznie – należy odczytywać w kontekście epoki i miejsca, jakim jest Bliski Wschód. „Formuły złorzeczące są wiernym odbiciem impulsywnego temperamentu i nieokiełznanej wyobraźni Semitów. Jako figury poetyckie mogą być utożsamione z hiperbolą i rozumiane jako przenośnie. Nikt dziś nie bierze na serio
złorzeczeń Beduina, który przeklina swego syna słowami «niech będzie przeklęty twój dom, twój ojciec
i dom twego ojca», ani złorzeczeń Syryjczyka wyzywającego swego osła: «Niech będzie przeklęty twój ojciec,
twoja matka, twój patriarcha, broda twego patriarchy»„.
Jednak, czy dostrzeganie w nich hiperboli i figur poetyckich nie jest próbą ucieczki od zasadniczego problemu jakim jest złorzeczenie.
Czy w psalmach złorzeczących chodzi więc o wyładowanie jedynie złości, jak wyładowuje ją poganiacz
krnąbrnego osła? Czy chodzi o niezadowolenie z niedogodnej sytuacji, jak wyrażają ją dzieci, którym odmawia się tego, czego się domagają? Psalmista nie wyrażał jedynie stanu swego serca, ale stał przed Bogiem
i świadomy był tego co mówi. Apelował do Boga o sprawiedliwość i żadną miarą nie można sądzić, że dawał
jedynie upust swojej złości. Przede wszystkim nie zezwala na taką interpretację starotestamentowe rozumienie słowa (rbd). Stary Testament nie zna ścisłego rozróżnienia między słowem a przedmiotem lub zdarzeniem oznaczonym tym słowem. Ponadto słowo posiadało moc sprawczą. Błogosławieństwa w Starym
Testamencie są nie tylko mocą, która pozwala błogosławionemu osiągnąć to, o czym słowa błogosławieństwa mówią, ale słowa błogosławieństwa utożsamiają się z ich treścią. A więc pomiędzy słowami opisującymi, czy określającymi pewną rzeczywistość a samą rzeczywistością opisaną w słowach zachodzi ścisły związek1. To samo dotyczy złorzeczenia. Także słowa złorzeczące wywołują pewną rzeczywistość, przeto nie da
się je rozumieć jako przenośnię poetycką.
Należy powiedzieć, że złorzeczenia psalmistów były jak najbardziej prawdziwe, rzeczywiste i okrutne.
Żadne wybiegi interpretacyjne nie mogą tego stanu zataić lub zminimalizować, nawet przez interpretację

1

Zob. M. FILIPIAK, Biblia o człowieku. Zarys antropologii biblijnej Starego Testamentu, s. 17n.
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mającą na celu wyjaśnienie sprawiedliwości Bożej, która karze niesprawiedliwość. Ale chociaż w psalmach
złorzeczących występują słowa ufności, głębokiego przekonania, że Bóg pomści krzywdę modliciela, to jednak to nie oznacza, że Bóg wysłucha psalmistę i spełni wszystko zgodnie z jego wolą. Co prawda Stary Testament mówi czasem o odpłacie za przewinienia, ale mówi też o Bogu suwerennym, który nie kieruje się
wolą człowieka ani jego pragnieniami, lecz postępuje według własnego uznania. Stary Testament mówi, że
to ostatecznie Bóg wie co jest dobre, a co złe.
O człowieku zawsze należy mówić w kontekście czasu i miejsca, o Bogu i Jego sprawiedliwości w perspektywie historii zbawienia. W Starym Testamencie sprawiedliwość jest przede wszystkim przymiotem Boga.
Wielokrotnie Księgi Starego Przymierza mówią, że Bóg jest sprawiedliwy i sprawiedliwie obchodzi się
ze swoim ludem, i że wszystkie Jego dzieła są sprawiedliwe. Sprawiedliwość Boga przejawia się w Jego
zbawczym działaniu, któremu towarzyszy łaska i kara.

4.6.4. Duchowość psalmistów z kręgu mędrców
Charakterystyczna jest duchowość autorów psalmów, które powstały w kręgu tradycji mądrościowej. Nie
możemy jej prześledzić dokładnie ze względu na jej bogactwo oraz ograniczone ramy poszczególnych części
niniejszej pracy. Warto naszą uwagę zwrócić w kierunku psalmu 1. 90. i 118.
Psalm 90. został przypisany Mojżeszowi. Nie ulega jednak wątpliwości, że Mojżesz nie mógł być autorem
tego psalmu. Psalm opiewa wielkość Boga nie z perspektywy konkretnego człowieka, Mojżesza i jego pokolenia, ale z perspektywy dłuższej historii narodu izraelskiego. Psalm 90. zalicza się do lamentacji jednostki
lub Izraela1. Jednakże niezależnie od tej klasyfikacji, w psalmie tym znajdują się elementy, które mogły powstać w kręgu tradycji mądrościowej2.
Autor psalmu 90. wielbi Boga za Jego prowadzenie z pokolenia w pokolenie. Uwielbienie to zbudowane
jest na ufności, którą autor i cały Izrael pokłada w Bogu. Ufności tej nigdy Bóg nie zawiódł. A jest to Bóg odwieczny: „Zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków na wieki Tyś jest, o Boże!” (Ps 90,
2). Na tym tle autor ukazuje słabość i nietrwałość ludzkiej egzystencji:
„Ty znowu człowieka w proch obracasz i mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy! Albowiem tysiąc lat
w oczach twoich jest jak dzień wczorajszy, który przeminął, i jak straż nocna. Wartko porywasz ich, są
jak sen poranny, jak trawa, która znika: Rano kwitnie i rośnie, pod wieczór więdnie i usycha. Tak i my giniemy od gniewu twego, a srogością twoją jesteśmy przerażeni” (Ps 90,3-7).
A więc autor stawia dwa pytania, które nie zostały tu wyartykułowane. Ale na nie odpowiada i na podstawie treści psalmu możemy je rozpoznać: Kim Jest Bóg? Kim jest człowiek? To pytania z kręgu mądrości
izraelskiej. Autor Księgi Hioba również je stawia. A jego odpowiedzi są niemalże identyczne:
„Moje dni są szybsze niż tkackie czółenko i przemijają bez nadziei. Pomnij, że życie moje to tchnienie moje oko już nigdy nie ujrzy szczęścia. Już wkrótce nie ujrzy mnie oko tego, który mnie widzi, twoje oczy
zwrócą się ku mnie, ale mnie nie będzie. Jak obłok się rozchodzi i znika, tak nie wraca ten, kto zstąpił do
krainy umarłych” (Hi 7,6-9) oraz „Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie
niewykonalny” (Hi 42,2).
Psalm 90. świadczy o nieustannym poszukiwaniu nie tylko Boga, ale także odpowiedzi na pytanie kim jest
Bóg i kim jest człowiek przed obliczem Bożym. To szukanie odpowiedzi na najbardziej egzystencjalne pytania
ludzi wiary. Podobny zakres zainteresowania i pobożności znajdujemy w psalmie 8. oraz 139.
Nieco inne zainteresowania wykazali autorzy psalmu 1. oraz 119.
Psalm 1, tkwiący korzeniami w hebrajskiej tradycji mądrościowej, jest wprowadzeniem do Księgi psalmów. Często nazywa się go psalmem dwu dróg. Prawdopodobnie powstał on po niewoli babilońskiej. Zdają się na to wskazywać słowa:
„Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych
Ani nie stoi na drodze grzeszników,
Ani nie zasiada w gronie szyderców,
Lecz ma upodobanie w zakonie Pana
1
2

J.-H. KRAUS, Psalmen, 2, s. 628nn.
St. ŁACH, Księga psalmów, PŚST VII-2, s. 399.
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I zakon jego rozważa dniem i nocą”,
bowiem w czasach poniewolnych prawo stało się podstawą izraelskiej pobożności.
Psalm 1. dzieli się na dwie części. W pierwszej części (wiersze 1-3) znajduje się pochwała człowieka, który
kocha się w prawie Pana, w drugiej zaś (wiersze 4-6) autor psalmu gani ludzi, którzy gardzą drogą Bożą
i chodzą własnymi ścieżkami.
Część pierwsza psalmu rozpoczyna się od słów: „Szczęśliwy mąż…”. Starsze przekłady posiadały: „Błogosławiony mąż…”. Przekład „Błogosławiony mąż” zdaje się nadawać pierwszym słowom psalmu 1. więcej
dostojeństwa, samemu zaś życiu pobożnego człowieka rysu sakralnego. Jest to jednak złudzenie. Przekład
„Szczęśliwy mąż” w takim samym stopniu mówi o bliskości Boga w życiu człowieka kochającego się w prawie
Pańskim, jak zwrot „Błogosławiony mąż”. Przy tym – odnosi się wrażenie – bardziej i lepiej przybliża nam
starotestamentowe rozumienie ludzkiego życia, jego celu i sensu. Życie, nad którym jest wyciągnięta Boża
dłoń, które Wszechmocny błogosławi, jest życiem szczęśliwym, radosnym, obfitującym w liczne dobra, jak
rodzina, dostatek chleba, pokój, przychylność sąsiadów itp. Pobożny Izraelita upatrywał w tych darach znak
Bożej przychylności, błogosławieństwa, łaski i miłości JAHWE.
Ale tak pojmowane życie, upływające w szczęściu, pokoju, dostatku, nie posiada większej wartości, jeśli
nie jest zakorzenione w Bogu. Psalmista Pański człowieka miłującego prawo, rozmyślającego nad nim i wcielającego je w życie, przyrównuje do drzewa zasadzonego nad potokiem i przynoszącego owoce1. Zgoła inaczej dostrzega psalmista życie człowieka, który zasiada w gronie naśmiewców. Przyrównuje naśmiewcę do
plewy, którą wiatr rozwiewa2, bowiem na sądzie Bożym ostoją się tylko sprawiedliwi3.
Psalm 119. najdłuższy w Psałterzu, powstał prawdopodobnie w okresie niewoli babilońskiej w kręgu mędrców, prawdopodobnie myślowo zależnych od tradycji deuteronomistycznej4. Autor psalmu zainteresowany jest prawem. Chociaż wielokrotnie używa terminu prawo, to jednak nie chodzi mu o konkretne przepisy,
wyrażające wolę Boga, lecz o samą wolę. Jego refleksja koncentruje się więc na słowie Boga, jako objawieniu
woli Bożej. Nie jest więc to zainteresowanie prawnika, ale teologa, którego interesuje Boże objawienie. Prawo jest nie tylko wskazówką, ale prawdą „Prawda jest treścią słowa twego i na wieki trwa sprawiedliwy wyrok” (Ps 119,160). Mamy więc w psalmie 119. do czynienia z konsekwencją przemyśleń mędrca treści zwiastowania proroków, którzy powoływali się na otrzymane słowo Boże.
„Przykazanie twe czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół moich,
Ponieważ mam je na zawsze.
Jestem rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli,
Bo rozmyślam o świadectwach twoich.
Jestem roztropniejszy od starszych,
Bo strzegę przykazań twoich!” (Ps 119,96-100)
Mottem psalmu 119. mogą być słowa psalmisty:
„Z całego serca szukam ciebie,
Nie daj mi zboczyć od przykazań twoich!
W sercu moim przechowuję słowo twoje,
Abym nie zgrzeszył przeciwko tobie” (Ps 119,10.11)
Dla autora psalmu 119. słowo Boga to prawo, przykazanie, napomnienie, ustawa (zob. ww. 1n, 5, 16, 57
itd.) oraz źródło życia (zob. 25, 49n, 107, 144, 154). Prawo jest wieczne i wszystko co jest stworzone, trwa
dzięki słowu Boga:
„Panie, słowo twoje trwa na wieki,
Niewzruszone jak niebiosa.
Prawda twoja trwa z pokolenia w pokolenie,
Ugruntowałeś ziemię i stoi.
Według praw twoich istnieje dotąd,
Bo wszystko służy tobie” (Ps 119,89-92)
1

Jest to metafora często występująca w Starym Testamencie – Ps 92,13nn; Jr 11,19; 17,8; Ez 17,5.10.22nn; 19,10.
Zob. Ps 35,5; Oz 13,3.
3
Zob. Ps 9,10.12; 11,7; 119,137; 129,4.
4
Zob. J. H. KRAUS, Psalmen, 2, s. 819nn
2
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Prawo jest sprawiedliwe (Ps 119,7) i jest czyste „Słowo twoje jest całkowicie czyste, dlatego kocha je sługa twój” (Ps 119,140) . Dla psalmisty jest ono słodkie jak miód („O, jak słodkie jest słowo twoje dla podniebienia mego, słodsze niż miód dla ust moich” [Ps 119103]). Jest ono dla niego rozkoszą („Zaiste, ustawy
twoje są rozkoszą moją, doradcami moimi”. [Ps 119,104]).
Zadziwiająca jest budowa psalmu 119, przede wszystkim sposób wypowiadania się jego autora. W psalmie mamy wyznanie:
„Obrałem drogę prawdy,
Prawa twoje stawiam przed sobą.
Przylgnąłem do świadectw twoich, Panie!
Nie dopuść, bym doznał wstydu!
Biegnę drogą przykazań twoich,
Bo dodajesz otuchy sercu mojemu” (Ps 119,30-32).
Mamy też prośbę:
„Naucz mnie, Panie, drogi ustaw swoich,
A będę jej strzegł do końca.
Daj mi rozum, abym zachował zakon twój
I przestrzegał go całym sercem!
Prowadź mnie ścieżką przykazań twoich,
Bo w niej mam upodobanie!
Nakłoń serce moje do ustaw twoich,
A nie do chciwości!
Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność,
Obdarz mnie życiem na drodze swojej!
Spełnij słudze twemu obietnicę swoją,
Daną tym, którzy się ciebie boją!” (Ps 119,33-38)
Nie sposób także zapomnieć o skardze, lamentacji.
Przede wszystkim psalmista przemawia jak mędrzec. Czasem jego styl jest podobny do stylu kaznodziei:
„Widziałem koniec wszelkiej rzeczy, lecz przykazanie twoje trwa najdłużej” (Ps 119,96). Ta mowa mędrca jest
jednak nieco inna, aniżeli tych mędrców, których słowa znajdujemy w Księdze przysłów lub w Księdze kaznodziei. Wiele wypowiedzi psalmisty brzmi jak aforyzmy, przysłowia, przypowieści. Nie mają jednak charakteru
ogólnej prawdy, którą wszyscy powinni znać i przestrzegać, aby być mędrcem. Psalmista mądrość, którą
wypowiada odnosi do siebie. Nie mówi ogólnie, ale w pierwszej osobie liczby pojedynczej.
Na podstawie powyżej zanalizowanych trzech psalmów, można stwierdzić, że duchowość, pobożność
psalmistów z kręgu mędrców izraelskich zdecydowanie związana jest z refleksją nad ludzkim bytem i drogą
życia, nad człowiekiem pobożnym, który chodzi drogami JAHWE, kocha się w Jego słowie. Ma ona rys indywidualistyczny, jednakże psalmiści-mędrcy widzą jednostkę w całości, a więc w obrębie Izraela, nad którym
Pan czuwa z pokolenia w pokolenie.
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5.1. Stworzenie człowieka
W Biblii znajdują się dwa opisy stworzenia człowieka. Obie relacje zapisane są w 1. Księdze Mojżeszowej;
pierwsza w 1. rozdziale od 26. do 28. wiersza, a druga w 2. rozdziale od 4b. do 7. oraz od 18. do 23. wiersza.
Przyjęło się je nazywać opisami stworzenia człowieka. Nie są to jednak relacje dotyczące biologicznej genezy
rodzaju ludzkiego. Pierwszy opis stwierdza jedynie, że człowiek swe istnienie zawdzięcza Bogu, drugi zaś jest
etiologią1.
Łatwo zauważyć, że relacje te nie pochodzą od jednego autora. Autorem pierwszego opisu jest teolog,
mający doskonale opanowany warsztat i język teologiczny. Najprawdopodobniej relacja ta została napisana
przez jakiegoś kapłana po powrocie z niewoli babilońskiej. Należy ona do źródła kapłańskiego. Druga relacja
jest znacznie starsza. Wyróżnia ją od pierwszej znacznie barwniejszy i obrazowy język. Pochodzi ona z tzw.
źródła jahwistycznego2.
W 1. rozdziale 1. Księgi Mojżeszowej czytamy: „I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Stworzył go na
obraz Boga. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich” (1 Mż 1,27). Autor tych słów nie określa bliżej czasu
stworzenia człowieka, bowiem schemat siedmiu dni ma na celu uzasadnienie świętowania sabatu. Podaje
suchą informację bez bliższego sprecyzowania sposobu powołania do istnienia pierwszych ludzi. Z informacji
tej nie wynika w jaki sposób został człowiek stworzony. Nie wynika z niej także, czy Bóg stworzył tylko jedną
parę ludzką, czy też więcej. Hebrajskie pojęcie <d*a* [a*d*m] jest jednostkowe i ogólne, zresztą tak samo jak
wyrażenie mężczyzna i kobieta.
Druga relacja, obszerniejsza i starsza, więcej mówi o człowieku. Sprawia jednak jej interpretatorom więcej kłopotu. Czy tłumaczyć ją dosłownie, czy symbolicznie? Czy należy widzieć w niej metaforę? Zdania są
podzielone. Trzeba być jednak konsekwentnym. Do całego opisu trzeba podejść z jednakowym nastawieniem, a więc całą perykopę należy tłumaczyć dosłownie albo symbolicznie, lub w całej widzieć przenośnię.
Rozejrzyjmy się wokoło po świecie! Wszędzie dostrzegamy działanie Boga, ale nigdzie nie możemy zobaczyć rąk Bożych, ani też ust Bożych, Bóg bowiem jest Duchem (J 4,24). Jakże więc mógł Bóg wziąć do ręki
ziemię i ulepić z niej ciało człowieka? Jak mógł wziąć żebro mężczyzny i wyrzeźbić z niego ciało kobiety? Bóg
wszystko może uczynić. Więc dlaczego świat stworzył przez słowo swoje, a człowieka musiał lepić jak garncarz naczynie? Czy w słowach, że Bóg ulepił człowieka z ziemi, nie jest ukryta jakaś myśl, prawda o człowieku?
Ludzie starożytnego Wschodu lubili mówić obrazowo. Kochali się więc w przenośniach, podobieństwach
i metaforach. I w wypadku opisu stworzenia człowieka przez Boga, w którym nagromadzonych jest wiele
antropomorfizmów, widzieć należy pewną figurę literacką, której celem jest pouczenie, że człowiek jest istotą ziemską, przemijającą, związaną z ziemią, ale też istotą „boską”, zawdzięczającą swe istnienie Wszechmogącemu. Ale można przyjąć, że opis ulepienia człowieka z gliny jest zależny od semickich mitów, w których
bogowie przedstawieni są jako garncarze lepiący człowieka. Sumerowie znali mit o bogini Mani, która z gliny
wykroiła siedmiu mężczyzn i siedem kobiet. Bóg Ea, który stworzył człowieka, przez Babilończyków nazywany był bogiem garncarzem. W Egipcie malowano boga Chnuma lepiącego dzieci faraonowi3. Jednakże zależność biblijnego opisu od owych mitów semickich jest tylko zewnętrzna.
Jahwistyczny opis stworzenia człowieka jest etiologią, mającą na celu wyjaśnienie przyczyny obecnego
stanu rodzaju ludzkiego. Ale z tego też wynika, że opis ten nie jest historią w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Wszystko ma swą przyczynę i należy ją odkryć. Obserwacja człowieka, jego kondycji i zachowania, wza-

1

Termin etiologia pochodzi od słowa ai`ti,a – przyczyna oraz logo,j – słowo. Etiologia jest więc nauką o przyczynach rzeczy. Nie jest pojęciem filozoficznym, a więc nie mówi i nie oznacza metody, przy pomocy której filozof wnioskuje o przyczynie
lub też o następstwach przyczyn, lecz jest pojęciem historycznym i służy historii. Etiologia stara się ustalić przyczynę zjawiska
występującego w teraźniejszości, bądź w historii. Tym samym etiologia nie opisuje dokładnie kolei rzeczy, lecz ma na oku istotę
zjawiska lub rzeczy.
2
S. WYPYCH, Pięcioksiąg, Wmwkb, 1, s. 32nn, 34nn; J. St. SYNOWIEC, Na początku, s. 43nn, 49nn.
3
J. JELITO, Historia Starego Testamentu, s. 83nn.
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jemnych relacji między ludźmi, doprowadziła autora opisu do poszukiwania takich środków wyrazu, które by
tłumaczyły kondycję i egzystencję człowieka.
Pięknym komentarzem do omawianego opisu powołania do życia ludzkości są słowa Psalmu 8:
„Gdy oglądam niebo twoje, dzieło palców twoich,
Księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś:
Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz,
Lub syn człowieczy, że go nawiedzasz?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga,
Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go” (Ps 8,4-6)
To samo należy powiedzieć o opisie stworzenia kobiety. Również ona zawdzięcza swe istnienie Bogu.
Jahwista pisze, że kobieta została stworzona przez Boga z żebra mężczyzny. Ale to nie znaczy, że jest kimś
gorszym od mężczyzny, tylko w części człowiekiem. Autor przez swój piękny opis chce powiedzieć właśnie
coś wręcz odmiennego. „A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją
do człowieka” (1 Mż 2,22).
Nie jest to nic innego jak tylko barwne, plastyczne i obrazowe przedstawienie prawdy, że mężczyzna
i kobieta są tej samej natury. Mężczyzna, gdy zobaczył kobietę, rzekł: „Ta dopiero jest kością z kości moich
i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta” (1 Mż 2,23).
Podobne zwroty występują w Starym Testamencie kilkakrotnie. Laban, kiedy zobaczył swojego bratanka,
Jakuba, powiedział: „tyś jest kością moją i ciałem moim” (1 Mż 29,14). Księga sędziów zawiera historię Abimelecha, który pragnie sobie zjednać mieszkańców Sychem. Będąc z nimi spokrewniony, powiedział do nich:
„Pamiętajcie także, żem ja ciało z ciała waszego i kość z kości waszej” (Sdz 9,2). W 2. Księdze Samuela spotykamy się dwukrotnie z podobnym zwrotem. Król Dawid po złamaniu oporu plemion północnych przyjął ich
gotowość uległości. W Hebronie ich przedstawiciele powiedzieli wówczas do Dawida: „Oto jesteśmy kość
twoja i ciało twoje” (2 Sm 5,1). Król Dawid zaś po śmierci Absaloma, chcąc sobie pozyskać starszych Judy,
polecił kapłanom: Abiatarowi i Sadokowi powiedzieć im: „Braćmi moimi jesteście, kością moją i ciałem moim
jesteście” (2 Sm 19,12; zob. 19,13). Dostatecznie wyraźnie z powyżej zacytowanych słów wynika, że przy
pomocy zwrotu „kość moja i ciało moje” wyrażano idę pokrewieństwa.
Dlatego, że kobieta jest tej samej natury co mężczyzna, obrał ją sobie mężczyzna za towarzyszkę życia
i będzie z nią dzielił przez wszystkie pokolenia dole i niedole. Zaznaczona jest również różnica pomiędzy
światem zwierząt i kobietą. Bóg stworzone zwierzęta pokazuje stworzonemu przez siebie mężczyźnie, a on
daje im nazwy. Gdy na końcu pokazuje mu kobietę, w niej dopiero znajduje towarzyszkę życia i z zadowoleniem mówi: „Ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego”. Mężczyzna nie wypowiada podobnego zdania, gdy ogląda zwierzęta stworzone przez Boga. Kobieta jest równa mężczyźnie i razem stoją
wyżej w hierarchii istot żywych. Obydwoje są koroną stworzenia.
Łatwo więc wnikliwemu czytelnikowi Biblii zauważyć, że autor drugiego opisu stworzenia człowieka nie
stawia sobie za cel poinformować go w jaki sposób Bóg stworzył człowieka. Nie daje on odpowiedzi na pytanie, które nieraz stawia wierzący człowiek: w jaki sposób został stworzony przez Boga człowiek? Autor biblijny daje odpowiedź na pytanie daleko ważniejsze: Jakiej natury jest człowiek? A w jaki sposób Bóg stworzył
człowieka? Biblia nie daje na to pytanie konkretnej odpowiedzi. Spekulacja jest zbyteczna. Skąd autor natchniony zaczerpnął taki obraz, przy pomocy którego przedstawił objawioną prawdę Bożą o człowieku, mężczyźnie i kobiecie, która – jak pisze biblijny autor – została zbudowana, wyrzeźbiona z żebra mężczyzny?
Odpowiedź daje pośrednio sam autor.
Z biblijnego opisu niekoniecznie musi wynikać, że kobieta została stworzona z żebra mężczyzny. Wiedzieć
też trzeba, że Stary Testament lubuje się w etymologiach popularnych, ludowych i wychodzi z założenia, że
język w nazwach i imionach ujmuje i określa istotę człowieka, w ogóle naturę stworzenia. Mężczyzna vya!
[a]v] poznaje w niewieście towarzyszkę życia i nadaje jej imię hV*a! [a]Vh], bo z męża została wzięta i z nim
tworzy całość i jedność1. Popularna etymologia słowa hV*a] podsunęła natchnionemu autorowi obraz, szatę,
w którą ubrał objawioną mu prawdę o człowieku i małżeństwie, a używany w Izraelu zwrot: „kość z kości

1

A. SANDAUER używa słowa mężyca (zob. Bóg, szatan, Mesjasz i…?, s. VIII).
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mojej i ciało z ciała mojego” na wyrażenie idei pokrewieństwa, nasunęła mu obraz Boga, który z żebra Adama rzeźbi pierwszą kobietę. Zbyteczne jest więc szukanie innego wyjaśnienia jahwistycznej historii o stworzeniu kobiety.
Z gry słów vya! [a]v] – hV*a! [a]Vh] wynika także, że Jahwista stał na stanowisku równości płci. Żadna
z płci nie jest lepsza ani gorsza. Chociaż autor biblijny mówi, że Bóg w kobiecie dał pomoc mężczyźnie, to nie
wynika z tego, że kobieta winna mu służyć. Hebrajskim ekwiwalentem rzeczownika pomoc jest słowo rz#u#
[u#z#r], które wywodzi się od czasownika rzu – wesprzeć, przyjść z pomocą. Nie chodzi tu więc o służbę
silniejszemu, ale o wsparcie, niesienie pomocy. Na takie rozumienie słowa pomoc wskazuje fakt, że w Starym Testamencie wielokrotnie czytamy, że Bóg jest pomocą dla człowieka lub Izraela (Por. 2 Mż 18,4; 5 Mż
33,7.23.29; Ps 20,3; 33,20; 70,6; 115,9 i inne).
Biblijna nauka o człowieku żywi wiele szacunku do człowieka, mężczyzny i kobiety, którzy stanowią jedność w małżeństwie, i którzy powołani są do wspólnego życia. Biblia mówi, że człowiek jest związany z ziemią, ale swoje istnienie zawdzięcza Bogu. Pismo Święte podkreśla i uwypukla dostojeństwo człowieka.

5.2. Człowiek stworzeniem Bożym
Stary Testament jest świadectwem wiary w zbawcze interwencje JAHWE, Boga Izraela. Dlatego mówi
najczęściej o potomkach Jakuba jako całości oraz o poszczególnych przedstawicielach narodu, który JAHWE
wybrał sobie na własność. Nie oznacza to, że bardzo rzadko mówi o człowieku w ogóle1.
Hebrajskim ekwiwalentem terminu człowiek jest słowo <d*a* [a*d*m]2. Słowu pojęcie, termin, odpowiada zaś hebrajskie słowo <v@ – [v@m] imię. Według wyobrażeń starohebrajskich istnieje tylko to, co posiada
imię, lub zostało nazwane. Według jahwistycznego opisu stworzenia świata, Bóg przedstawiał kolejne dzieła
swych rąk (wszak według Jahwisty Bóg ulepił człowieka i zwierzęta) pierwszemu człowiekowi, a ten nazywał
je, i tym samym jakby realnie zaczęły one istnieć w świecie człowieka (1 Mż 2,18-20). Imię nie było tylko
dźwiękiem, lecz między imieniem, a tym kto je nosił, istniał istotowy związek. Imię według wyobrażeń hebrajskich wyraża istotę rzeczy, osobowość, charakter biblijnej postaci lub okoliczność narodzenia (zob. np.
1 Mż 2,23; 3,20; 2 Mż 2,10). Uwidacznia się to najdobitniej w historiach opowiadających o zmianie imion,
np.: Abrama na Abraham (1 Mż 17,5), Jakuba na Izrael (1 Mż 32,28).
Słowo <d*a* jest więc nie tylko terminem rozpoznawczym oraz identyfikującym byt, jakim jest człowiek,
ale przede wszystkim opisem istoty tego bytu. Powszechnie uważa się, że termin <d*a* pochodzi od słowa
<da – być czerwonym. Jahwista w 2 Mż 2,4nn powiada, że Bóg ulepił człowieka z ziemi (hm*d*a^h*). Jeśli byśmy przyjęli, że ziemia, o której pisze Jahwista była czerwona, wtedy oczywistym się staje, dlaczego ludzką
istotę Hebrajczycy nazwali <d*a3*. Człowiek jest więc istotą wziętą z ziemi i z ziemią związaną. Jeślibyśmy hebrajski termin <d*a* przełożyli przez słowo ziemianin, nie popełnilibyśmy większego błędu. Ale słowo też
określa istotę człowieka. Pochodzi on z ziemi i jak wszystko co ziemskie jest przemijalny. Wzięty z ziemi do
ziemi powraca.
Słowo <d*a* jest terminem określającym gatunek. Również słowo vya] [a]v] – mężczyzna oraz hV*a] [a]Vh]
kobieta są terminami określającymi zbiorowość osobników zdeterminowanych płciowo. Starożytny Hebrajczyk, gdy miał na myśli konkretnego człowieka, używał raczej formy <d*a*-/b@ [b@n a*d*m]. Tak np. Bóg
zwracał się do proroka Ezechiela.
Stary Testament stoi na stanowisku, że człowiek jest istotą stworzoną przez Boga. Należy to rozumieć
w ten sposób, że zarówno pierwsi ludzie, jaki i każdy pojedynczy człowiek, niezależnie od przestrzeni i czasu
zawdzięcza swe istnienie Wszechmogącemu. W Starym Testamencie – jak zostało już powyżej napisane –
znajdujemy dwa opisy stworzenia świata i człowieka. Oba opisy zostały umieszczone przez redaktora Pięcio1

W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 311n; M. HENGEL, „Was ist der Mensch?”, [w:], H. W. Wolf (red).,
Probleme Biblischer Teheologie (G. von Rad zum 70. Geburtstag), 116nn.
2
Zob. C. WESTERMANN, <d*a*, k. 41nn
3
Takie wyjaśnienie terminu <d*a* daje Józef Flawiusz (Antiq 1,1.2). M.-J. LAGRANGE, (Innocense et péché, RB 6(1897), s. 343 [za
St. ŁACH, Księga Rodzaju, PŚST I, I, s. 192]) powołując się na poemat o Gilgameszu, gdzie pierwsze narodzenie nazywa się udmu,
uważa, że słowo <d*a* znaczy pierwszy człowiek. S. LANDERSDORFER, (Summerisches im Alten Testament, Bonn 1916, s. 60) utrzymuje, że słowo <d*a* pochodzi od sumeryjskiego adamu – mój ojciec, bądź od admu – dziecko.
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księgu na samym ich początku. Pochodzą z różnych tradycji. Pierwszy opis, znajdujący się w 1 Mż 1,1 – 2,4a,
jest młodszy i wywodzi się z tradycji kapłańskiej, drugi zaś, starszy, wywodzi się z tradycji jahwistycznej
i umieszczony został przez redaktora w drugim rozdziale 1. Księgi Mojżeszowej (1 Mż 2,4b-25).
Pomiędzy kapłańskim opisem stworzenia świata a jahwistycznym, znajdują się wyraźne różnice, jednakże
zawarte w nich intencje są zbieżne. Redaktor nie starał się z nich usunąć różnic ani też zharmonizować ich.
Postawił je obok siebie, przez co osiągnął zamierzony cel. Zamierzeniem jego było ukazanie człowieka w jego
kontekście do Boga i świata, jako stworzenie pośród innych, a więc gwiazd, roślin i zwierząt, ale także jako
stworzenie odmienne, wyjątkowe. Autor starszego opisu, jahwistycznego, starał się pokazać wyjątkową pozycję człowieka przez to, że – według niego – Bóg tchnął w ulepionego z gliny człowieka i że dzięki temu stał
się osobą, istotą żyjącą oraz przez to, że Bóg pozwala mu nazywać zwierzęta. Dzięki temu człowiek ma nad
nimi władzę, a one powinny mu być uległe. Autor opisu kapłańskiego osiąga zaś ten cel w nieco inny, bardziej teologiczny sposób. Według niego człowiek jest obrazem Boga, a więc jest w szczególnym do Niego
związku.
Biblijne historie stworzenia, skomponowane są ogólnie i jest w nich mowa o człowieku jako takim. Autorzy tych opisów nie biorą pod uwagę żadnych struktur społecznych i wznoszą się ponad wszelkie podziały,
także narodowościowe. Nie ma w nich żadnego słowa, które dotyczyłoby jedynie starożytnego Hebrajczyka1.
Podobną sytuację w wielu wypadkach spotykamy w literaturze mądrościowej oraz w Księdze psalmów. Cytowane już powyżej pytanie psalmisty: „Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go
nawiedzasz?” (Ps 8,5), jest pytaniem o człowieka w ogóle oraz o miejsce człowieka wobec Boga.
Biblijne opisy nie odpowiadają na pytanie, jak Bóg stworzył człowieka, lecz kim jest człowiek. Odpowiedź
biblijnych świadectw ma charakter teologiczny. Nie bierze pod uwagę biologii człowieka ani historii ludzkości
na ziemi. Jeśli źródło kapłańskie upatruje w człowieku cel stworzenia, a więc świat został stworzony dla
człowieka2, to autor źródła jahwistycznego raczej w człowieku upatruje gospodarza ziemi. Można powiedzieć, że został on stworzony ze względu na stworzony przez Boga świat. Oba opisy zdecydowanie podkreślają płciowość człowieka i odmienność płciową mężczyzny i kobiety. Wykluczają wszelkiego rodzaju popularne w starożytności mity o pierwotnym obojnactwie człowieka.
Bóg polecił pierwszym ludziom, aby się rozradzali i napełniali ziemię (1 Mż 1,28). Stary Testament rozumie rozradzanie się, jako nieustanną ingerencję Boga w dzieło „napełniania” ziemi ludźmi. Poczęcie i narodzenie jest dziełem Bożym. Myśl tą spotykamy głównie w literaturze, która powstała pod wpływem mędrców izraelskich. Chociaż w Księdze Jeremiasza czytamy słowa: „Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem
w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem cię” (Jr 1,5), to jednak głębszą refleksję nad współdziałaniem Boga i ludzi w dziele rozmnażania spotykamy w Księdze psalmów
i w Księdze Hioba.
Autor psalmu 139. pisze:
„Ty stworzyłeś nerki moje,
Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej.
Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś.
Cudowne są dzieła twoje
I duszę moją znasz dokładnie.
Żadna kość moja nie była ukryta przed tobą,
Choć powstałem w ukryciu,
Utkany w głębiach ziemi” (Ps 139,13-15).
Bóg stwarza nieustannie. Kształtuje ciało człowieka w łonie matki, dlatego bogobojny Hiob może apelować do Boga: „Twoje ręce ukształtowały mnie misternie i uczyniły, a teraz odwróciłeś się, aby mnie zniszczyć.
Pomnij, że uformowałeś mnie jak glinę i miałbyś mnie znowu w proch obrócić? Czy nie wylałeś mnie jak mleko i nie sprawiłeś, że stężałem jak ser? Przyoblekłeś mnie skórą i ciałem i pospinałeś mnie kośćmi i ścięgnami.
Życiem i łaską obdarzyłeś mnie, a twoja opieka strzegła mego ducha” (Hi 10,8-11)3.
1

W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 311.
B. WIDŁA, Teologia antropologiczna Starego Testamentu, s. 18.
3
Zob. JAKUBIEC Cz., Księga Hioba, PŚST VI-1, s. 102n.
2
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Bóg jest stworzycielem każdego człowieka (zob. Iz 17,7)1. Człowiek swoje istnienie od początku do końca
zawdzięcza Bogu.

5.3. Człowiek obrazem Boga
W 1. rozdziale 1. Księgi Mojżeszowej, a więc w kapłańskim opisie stworzenia, znajdują się słowa:
„Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi” (1 Mż 1,26).
Bóg postanowił więc stworzyć człowieka na swój obraz i podobieństwo i aby był panem całego stworzenia. W powyższym opisie interesuje nas przede wszystkim zwrot: Wnyt@Wmd=K] Wnm@l=x^B= [B=x^l=m@nW
K!d=mWt@nW]. Występują w nim dwa terminy hebrajskie: <l#x# [x#l#m] oraz tWmD= [D=mWt]. Pierwszy termin
według Podręcznego słownika hebrajsko-polskiego i aramejsko-polskiego Starego Testamentu znaczy: obraz,
podobizna2, drugi zaś: podobizna, podobieństwo, postać, wygląd, coś podobnego3.
J. Szeruda w pracy pod tytułem Genesis 1-3 podaje, że słowo ml#x# znaczy sylwetka, odbicie plastyczne,
obraz, termin tWmD= zaś podobieństwo, kopia. Oba terminy są używane zamiennie. Na dowód tego podaje
przykład występujący w bliskim kontekście heksameronu: 1 Mż 5,3 oraz 9,64. Podobnego zdania jest J. St. Synowiec. Podając różne miejsca, w których oba terminy występują w Starym Testamencie, pisze, że „wyrażenia na nasz obraz i jako nasze podobieństwo należy uważać za synonimy, które pisarz biblijny zestawił obok
siebie, by z tą większą emfazą podkreślić, iż człowiek jest obrazem Boga”5.
Wyrazicielem takiego poglądu jest również W. Eichrodt6. G. von Rad zaś pisze, że <l#x# znaczy Bild, Statue,
Plastik (przekład polski posiada: obraz, statua, rzeźba), tWmD= zaś Gleichheit, etwas wie (przekład polski –
równość, podobnie jak…)7. Ponadto G. von Rad uważa, że słowo drugie (tWmD=) wyjaśnia pierwsze (<l#x#),
podkreślając pojęcie odpowiedniości i podobieństwa8.
Współczesne poglądy więc na temat treści terminów: ml#x# i tWmD= są więc dość jednoznaczne i nie wymagają szerszego omówienia. Człowiek jest obrazem Boga. Nie należy więc dopatrywać się w użyciu dwóch
terminów przez biblijnego autora chęci ukazania różnych aspektów podobieństwa człowieka do jego Stworzyciela9.
Ale ustalenie znaczenia terminów: obraz, podobieństwo, nie ułatwia jeszcze rozumienie powyżej cytowanych słów z 1 Mż 1,23. Do kogo stworzony przez Boga człowiek jest podobny? Czy człowiek został stworzony
na obraz Boga, czy też istot bytujących w bliskości Boga, a wiec np. aniołów? Odpowiedź uzależniona jest od
tego, jak rozumie się zwrot: „Uczyńmy człowieka…”, czy jako tzw. pluralis deliberationis, czy jako zwrócenie
się JAHWE do swojego dworu. Część egzegetów uważa, że na obraz Boga10, część zaś na obraz istot, które
otaczają tron Boży11. Na przykład G. von Rad interpretuje 1 Mż 1,26 w świetle Ps 8. Interpretacja ta budzi
jednak zastrzeżenia, źródło kapłańskie bowiem nic nie mówi o dworze Boga. Ponadto należy zwrócić uwagę,
1

H. W. WOLF, Anthropologie des Alten Testaments, s. 146n.
P. BRIKS, Podręczny słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, s. 299. GESENIUS podaje znaczenia: <l#x# –
plastisches Bild, tWmD= – Abbildung, Kopie, Nachahmmung (Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, s. 624; 148).
3
Tamże, s. 87.
4
J. SZERUDA, Genesis 1-3. Przekład i główne myśli religijno-teologiczne, RT ChAT 1960, s. 31n. Podobieństwo człowieka do Boga
interpretuje w świetle Ps 8.
5
2
J. St. SYNOWIEC, Na początku, 1996, s. 32.
6
Podobnie EICHRODT W., Theologie des Alten Testaments, 2-3, s. 78.
7
G. von RAD, Theologie des Alten Testaments, I, s. 158; Tenże, Teologia Starego Testamentu, s. 122.
8
Teologia Starego Testamentu, s. 122.
9
Poglądu takiego zdaje się nie podzielać S. ŁACH (Księga Rodzaju, PŚST I-1, s. 192n). S. ŁACH pisze, że ml#x# znaczy obraz materialny, termin tWmD= zaś „podobieństwo w znaczeniu konkretnym lub przenośnym”. Ponadto dodaje, że „podobieństwo znaczy
coś więcej niż samo zewnętrzne podobieństwo, ale także wewnętrzne”. To ostatnie stwierdzenie – naszym zdaniem – jest jednak wysoce mało prawdopodobne ze względu na charakter starotestamentowej antropologii i zupełnego braku w Starym Testamencie platońskiego dualizmu.
10
J. St. SYNOWIEC, Na początku, 1987, s. 127.
11
G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 122n.
2
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że psalm 8. który zezwala na interpretację: „na obraz aniołów”, należy do zgoła innej tradycji teologicznej
aniżeli heksameron.
Powyższe odpowiedzi są możliwe, obie bowiem mają swe uzasadnienie w dwóch różnych starotestamentowych tradycjach. Ale tradycje te nie mogą mieć wpływu na interpretację 1 Mż 1,26. O tym jak należy odpowiedzieć na pytanie o podobieństwo człowieka, decyduje najbliższy kontekst: „I stworzył Bóg człowieka
na obraz swój” (1 Mż 1,27b). Człowiek jest stworzony na obraz Boga.
W komentarzach do 1 Mż 1,26n – ze względu na wpływy późniejszego rozumienia człowieka, ukształtowanego pod wpływem dualistycznej antropologii greckiej – pojawia się pytanie: Czy podobieństwo do Boga
ma charakter wewnętrzny, czy też zewnętrzny? Człowiek w rozumieniu Starego Testamentu nie jest ciałem
i duszą, lecz równocześnie jednym i drugim, czyli jest jednością psychofizyczną1. Powyższe pytanie jest więc
źle postawione. Pytanie o wewnętrznego i zewnętrznego człowieka, jakie spotykamy u apostoła Pawła, nie
może być stawiane na etapie kapłańskiej antropologii, wyprzedzającej nowotestamentową myśl o kilka wieków. Interpretacja 1 Mż 1,26n musi być dokonana w kontekście starotestamentowego pojmowania istoty
człowieka2.
Chociaż Stary Testament wielokrotnie mówi o oczach, uszach, ustach, nogach, rękach i plecach Bożych
(2 Mż 33,20-23; Ps 33,6; 119,73; Iz 60,13; Za 14,4), to należy w tym widzieć nie tyle przejaw antropomorficznego pojmowania Boga, ile sposób mówienia o Bogu z powodu słabości ludzkiego języka. Źródło
kapłańskie, z którego pochodzą słowa: „I stworzył Bóg człowieka na obraz swój” powstało po działalności
wielkich proroków, którzy byli zdecydowanymi rzecznikami transcendentnego Boga i dlatego brak w nim
wyraźnych antropomorfizmów. Błędne są przeto wszystkie te poglądy, według których człowiek swym zewnętrznym wyglądem, szczególnie wyprostowaną postawą, przypomina Boga3. Wielce wątpliwe są też
poglądy tych egzegetów, którzy wyrażają przekonanie, że słowa: „I stworzył Bóg człowieka na obraz swój”
należy interpretować w sensie duchowym. Takiemu stanowisku sprzeciwia się właściwy dla heksameronu
kontekst. Autor źródła kapłańskiego w 5. rozdziale 1. Księgi Mojżeszowej pisze:
„Kiedy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył
ich oraz błogosławił im i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni. Adam żył sto trzydzieści lat i zrodził
syna na podobieństwo swoje, na obraz swój, i nazwał go Set” (1 Mż 5,1.2).
Istnieje więc pewna analogia między podobieństwem człowieka do Boga a podobieństwem syna do ojca.
Ale nie może tu być mowy o synostwie Bożym człowieka w sensie egipskiej antropologii królewskiej lub antropologii babilońskiej. W księgach Starego Testamentu Izrael jest nazwany synem Boga (np. Oz 11,1; Jr 31,
20). Również królowie z dynastii Dawidowej byli uważani za synów JAHWE (np. Ps. 2), ale Stary Testament
nigdzie nie mówi o człowieku, nawet o królu, jako synu Boga w sensie naturalnym, lecz zawsze adopcjańskim.
Autorzy Starego Testamentu wielokrotnie dają do zrozumienia, że podobieństwo między Bogiem a człowiekiem w sensie istotowym nie jest nawet do pomyślenia. Widoczne jest to w tych wypowiedziach, w których człowiek zostaje postawiony naprzeciw JAHWE, przede wszystkim w tych, w których jest mowa o cielesności człowieka z jednej strony, z drugiej zaś o Bogu, który jest Duchem. „Egipcjanie to ludzie, a nie Bóg;
konie ich to ciało, a nie duch” (Iz 31,3)
W świetle teologii Starego Testamentu należy właściwie postawić sobie pytanie: Czy w 1 Mż 1,26 mamy
do czynienia z wypowiedzią antropologiczną w sensie bytowym, czy też jakiegoś innego rodzaju? Kiedy Bóg
stworzył człowieka – według źródła kapłańskiego – powiedział do niego:
„Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!”
(1 Mż 1,28).
Człowiek ma więc uczestniczyć w dalszym procesie tworzenia. Ponadto ma czynić sobie ziemię poddaną
i panować nad zwierzętami, czyli współuczestniczyć w Boskiej władzy nad stworzeniem. Mamy więc do czy1

Zob. W. EICHRODT, Theologie des Alten Testaments, 2-3, s. 79 oraz M. FILIPIAK, Biblia o człowieku. Zarys antropologii biblijnej
Starego Testamentu, s. 29n.
2
H. W. WOLF, Anthropologie des Alten Testaments, s. 21n.
3
H. GUNKEL, Genesis, s. 112; L. KÖLHER, Theologie des Alten Testaments, s 135.
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nienia z wypowiedzią, która ustala miejsce człowieka w świecie. Egzystencjalny wymiar antropologii uwidacznia się więc tu w całej rozciągłości. Dopatrywanie się tutaj wypowiedzi dotyczącej istoty człowieka jest
nie na miejscu, chociaż późniejsze wypowiedzi biblijne na to pozwalają. Słowa: „Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem
niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!” muszą być jednak interpretowane
w świetle kontekstu literackiego i historycznego.
Użyte przez autora słowa w 1 Mż 1,28: czynić poddaną, panować, wywodzą się od hebrajskich rdzeni:
vbk, hdr, przy pomocy których opisana jest w Starym Testamencie królewska władza1. Jeśli ponad to weźmiemy pod uwagę, że według autora źródła kapłańskiego syn jest obrazem ojca (1 Mż 5,3), a według teologii
królewskiej król na Syjonie jest synem JAHWE (por. Ps 2), to w biblijnej myśli o podobieństwie człowieka do
swojego Stworzyciela chodzi głównie o idę zastępstwa i panowania w imieniu Boga. Człowiek jest obrazem,
a więc występuje w miejsce prawzoru i spełnia jego funkcje. Być obrazem wszechmogącego Boga, znaczy
tyle, co panować w Jego imieniu2. Partykuła K= występująca w słowach: Wnyt@Wmd=K] Wnm@l=x^B= [B=x^l=m@nW
K!d=mWt@nW] także wskazuje na reprezentację Boga przez człowieka jako obrazu Bożego, podobieństwo
człowieka do Boga nie jest bowiem natury istotowej, lecz przez Boga w akcie suwerennej woli jako króla
i pana wszechrzeczy ustanowione. Myśl ta nie jest niczym szczególnym na Bliskim Wschodzie. W Egipcie
znany jest tekst z XIV wieku przed Chr., w którym, bóg Amon mówi do Tutmosisa II: „Przyszedłem, daję ci
(władzę) deptania nogami po książętach Dżahi, rozciągam ich pod twoje nogi poprzez ich terytorium, sprawiam, że widzą twój majestat jako majestat pana chwały, podczas gdy lśnisz w ich twarzy jako mój własny
obraz”3.
W kapłańskiej myśli o podobieństwie człowieka do Stwórcy, chodzi o władzę i kompetencje jakie człowiek
otrzymał od swojego Stwórcy (por. Ps 8,1nn). Nie wynika jednak z tej metafory obrazu, że człowiek jest partnerem Boga, ale że jest Bożym reprezentantem na ziemi, „ramieniem” Najwyższego w świecie. Zastosowanie
tego typu metafory z jednej strony podkreśla transcendencję JAHWE, z drugiej zaś jest wyrazem starotestamentowej antropologii, w której wszelkie ludzkie istnienie pojmowane jest jako niepowtarzalna egzystencja
z woli Boga. Jednakże myśl o panowaniu człowieka nad światem z woli suwerennego JAHWE zakłada, że
człowiek posiada uzdolnienia, których nie posiadają zwierzęta, a więc mądrość i wolność decyzji, przede
wszystkim z mandatu Boga. Ale dzięki mądrości i woli człowiek jest w jakiś sposób także cieniem, odbiciem,
obrazem Boga, wszak mądrość i suwerenność były w Starym Testamencie przymiotami JAHWE4.

5.4. Struktura bytowa człowieka
Księgi Starego Testamentu wymieniają szereg ludzkich „organów”, jak: rc*B* ([B*x*r] – ciało), vp#n#
([n#pev] – dusza), h^Wr ([rW^H] – duch) oraz bl@ ([l@b] – serce), które jednak nie stanowią poszczególnych
części człowieka, części, z których składa się człowiek jako osoba, człowiek bowiem w pojęciu biblijnym jest
jednością psychofizyczną. Należy je raczej traktować jako siedliska przejawów życia. Każdy też z tych organów można traktować jako przejaw osobowości człowieka.

5.4.1. rc*B* ([B*x*r] – ciało
Termin rc*B* jest w Starym Testamencie użyty w stosunku do człowieka5, jak i zwierząt6. Jest więc czymś
wspólnym człowiekowi i zwierzęciu. Posiada też różne znaczenia. Podstawowym jego znaczeniem jest mięso.
Takie znaczenia posiada głównie w miejscach, gdzie jest mowa o rc*B* zwierzęcia, przeznaczonego do spożycia lub do złożenia ofiary Bogu (np. 3 Mż 4,11; 7,15-21; Iz 22,13; 44,16; Hi 41,5). Jeśli chodzi o człowieka, to
może oznaczać jakiś organ ludzkiego ciała (np. 1 Mż 17,11.14; 3 Mż 15.2.3.7.19; Ez 16,26), a więc ciało
1

Por. G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 123n.
W. EICHRODT, Theologie des Alten Testaments, 2-3, s. 81.
3
Zob. J. S. SYNOWIEC, Na początku, 1996, s. 35. Autor ten podaje też inne, udokumentowane przykłady pochodzące z Egiptu
i Babilonii.
4
Zob. M. UGLORZ, JAHWE – Bóg Izraela, s. 108nn.
5
169 razy – H. W. WOLF, Anthropologie des Alten Testaments, s. 49; G. GERLEMAN, rc*B, THAT I, k. 376nn.
6
104 razy – Tamże.
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w odróżnieniu od kości (np. Hi 2,4), lub skóry (3 Mż 13,26), a także całego człowieka (Hi 4,15; Ps 38,4; Prz 4,
22). Nie bez znaczenia jest fakt, że Hebrajczycy używali na oznaczenie mięsa zwierząt oraz ludzkiego ciała
tego samego słowa. Oznacza to, że pod względem cielesności człowiek ma wiele wspólnego ze światem
zwierząt i w aspekcie zjawiskowym należy do świata stworzonego. Ciało stanowi element łączący ze sobą
byty stworzone.
Słowo rc*B* jest także użyte w Starym Testamencie na opisanie pojęcia pokrewieństwa, bądź to w sensie
węższym, bądź też szerszym. W opisie narady synów Jakuba, dotyczącej Józefa, Juda powiada do swoich
braci o Józefie: „Nie podnośmy na niego ręki naszej, gdyż jest on bratem naszym i z ciała naszego” (1 Mż 37,
27)1. W sensie szerszym termin ciało użyty jest w znanym tekście z Księgi Izajasza, mówiącym o prawdziwym
poście:
„Podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego,
przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz, gdyż jest twoim ciałem” (Iz 58,7).
Słowo rc*B* jest także określeniem człowieka jako takiego, przede wszystkim jego słabości, przemijalności
i grzeszności, głównie wtedy, kiedy biblijny tekst mówi o nim w kontekście mocy, wieczności i świętości Boga. Hiob prowadząc dialog z Bogiem pyta:
„Czy masz oczy cielesne? Czy widzisz, jak ludzie widzą? Czy twoje dni są jak dni człowieka albo twoje lata
jak lata ludzkie, że szukasz mojej winy i dociekasz mojego grzechu?” (Hi 10,4-6).
Człowiek nie może więc pokładać swojej nadziei w ciele:
„Bogu ufam, nie lękam się; cóż mi może uczynić człowiek?” (Ps 56,5)2.
Chociaż więc człowiek otrzymał ciało od Boga, to jednak to głównie ciało różni go od Boga i świadczy o
jego niemocy. Ciało jak wszystko, co jest stworzone, przemija.
Stary Testament nie rozumie jednak ciała ludzkiego jak starożytni Grecy, dla których ciało było więzieniem duszy. Jak widzieliśmy, termin rc*B* w Starym Testamencie oznacza zarówno ludzkie ciało, jak i całego
człowieka, a więc jest ekwiwalentem terminu <d*a* (człowiek).

5.4.2. vp#n# ([n#pev] – dusza)
Podstawowym terminem antropologicznym występującym w Starym Testamencie jest słowo vp#n#
[n#pev]#3. vp#n# posiada zarówno człowiek, jak i zwierzę. Roślina nie posiada vp#n#. Ludzie czasów Starego Testamentu uważali, że roślina nie jest żywa.
Na tradycyjny przekład terminu vp#n# – dusza, zaciążył wpływ Septuaginty, w której hebrajskie słowo vp#n#
zostało przełożone około sześćset razy przez termin yuch, – dusza4. Hebrajskie słowo vp#n# nie oznacza jednak tego samegoo, co grecki termin yuch,.
Słowo vp#n# posiada w Starym Testamencie różne znaczenia. O jego znaczeniu decyduje przede wszystkim
kontekst. Prawdopodobnie pierwotnie słowo to oznaczało gardło, przez które człowiek nie tylko pobiera
pokarm, lecz przede wszystkim oddycha (np. Iz 14)5. Używane także było na określenie samego oddychania
(por. 1 Mż 35,18; 1 Krl 17,17.21.22). Oddychanie jest przejawem ludzkiego życia. Umierający oddaje więc
vp#n# (Jr 15,9). Nie oznacza to jednak, że vp#n# jest cząstką człowieka, odrębną od ciała (rc*B*), a mieszkającą
w ciele.
Kiedy człowiek przestaje oddychać, przestaje żyć. vp#n# jest więc czasem w Starym Testamencie synonimem życia (<yY!j^). Szczególnie wyraźnie dostrzegamy to w Księdze przysłów:
„Bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana. Lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy: Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć” (Prz 8,35).
Dusza człowieka (vp#n#) pojmowana jako synonim życia jest więc całkowicie zależna od Boga. Bóg daje
życie człowiekowi i życie odbiera. W wielkiej liczbie starotestamentowych miejsc termin ten oznacza nic
innego, jak tylko życie i w znakomitej większości powinien być przełożony przez termin życie. Tłumacząc
1

Słowo jest częścią składową tzw. formuły pokrewieństwa (1 Mż 29,14; Sdz 9,2; 2 Sm 5,1; 19,13.14; por. 1 Mż 2,23).
W TM użyte zostało słowo rc*B*.
3
Użyte jest w Starym Testamencie 755 razy, prawie zawsze w odniesieniu do ludzi i zwierząt.
4
LXX tłumaczy termin vp#n# 600 razy przez słowo yuch,. Zob. H. W. WOLF, Anthropologie des Alten Testaments, s. 25.
5
E. JACOB, vp#n, TWNT IX, s. 515n.
2
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termin vp#n# przez słowo dusza, jak często jest w polskich przekładach, a nie przez życie, dochodzi do licznych
nieporozumień. Przykładem jest dość często występujący na kartach Starego Testamentu zwrot: vp#n# ciała
jest we krwi (1 Mż 9,4; 3 Mż 3,17; 7,26.27; 5 Mż 12,16)1.
Pierwotny termin opisujący podstawowy przejaw życia stał się więc terminem oznaczającym życie, a następnie istotę żywą.
Jednym ze znaczeń terminu vp#n# jest pragnienie, upodobanie. Takie znaczenie posiada w 1 Mż 21,14; 2 Krl 9,
15; Jr 34,162. W następstwie tego w wielu starotestamentowych tekstach przypisuje się vp#n# wiele uczuć i
rodzajów przeżyć, często wzajemnie się wykluczających, jak miłość (5 Mż 1,7; 3,1-4; Jr 12,7) i nienawiść
(2 Sm 5,8), radość (Ps 35,9) i smutek (Jr 13,17). vp#n# oznacza więc to, co w człowieku jest najbardziej osobiste i dla niego właściwe. Nigdy jednak nie oznacza jakiejś substancji, z którą związane są uczucia, lub jest ich
źródłem. vp#n# odczuwa głód (5 Mż 12, 15), brzydzi się (4 Mż 21, 5; Ez 23, 18), nienawidzi (2 Sm 5, 8), gniewa
się (Sdz 18, 25), kocha (1 Mż 44, 30), przeżywa smutek (Jr 13, 17), a przede wszystkim: może umrzeć (4 Mż 23,
10; Sdz 16, 30), tzn. „wyjść” (1 Mż 35, 18), niekiedy „wrócić z powrotem” (1 Krl 17, 21 n)3.
Człowiek nie posiada vp#n#, lecz jest vp#n#. Dlatego termin vp#n# oznacza osobę, indywiduum w odróżnieniu
od grupy. Takie znaczenie posiada między innymi w podstawowym – jak sądzi wielu – antropologicznym
tekście pochodzenia jahwistycznego:
„Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą (<yY!j vp#n#)” (1 Mż 2,7).
Słowo vp#n# określa więc tutaj całego człowieka jako osobę oraz istotę żywą. Podobne znaczenie posiada
słowo vp#n# w tradycji kapłańskiej4. W Starym Testamencie słowo vp#n# może więc być także użyte w zastępstwie zaimka osobowego.

5.4.3. hW^ r ([rW^H] – duch)
Termin h^Wr występuje w Starym Testamencie wielokrotnie5, chociaż znacznie mniej aniżeli omówione
powyżej terminy antropologiczne. Nie jest pojęciem wyłącznie antropologicznym, to znaczy nie zawsze odnosi się do człowieka, lecz dość często do Boga. Zaliczyć go więc należy do terminów teoantropologicznych.
Do Boga odnosi się 136 razy, do człowieka zaś 116 razy. Słowo rc*B* nigdy nie odnosi się do Boga, Bóg bowiem nie jest stworzeniem i nie posiada ciała, lecz jest transcendentnym Duchem. W przypadku człowieka
opisuje jego słabość i przemijalność, jego związek z całym stworzeniem. Ze statystyki i kontekstu, w którym
występuje słowo h^Wr wynika, że termin ten opisuje człowieka w jego relacji do Boga.
Podstawowym znaczeniem terminu h^Wr jest wiatr6. W Starym Testamencie mowa jest o wietrze gwałtownym, południowym, wschodnim itp. Wiatr jest narzędziem działania JAHWE. W Pentateuchu czytamy, że
wschodni wiatr przywiał do Egiptu plagę szarańczy (2 Mż 10,13.19). Również wiatr przywiał na pustynię
przepiórki, którymi żywili się Izraelici, podążający do Ziemi Obiecanej (4 Mż 11,31). W wietrze może się więc
przejawiać zarówno niszcząca, jak też i zbawcza działalność Boga. Autor 1. Księgi Królewskiej pisze, że podczas pobytu Eliasza na górze Choreb nie było JAHWE w gwałtownym wichrze, był natomiast w spokojnym,
cichym powiewie (1 Krl 19,11-13)7.
h^Wr może też oznaczać moc Bożą. I takie znaczenie najprawdopodobniej posiada ten termin w 1. Księdze
Mojżeszowej, w słowach: „Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód” (1 Mż 1,2).

1

Tamże, s. 515; H. W. WOLF, Anthropologie des Alten Testaments, s.31nn.
M. FILIPIAK, Biblia o człowieku. Zarys antropologii Starego Testamentu, s. 35.
3
G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 128
4
M. FILIPIAK, Biblia o człowieku. Zarys antropologii Starego Testamentu, s. 38.
5
389 razy (w tym 11 razy w języku aramejskim) – H. W. WOLF, Anthropologie des Alten Testaments, s. 57.
6
H. W. WOLF, Anthropologie des Alten Testaments, s. 58nn.
7
„A oto JAHWE przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały szedł przed JAHWE; lecz w tym wichrze nie było JAHWE. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było JAHWE. Po trzęsieniu ziemi był
ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz,
wyszedł i stanął u wejścia do pieczary, a wtedy doszedł go głos: Co tu robisz, Eliaszu?”.
2
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Na skutek rozwoju języka hebrajskiego, a także – może nawet głównie – rozwoju myśli teologicznej, słowo h^Wr przybrało nowe znaczenie: tchnienie. Na takie jego znaczenie wskazują te miejsca biblijne, w których
występuje ono w paralelizmie ze słowem hm*v*n= ([n=v*m*h] tchnienie). Przykładem są słowa z Księgi Izajasza:
„Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje
na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą” (Iz 42,5)1.
Tam zaś gdzie występuje ze słowem <yY!j^ ([jY!ym] życie) oznacza ducha ożywiającego ludzi i zwierzęta.
Według tradycji jahwistycznej człowiek otrzymał życiodajne tchnienie, według zaś tradycji kapłańskiej,
znacznie młodszej od jahwistycznej, człowiek otrzymał ożywczego ducha.
Życiodajny pierwiastek dany ludziom pochodzi od Boga. Prorok Zachariasz pisze:
„Mówi Pan, który rozpiął niebiosa, ugruntował ziemię i stworzył ducha człowieka w jego wnętrzu” (Za
12,1; por. Ha 2,19; Jr 10,14; 51,17).
Bóg jest Bogiem żywym i jedynie On daje życie i – jeśli zechce – odbiera je (1 Sm 2,6). Jeśli więc Stary
Testament pisze o duchu człowieka, to chce wtedy powiedzieć, że człowiek jako stworzenie Boże, jest zależne od swojego Stwórcy, przede wszystkim, że jest istotą żywą. W duchu też zachodzą pewne procesy emocjonalne. Na przykład autor 1. Księgi Mojżeszowej pisze, że faraon obudziwszy się po nocy, w czasie której
miał sen o krowach chudych, które pożarły krowy tłuste („zaniepokojony w duchu, kazał wezwać wszystkich
wróżbitów egipskich i wszystkich mędrców” – 1 Mż 41,8).
Kiedy Jakub dowiedział się, że jego umiłowany syn, Józef żyje, że jest wielkorządcą w Egipcie i zobaczył dary przez niego przysłane, wtedy „ożywił się duch Jakuba” (1 Mż 45,27)2. Duch jest więc źródłem mocy
życia w człowieku3. Jak zostało powiedziane wyżej, te same procesy zachodzą w vp#n#, a więc w duszy, dlatego
nie popełnimy błędu, jeśli powiemy, że te dwa terminy antropologiczne, vp#n# i h^Wr, są w pewnym sensie
synonimami, przynajmniej w niektórych miejscach biblijnych (por. Hi 12,10; Jr 2,24). Jednakże termin vp#n#
używany jest raczej na określenie osoby, h^Wr zaś na jej związek z Bogiem. Zarówno z vp#n#, jak i h^Wr związane
są siły witalne człowieka, które opuszczają go w chwili śmierci, a raczej Bóg je zabiera (por. 1 Mż 6,3; Ps 104,
29.30; Iz 42,5; Hi 33,4; 34,14.15; Kz 3,19.21; 12,7; Ez 37,5nn).
Przy pomocy terminu z predykatem mogą też być określone konkretne dary jakie człowiek otrzymuje od
swojego Boga. Starotestamentowi sędziowie ogarnięci przez Ducha Bożego, napełnieni zostali mocą, która
mogła budzić nawet strach i bojaźń. Dzięki niej potrafili poderwać do walki plemiona izraelskie i prowadzić
walki nieraz z bardzo licznym wrogiem (Sdz 3,10; 6,34; 11,29; 13,25; 14,6; 14,19; 15,14; 1 Sm 11,6).
Przede wszystkim wybrani przez Boga ludzie otrzymywali dar proroctwa. Dzięki duchowi Pana, Józef mógł
wyłożyć sny faraonowi (1 Mż 41,38). Kiedy na Saula zstąpił Duch JAHWE, wtedy prorokował wraz z innymi
prorokami (1 Sm 10,6.10). Duch proroctwa może też podzielić się i udzielić innym (4 Mż 11,17.25), przejść
z jednego proroka na drugiego (2 Krl 2,15).
Z h^Wr związane są uczucia i moc, której źródłem jest JAHWE. Z duchem związana jest też wola, dzięki
której człowiek podejmuje decyzje. Autor Księgi Ezdrasza pisze, że „wyruszyli w drogę naczelnicy rodów
z Judy i Beniamina, kapłani i Lewici, wszyscy, których ducha pobudził Bóg, aby pójść budować świątynię Pana
w Jeruzalemie” (Edr 1,5), Jeremiasz zaś powiada, że „Pan pobudził ducha królów medyjskich, gdyż jego plan
skierowany jest przeciwko Babilonowi, aby go zniszczyć; taka jest bowiem pomsta Boga, pomsta za jego
świątynię” (Jr 51,11).
Duch, dusza i ciało nie są więc w Starym Testamencie pojmowane jako niezależne od siebie części człowieka, stanowiące całość, lecz raczej opisują aspekty bytu człowieka. Człowiek według koncepcji starotestamentowej jest jednością psychofizyczną. Stary Testament nie zna koncepcji dychotomicznej człowieka. Antropologia starożytnych Hebrajczyków znacznie więc odbiega od antropologii starożytnych Greków, według
których ciało i dusza stanowią oddzielne części człowieka.

1

M. FILIPIAK, Biblia o człowieku. Zarys antropologii Starego Testamentu, s. 44.
Zob. Ps 42,2.6; 103,1.
3
H. W. WOLF, Anthropologie des Alten Testaments, s. 60nn.
2
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5.4.4. bl@ ([l@b]; bbl
* @ [l@b*b] – serce)
Ważnym i bogatym w różne treści antropologicznym terminem w Starym Testamencie jest słowo bl@1.
Częstość występowania słowa bl@ świadczy o znaczeniu tego antropologicznego terminu w Starym Testamencie2. Jednak nie zawsze w Starym Testamencie autorzy poszczególnych jego ksiąg piszą jedynie
o sercu człowieka. Jest w nim mowa o sercu zwierzęcia, bardzo rzadko o sercu Boga3, a czasem nawet o sercu jakiegoś miejsca, lub żywiołu, np. nieba, morza (5 Mż 4,11; 2 Sm 18,14; Prz 23,24; 30,18.19; Ez 27,4.2527).
Stary Testament zna – obok serca – jeszcze inne narządy wewnętrzne, jednakże – poza nerkami – pojmowane są one głównie jako organy, od których zależą podstawowe biologiczne funkcje życia. Serce zaś
w myśleniu starożytnych Hebrajczyków obok funkcji biologicznych, jest centrum życia emocjonalnego, uczuciowego i wolitywnego.
Miejscem, w którym znajduje się serce jest klatka piersiowa (Oz 13,8). W wypadku głębokich wzruszeń,
człowiek odczuwa przyśpieszoną akcję serca i dlatego serce uważano również za organ życia psychicznego.
Autor 1. Księgi Samuela opisując dzieje Dawida, wspomina o Nabalu, który nie przyjął posłańców przyszłego
króla: „Rano, gdy Nabal wytrzeźwiał, opowiedziała mu jego żona o tym, co zaszło; a w nim serce zamarło
zdrętwiał jak kamień” (1 Sm 25,37.38).
Serce jest siedzibą życia emocjonalnego, a więc organem uczuć i pragnień. Serce jest siedzibą radości
i smutku, których źródłem mogą być różne sytuacje, zdarzenia. I tak np. wino rozwesela serce człowieka (Ps 104,
15, Za 10,7). Przyczyną smutku dla zamężnej kobiety była niepłodność (1 Sm 1,8). Sercem pożąda się żonę
(męża), lub cudze mienie (5 Mż 6,25). Serce jest również siedliskiem ludzkiej pychy, wyniosłości itp. (5 Mż 8,
14; Oz 13,6; Iz 9,8).
Zaskakujące może być dla nas to, że Stary Testament pojmuje serce również jako siedlisko życia intelektualnego. Według 5. Księgi Mojżeszowej człowiek otrzymał serce, aby przy jego pomocy mógł rozumieć. Ale
suwerenny Bóg może nie dać rozumnego serca, aby nie mógł on widzieć, słyszeć, rozumieć („Aż do dnia
dzisiejszego nie dał wam Pan serca, które by rozumiało, ani oczu, które by widziały, ani uszu, które by słyszały” – 5 Mż 29,3). Serce może więc być nierozumne lub rozumne. Serce mądre szuka wiedzy (Prz 8,5). Ale
w sercu może też mieścić się głupota (Prz 22,15). Mądre serce jest przedmiotem modlitwy, słucha Boga
i szuka wiedzy. Dlatego czasem uszy występują w paralelizmie z sercem: „Serce rozumne nabywa mądrości,
a ucho mędrców szuka wiedzy” (Prz 18,15).
Wreszcie serce jest siedliskiem życia wolitywnego4. W sercu człowieka rodzą się plany (Ps 20,5). W sercu
człowiek podejmuje decyzje, zarówno sprawiedliwe, prowadzące do dobra, jak też i złe, godne potępienia.
Dlatego, że serce człowieka jest złe i przewrotne od młodości (1 Mż 8,21), rodzą się w nim przede wszystkim
myśli przewrotne. Mędrzec wylicza więc przewrotne, „serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do
złego” (Prz 6,18) wśród rzeczy i spraw, których Bóg nienawidzi. Dlatego psalmista wołał:
„Serce czyste stwórz we mnie, o Boże,
A ducha prawego odnów we mnie!” (Ps 51,12).

5.4.5. hy*l=K! ([K!l=y*h] nerka)
Termin nerka występuje zazwyczaj w liczbie mnogiej5. Najczęściej mowa jest o nerkach zwierząt ofiarnych. Trzynaście razy jest mowa o nerkach człowieka, jako częściach ludzkiego ciała, ośrodka najdelikatniejszych uczuć wewnętrznych. Bóg jest stworzycielem człowieka. Wydaje się, że – według autora psalmu 139 –
jest przede wszystkim stworzycielem nerek (Ps 139,13 – „Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie
w łonie matki mojej”). Najdelikatniejsze i najwznioślejsze uczucia i doznania są dziełem Bożym.

1

B. WIDŁA, Teologiczna antropologia Starego Testamentu, s. 159nn.
Występuje 858 razy. Zob. H. W. WOLF, Anthropologie des Alten Testaments, s. 68.
3
Występuje 26 razy – Tamże.
4
H. W. WOLF, Anthropologie des Alten Testaments, s. 85.
5
Tamże, s. 105.
2
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Według psalmu 73. uczucia serca „współgrają” doznaniami nerek („Gdy rozgoryczone było serce moje,
a w nerkach czułem kłucie” – Ps 73,21). Podobnie jest w Księdze Jeremiasza – „Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków” (Jr 17,
10).
W nerkach koncentruje się lęk i strach („Dookoła mnie świszczą jego pociski, drą bezlitośnie moje nerki,
wylewa się na ziemię moja żółć” – Hi 16,13). Nerki pojmowane są też jako organ, w którym dokonuje się
osąd sytuacji – „Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy pouczają mnie nerki moje” (Ps 16,7).

5.5. Kondycja człowieka
5.5.1. Upadek człowieka
Jahwistyczna prehistoria człowieka składa się z opisu bytu człowieka oraz opisu jego nieposłuszeństwa.
Dopiero te dwa elementy razem wzięte pozwalają zrozumieć intencję Jahwisty. „Stworzenie” człowieka
z ziemi i ”ożywienie” go dzięki tchnieniu, opisuje człowieka w jego związku z ziemią, z tym, co przemijalne i z Bogiem, dzięki któremu zawdzięcza swoją egzystencję. Człowiek po przekroczeniu przykazania, znalazł się
w zgoła nowej sytuacji, którą Jahwista opisuje bardzo obrazowo. Takie terminy, jak: wstyd, bojaźń, ukrycie
się, mają obrazować pęknięcie i rozdarcie jakie nastąpiło w stosunkach ludzko – boskich. Takiej sytuacji nie
da się zrozumieć inaczej, jak poprzez założenie, że jest ona wynikiem przestępstwa i poczuciem winy.
Bardzo ważne znaczenie ma wzmianka o drzewie wiadomości dobrego i złego w środku ogrodu, które
zasadził JAHWE oraz zakaz spożywania z niego owocu (1 Mż 31nn). Szczegóły te mają głęboki sens. Odpowiadają na pytanie interesujące autorów Starego Testamentu, pytanie o człowieka przed Bogiem. Jeśli Jahwista pisze, że Bóg zakazał człowiekowi spożywać owocu z drzewa wiadomości dobrego i złego, to tym samym
odpowiada na egzystencjalne pytanie o Boga i człowieka, głównie dystansu istniejącego między nimi.
I spotykamy się tu z odpowiedzią, mającą charakter moralny, a nie ontyczny, to znaczy odpowiada na pytanie jaki jest człowiek w swoim postępowaniu. Bóg o wszystkim decyduje. JAHWE jest suwerenem, ma prawo
wyrażania swojej woli wobec człowieka, wyznaczania granic postępowania swojemu stworzeniu. Człowiek
zaś ma obowiązek przestrzegania Bożych nakazów. Jednakże wraz z chwilą uzmysłowienia sobie tej zależności, rodzi się w człowieku poczucie odpowiedzialności, głównie zaś świadomość, że ma on możliwość i prawo
decyzji. Refleksja Jahwisty sięga więc głęboko w świadomość człowieka i ma ogromne znaczenie dla rozumienia odpowiedzialności człowieka. Starotestamentowa refleksja etyczna zostaje przesunięta do samej
antropogenezy.
Świat jaki jawi się oczom człowieka, w którym dostrzegamy zło, nie został stworzony przez Boga. Świat
stworzony przez Boga był dobry. Zdecydowanie myśl tę akcentuje autor kapłańskiego opisu stworzenia świata. Zło nie jest dziełem Bożym. A jednak początek zła rodzi się w świecie, bierze swój początek w wężu, który
jest stworzeniem Bożym1. Jahwistyczny opis upadku człowieka wyklucza wszelki dualizm. Zło nie jest wielkością wieczną ani transcendentną. Należy do świata i w świecie się rozwija. Bóg dopuszcza istnienie zła.
Najstarsze tradycje starotestamentowe nie znają występującej później myśli o dziedziczności grzechu (por.
Syr 25,24; Rz 5,12nn). Ale Stary Testament daje wiele do przemyślenia na temat powszechności grzechu,
grzechu obejmującego wszystkie etapy ludzkiego życia. Serce człowieka jest złe od jego młodości (1 Mż 6,5;
8,21)2. Ale psalmista ma jeszcze w tej kwestii więcej do powiedzenia. Wyznaje:
„Oto urodziłem się w przewinieniu
I w grzechu poczęła mnie matka moja” (Ps 51,7).
Na innym miejscu zaś pisze:
„Bezbożni są odstępcami już od łona matki,
Kłamcy błądzą już od samego urodzenia” (Ps 58,4; por. Oz 12,4).

1

W świecie religii starożytnych ludów, z którymi sąsiadowali starożytni Hebrajczycy, wąż był istotą boską. Ale czy dlatego Jahwista upatruje w nim źródło zła? Czy zło nie jest związane ze stworzonością? Może te lub inne pytania o początek zła są zbędne? Być może, że Jahwiście chodzi jedynie o przekazanie prawdy, że człowiek ulega złu?
2
B. WIDŁA, Teologiczna antropologia Starego Testamentu, s.194n.
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Stary Testament przeczy więc istnieniu jakiejś fazy niewinności w życiu człowieka. Człowiek rodzi się i stoi
zawsze przed Bogiem jako grzesznik1. Grzech oddziela go od Boga. W sposób obrazowy opisuje to właśnie
Jahwista. Pierwsi ludzie popadłszy w zależność grzechu, ukryli się przed Bogiem. Bóg stał się im obcy. Również grzech podzielił ludzi. Ludzie stali się sobie obcy.
Rajska historia upadku człowieka, odczytywana była później jako dowód, że zapłatą za śmierć jest grzech
(por. Rz 6,23). Właściwie pojęta egzegeza rajskiej historii nie upoważnia nas jednak do takiego wniosku.
Człowiek został ulepiony z ziemi (1 Mż 2,7) i to świadczy, że od samego początku założona została możliwość
śmierci. Śmierć jest nierozerwalnie złączona z byciem „istotą żywą”. Nie jest karą za grzech, lecz naturalnym
zakończeniem trudu ludzkiej egzystencji (1 Mż 3,19). Nieśmiertelność pojawia się w opisie jahwistycznym
jedynie jako możliwość, która została odebrana człowiekowi z powodu jego nieposłuszeństwa (1 Mż 3,22).
Stary Testament nazywa serce „złym od młodości jego” (1 Mż 8,21; 6,5). Śledzi on grzech aż do „łona
matki” (Ps 58,4; por. Oz 12,4), aż do narodzin, albo nawet poczęcia. To oznacza, że człowiek dopuszcza się
nie tylko pojedynczych wykroczeń, lecz stoi przed Bogiem w ogóle jako grzesznik. Przy takim założeniu zrozpaczony psalmista, wołający do Boga, rozpatruje swoje położenie po prostu jako stosunek człowieka „przed
Bogiem”:
„Jeśli będziesz zważał na winy Panie,
Panie, któż się ostoi?
Lecz u ciebie jest odpuszczenie,
aby się ciebie bano!” (Ps 130,3n).
Wszelkie późniejsze myśli na temat grzeszności człowieka w Starym Testamencie są po prostu odpowiedzią na Boże pytanie, postawione w jahwistycznym opisie upadku człowieka: „Gdzie jesteś?” (1 Mż 3,9) oraz
interpretacją odpowiedzi pierwszego człowieka: „Usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się” (1 Mż 3,10).

5.5.2. Terminy opisujące grzeszność człowieka
W języku hebrajskim występuje bardzo dużo terminów określających grzech2. Ich mnogość wskazuje na
to, że grzech przenika wszystkie dziedziny ludzkiego życia. Niektóre z nich określają grzech w sferze sacrum,
inne w sferze profanum. Najczęściej używanym słowem określającym wykroczenie w różnych sferach ludzkiego życia jest termin ha*f*j& [j&f*a*h]. Wywodzi się on od czasownika afj [jfa] (rdzeń ten występuje we
wszystkich językach semickich), który znaczy chybić celu. Odsłowny rzeczownik ha*f*j& i jego odmiany przełożyć więc można: uchybienie. Wyraża on ideę błędu. Określa wszystkie możliwe uchybienia występujące
w relacjach międzyludzkich (1 Mż 4,22; Sdz 11,27; 1 Sm 24,12; 2 Krl 18,14), a także przeciwko Bogu. Mogą to
być przewinienia przeciwko bratu (1 Mż 42,22; 50,17), zabicie rodaka (2 Krl 21,17), bunt przeciwko królowi
(1 Mż 40,1; 1 Sm 24,12) i inne. Przy pomocy rdzenia afj [jfa] opisywane jest znęcanie się króla nad podwładnym (1 Sm 19,4), lub Egiptu nad Izraelem (2 Mż 5,16). Grzech przeciwko JAHWE dokonywał się przez
łamanie przykazań (1 Sm 15,24), znęcanie się nad Jego ludem (2 Mż 10,17), bałwochwalstwo (1 Sm 15,23),
wróżbiarstwo (2 Mż 32, 30-34; Ppr 9, 16-18)3.
Termin uv^p# [P#v*u] pochodzi od czasownika uvp [pvu] – powstać przeciwko, zbuntować się, pogwałcić
prawo, przestępczo działać, wykroczyć, świadomie się sprzeciwiać, oddzielić się. uv^p# znaczy więc – bunt,
przestępstwo, wykroczenie, grzech. Pochodzi ze sfery prawnej. To, że uv^p# ma Sitz im Leben w procedurze
prawnej, pokazuje 1 Mż 22,8, gdzie chodzi o sprzeniewierzenie, które należy wyjaśnić przed JAHWE w przypadku spornym4.
W zakresie profanum czasownik uvp i rzeczownik uv^p# były używane w różnych sytuacjach. Jakub (1 Mż 31,
36) bronił się przed zarzutem, jakoby ukradł bóstwa domowe Labanowi. Bracia Józefa przypominają sobie
(1 Mż 50,17), że odebrali mu wolność i sprzedali go. Abigail przyznaje, że Dawid miał prawo do daniny, którą

1

W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 318.
M. UGLORZ, Grzech, Religia. Encyklopedia PWN, IV, s. 265-272.
3
R. KNIERIM, afj, THAT I, k.451nn
4
R. KNIERIM, uv^p#, THAT II, k. 488nn
2
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jej mąż mu wstrzymał (1 Sm 25,28). Ograbić ojca lub matkę jest przestępstwem (Prz 28,24), równym morderstwu.
W terminie uv^p# chodzi o bunt woli człowieka przeciw świętej woli JAHWE. Oddaje więc ważną myśl
autorów ksiąg starotestamentowych na temat istoty grzechu.
Ważnym terminem hamartiologicznym jest w Starym Testamencie słowo /ou* [u*w)n] i znaczy przewrotność, wypaczenie, przestępstwo, nieprawość, grzech. Pochodzi bowiem od czasownika hwu [uwn] – wykroczyć (w hi. działać przewrotnie, w pi. wykrzywiać, niszczyć. Polega na świadomym zbaczaniu z prawej drogi.
Wywodzi się od tego samego pnia semickiego co awaya (zgiąć się, zakręcić). Ma ono swoje Sitz im Leben,
zakoywiczenie w wyznaniu winy, w deklaracji lojalności lub zapewnieniu o niewinności, w prośbie o przebaczenie. Pojęcie /ou* zakorzenione jest w dynamicznym myśleniu całościowym o człowieku, o jego nieustannym dążeniu do obranego przez niego celu, nie zawsze dobrego1.
Człowiek postępuje przewrotnie; przekręca swe czyny i postępowanie. Postępuje przewrotnie wobec
swojego bliźniego (1 Mż 4,13; 44,16; 1 Sm 25,24; 2 Sm 14,9). Sługa może postępować przewrotnie wobec
swojego króla (1 Sm 20,1; 2 Sm 3,8; 19,20). Przewrotnością jest oszustwo, złodziejstwo i rabunek (Oz 7,1).
Termin /ou* najczęściej określa subiektywny aspekt grzechu, a więc przewrotne usposobienie wobec woli
JAHWE. Szczególnie wyraźnie widać to w Księdze Ozeasza (Oz 4,2.3.8; 5,5; 8,13; 9,9; 12.,9).
Termin tWnz= [z=nWt] pochodzi od czasownika hnz [znh]– uprawiać nierząd. W Księdze Ozeasza nabrał on
specyficznego znaczenia. Ozeasz uważał nierząd sakralny za główny grzech Izraela (Oz 2,4.6.7; 4,12). Podobnie czynili późniejsi prorocy, uważani często za duchowych spadkobierców Ozeasza, a mianowicie Jeremiasz
oraz Ezechiel (Jr 2,20; 3,6.8; Ez 16,15; 23,3). Ozeasz posługuje się terminem tWnz= zapewne dlatego, ponieważ nawiązuje on z jednej strony bardzo wyraźnie do konkretnych form nierządu kultycznego praktykowanego na terenie Kanaanu, z drugiej zaś strony był zaprzeczeniem łaskawego przymierza Boga z Izraelem,
którego znakiem było jego własne małżeństwo z Gomer, nierządnicą sakralną (Oz 1,2 – 3,5)2.
Godne uwagi są jeszcze następujące terminy, przy pomocy których Stary Testament opisuje grzech: hg*gv
* =
[v=g*g*h] – pomyłka, zbłądzenie (grzech nieumyślny), ha*m=f% [f%m=a*h] – nieczystość, lw#u* [u*w#l] – nieprawość, niesprawiedliwość, uv#r# – [r#v#u] bezbożność, lu^m^ [m^u^l] – niewierność, wiarołomstwo3.

5.5.3. Odpowiedzialność za grzechy
5.5.3.1. Odpowiedzialność zbiorowa
Tematy antropologiczne poruszane w Starym Testamencie są refleksją nad egzystencją człowieka. Przede
wszystkim jest tak w wypadku namysłu nad grzechem oraz nad związkiem winy i kary. Ideę retrybucji spotykamy niemalże na każdej karcie Starego Testamentu.
Pojęcie Boga sprawiedliwego, który nie jest obojętny wobec zła, lecz wynagradza dobrych i karze złych,
widoczne jest na każdej stronie Starego Testamentu. Kara i nagroda jednak nie jest pojmowana jako odpłata
pośmiertna.
Hebrajczyk dostrzegał, że w życiu spotyka go dobro i zło, szczęście i nieszczęście. Wiedział też, że nie zawsze postępuje dobrze, i że jego postępowanie godzi w dobro rodziny i dobro społeczności, do której należał.
Próbował więc rozwiązać istotny dla swojej egzystencji problem, dlaczego raz spotyka go dobro, innym razem zaś zło i jaki jest związek między jego postępowaniem a doświadczeniem dobra i zła. Najprostsze rozwiązanie było następujące: grzech musi być ukarany, dobro nagrodzone4.
Izrael, jako społeczność całkowicie zależna od JAHWE, tworzył jakby jeden organizm. Jego członkowie byli
odpowiedzialni jedni za drugich. Każda jednostka była odpowiedzialna za cały naród, w którym wykształto1

R. KNIERIM, /ou* , THAT, II, k. 243nn
H. MUSZYŃSKI, Grzech u proroka Ozeasza, [w:] Studium Scripturae anima theologiae , s.192nn
3
Teologowie zajmujący się problematyką hamartiologiczną w Starym Testamencie, podają różną ilość terminów, które opisują
grzeszne czyny człowieka. R. Knierim wymienia 17 pojęć, zaś H.-D. Preuβ mówi o około 25 terminach – zob. I. MROCZKOWSKI, Zło i
grzech. Studium teologiczno-filozoficzne, s. 152.
4
Zob. Cz. JAKUBIEC, Księga Hioba, PŚST VII-1, s.247nn.
2
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wała się zasada: wierność narodu wobec Boga zapewnia mu pomyślność i dobrobyt, niewierność sprowadza
jego upadek1. Dobro indywidualne łączyło się ściśle z dobrem grupy społecznej jako normalna konsekwencja, tak że reguła odpowiedzialności zbiorowej wystarczająco gwarantowała nagrodę lub karę poszczególnej
jednostki. Ale w jakim zakresie i obszarze życia ta prosta maksyma się sprawdzała? Dlatego, że w Izraelu
silnie było ukształtowane poczucie więzi społecznej, przeto w pierwotnej myśli hamartiologicznej spotykamy
się ze świadomością odpowiedzialności kolektywnej. Myśl ta została zwerbalizowana w słowach:
„Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą” (2 Mż 20,5; por. 34,7; 4 Mż 14,18; 5 Mż 5,9)2.
Charakterystyczne dla starożytnego myślenia było łączenie dopuszczenia się złego czynu z jego konsekwencjami. Popełnione wykroczenie przynosiło z biegiem czasu na sprawcę nieszczęście. Społeczność była
zainteresowana grzechem jednostki nie tylko ze względu na naruszenie przez nią relacji z Bogiem, ale również była świadoma destrukcyjnego oddziaływania zła, które dotykało całą społeczność. Takie myślenie związane jest z pojmowaniem w Starym Testamencie relacji jednostki do rodziny i całego społeczeństwa. Przed

powstaniem państwa, w okresie królestwa, wygnania i w epoce po wygnaniu, los pojedynczego Izraelity związany był z losem całego narodu. W tym kontekście zrodziła się idea odpowiedzialności kolektywnej. Na etapie koczowniczego życia Izraela jednostka była we wspólnocie tym, czym jeden członek w żywym ciele. Żyje się nie tylko dla siebie, lecz dla całej społeczności. Jedynym więc sposobem na
odbudowę naruszonego porządku społecznego było demonstracyjne wyrzeczenie się solidarności
z grzesznikiem, którego skazywano na śmierć lub na wygnanie. W wypadku ciężkich wykroczeń skazywano
na śmierć całą jego rodzinę (Joz 7,34nn; por. 4 Mż 5,3; 25,14; 5 Mż 21,21; 22,22). Obowiązywała odpowiedzialność zbiorowa za popełniony grzech (2 Mż 20,3; 30,7; 5 Mż 5,9).
Kara za grzech ojca rodziny dosięgała więc całą rodzinę, w konkretnej sytuacji i czasie. Czas kary nie rozciągał się na przyszłość. Z powyższymi słowami wiąże się istniejące w Izraelu, okrutne prawo śmierci, które
z biegiem czasu zostało jednak złagodzone. Można je zrozumieć jedynie na tle świadomości Izraela, że jest
narodem świętym, wybranym i odłączonym od innych narodów. Istotnie, Izrael był ludem wybranym, chronionym od niebezpieczeństwa zmieszania pod względem rasowym i religijnym. Wszelkiego rodzaju nieczystość kultowa jednostki, pociągała za sobą nieczystość rodziny. Ta więc musiała być usunięta ze społeczności
Izraela. Według starożytnych Hebrajczyków była to ochrona przed infiltracją obcych kultów w obręb Izraela.
Obok solidarności w złu istniała również solidarność i jedność w dobru. Noe był sprawiedliwy (1 Mż 6,9)
i dzięki temu uratowany od kary potopu został nie tylko sam Noe, lecz i jego rodzina. Przyjaźń Abrahama
z Bogiem i wynikające z tego konsekwencje, obejmowała również jego potomków. Często więc w Starym
Testamencie spotykamy się ze słowami: „...przez wzgląd na Abrahama”. Bóg niszcząc Sodomę i Gomorę
przez wzgląd na Abrahama ocalił Lota od zagłady (1 Mż 19,29; 1 Mż 26,24). Na zasadzie uczestniczenia
w dobru protoplasty, Izrael miał świadomość, że jest dziedzicem błogosławieństw i obietnic, jakie Bóg dał
patriarchom (por. 1 Mż 28,3.4; 35,11.12; 48,3.4).
Ten dosyć prymitywny pogląd, że popełnione dobro lub zło jednostki dosięga całą społeczność, związany
jest z pojmowaniem życia w zbiorowości, w której jednostka podporządkowana jest nadrzędnemu dobru, to
jest dobru rodu, plemienia, narodu.
Odpowiedzialność zbiorowa obowiązywała głównie w sferze życia sakralnego, a że niemalże wszystkie przejawy życia nosiły na sobie znamię religijne, przeto idea odpłaty zbiorowej przenoszona była czasem poza
sferę sacrum.

1

E. GALBIATI, A PIAZZA, Biblia księga zamknięta?, s. 259.
Słów tych nie można interpretować w świetle współczesnych stosunków społeczno-rodzinnych. We współczesnym świecie
wspólnota rodzinna nie jest tak trwała, jak w starożytności. W czasach biblijnych dziewczynki dość wcześnie wychodziły za mąż,
przeto rodzina hebrajska składała się z trzech lub nawet z czterech pokoleń. To tłumaczy słowa: „do trzeciego i czwartego pokolenia”.
2
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5.5.3.2. Odpowiedzialność indywidualna
Kiedy społeczność Izraelska rozwinęła się i ukształtowały się różne instytucje, jak instytucja króla, a z nią
administracja, kiedy Izraelici rozwinęli rolnictwo i rzemiosło, a tym samym dana została możliwość bardziej
indywidualnego kształtowania życia, zwrócono uwagę na życie człowieka jako jednostki, co prawda w ramach narodu, ale jednak jako istoty samodzielnej, tylko w pewnym stopniu zależnej od całego narodu. Zauważono też, że tradycyjne pojmowanie zależności idei odpłaty, nie tłumaczy wielu fenomenów życia
w Izraelu. Ukształtowała się wówczas idea odpłaty indywidualnej.
Prorok Habakuk pisze: „Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary
żyć będzie” (Ha 2,4).
Początkowo idea odpłaty indywidualnej wyrażała się w prostej maksymie: dobrym powodzi się zawsze
dobrze, złym zaś źle. Ale ta zasada nie sprawdzała się w życiu. Z ideą odpłaty wiąże się wiec zagadnienie
cierpienia. Mędrcy izraelscy stawiali sobie pytanie: Dlaczego sprawiedliwemu nie zawsze powodzi się dobrze
i dlaczego sprawiedliwy cierpi, a niesprawiedliwemu bardzo często powodzi się dobrze.
Prorok Ezechiel donosi, że doszło go słowo Pana:
„Dlaczego to używacie między sobą przysłowia o ziemi izraelskiej: Ojcowie jedli kwaśne grona, a zęby
synów ścierpły? Jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan że już nie będziecie wypowiadali w Izraelu tego
przysłowia. Oto wszyscy ludzie są moi, zarówno ojciec, jak syn – są moimi. Każdy, kto grzeszy, umrze…
Dlatego każdego według jego postępowania będę sądził, domu izraelski - mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się i odwróćcie od wszystkich waszych przestępstw, aby się wam nie stały pobudką do grzechu!”
(Ez 18,2-5.30)1.
G. von Rad uważa2, że powyższe słowa należy widzieć na tle poważnego kryzysu wiary w JAHWE, który
rozpoczął się wcześniej, dał się już zauważyć w czasach Jeremiasza i Habakuka. Elity w Jerozolimie, zapewnie
nigdy nie oddane całkowicie JAHWE, bo wywodzące się w dużej mierze z ludności jebuzyckiej z czasów Dawida i Salomona, zarzucały JAHWE niesprawiedliwość. Po najeździe Nebukadnesara dało się słyszeć słowa:
„Nasi ojcowie zgrzeszyli, nie ma ich, a my dźwigamy ich winy” (Lm 5,7).
Kryzys ten uwidacznia się w konflikcie Jeremiasza z fałszywymi i kłamliwymi prorokami, którzy w pewnym
stopniu ulegali ogólnym nastrojom panującym w Jerozolimie. Kłamliwi prorocy bronili sprawiedliwości Boga
na swój sposób, głosząc pokój. Zgoła inne było rozumienie sprawiedliwości JAHWE u proroka z Anatot. Ani
Jeremiasz, ani też Habakuk nie byli w stanie zaradzić kryzysowi. W czasach Ezechiela kryzys wyraźnie się
nasilił. Prorok pokazuje tą sytuację w dialogu, który toczył się między JAHWE a Izraelem: „A wy mówicie: Nie
jest słuszne postępowanie Pana. Słuchajcie więc, domu izraelski! Alboż moje postępowanie nie jest słuszne?
Czy nie raczej wasze postępowanie jest niesłuszne?” (Ez 18,25; por. 18,29).
Być może, że słowa o cierpkich owocach i zębach wywodzą się właśnie z kręgu krytyków postępowania
Boga. Dostrzec w nich można pewien sarkazm. Ale JAHWE posłużył się tymi słowami, aby dowieść swojej
sprawiedliwości. Do owego przysłowia dołączone zostało niezwykle jasne wyjaśnienie: „wszyscy ludzie są
moi, zarówno ojciec, jak syn – są moimi. Każdy, kto grzeszy, umrze”. A więc ojciec, syn i wnuk odpowiadają
za siebie przed obliczem Boga. Sprawiedliwość ojca nie przyda się na nic synowi, jeśli syn będzie bezbożny.
Bezbożność syna nie obciąży wnuka, jeśli on będzie postępował sprawiedliwie.
Idea indywidualnej odpowiedzialności za popełnione winy w prorockim zwiastowaniu łączy się z profetycznym poznaniem Boga, który nie chce śmierci bezbożnego, ale jego nawrócenia. „Czy rzeczywiście mam
upodobanie w śmierci bezbożnego — mówi Wszechmocny Pan — a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył?” (Ez 18,23; por. 33,10; 14,16)3. Indywidualne grzechy mogą się jednak sumować i dlatego
niewierny Izrael spotkała kara w postaci niewoli babilońskiej.
Kohelet nie dostrzegał żadnego związku między postępowaniem a nagrodą i karą. Powodzenie nie
jest nagrodą za sprawiedliwe życie ani też nieszczęście nie jest karą za niegodziwe postępowanie. Zarówno

1

Podobne słowa głosił wcześniej prorok Jeremiasz: „W owych dniach już nie będą mówili: Ojcowie jedli cierpkie grona, a zęby
synów ścierpły, lecz każdy umrze za swoją winę. Ktokolwiek spożyje cierpkie grona, tego zęby ścierpną” (Jr 31,29-30).
2
Teologia Starego Testamentu, s. 307n.
3
Na temat poznania u proroka Ezechiela – W. ZIMMERLI, Erkenntnis Gottes nach dem Buch Ezechiel, 1954.
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religijne, jak i moralne kwalifikacje nie są gwarancją powodzenia w życiu (Kz 2,24-26; 7,17; 8,14; 9,11.12)1.
Kaznodzieja jednak nie pochwalał beztroskiego życia: „Raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj tak, jak każe ci serce, i używaj, czego pragną twoje oczy”, ale do słów
tych dodaje: „lecz wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd” (Kz 11,9).

5.5.4. Odpuszczenie grzechów
Stary Testament zna szereg sposobów, które proponuje swojemu ludowi JAHWE, aby oddalony został
grzech sprowadzający Jego gniew i karę są to: pokuta grzesznika bądź całego ludu oraz ofiara złożona za
pośrednictwem kapłana. Związek ofiary z pokutą, nawróceniem, jest na kartach Starego Przymierza dość
złożony, kształtował się w ciągu wieków, szczególnie pod wpływem działalności proroków, którzy zwracali
uwagę na wewnętrzny związek człowieka z Bogiem i krytykowali przerost kultu.
Stary Testament wzywał do zerwania z grzechem przez nawrócenie i pokutę. Idea pokuty w Starym Testamencie ma sens tylko dlatego, że JAHWE jest Bogiem zbawienia, Bogiem łaskawym, miłosiernym, nierychłym do gniewu. Na skutek pokuty JAHWE wykreślał grzech, a więc tym samym anulował winę grzesznika.
Podstawowymi terminami, przy pomocy których Stary Testament przedstawia ideę nawrócenia, pokuty są:
<j^n! [n!j^m]oraz bWv [vWb]. Jeśli grzech jest czymś realnym i zmienia wewnętrzny związek między człowiekiem a Bogiem, przeto pokuta musi głęboko sięgać w serce człowieka, aby przez nawrócenie została zawiązana nowa więź pomiędzy pokutującym grzesznikiem a świętym Bogiem2. Z pokutą i nawróceniem łączy się
w Starym Testamencie modlitwa. Szczególne miejsce w Starym Testamencie zajmuje właśnie modlitwa pokutna. Modlący się oczekiwał, że Bóg wysłucha jego modlitwy i odpuści mu winy. Psalmista modlił się:
„Z głębokości wołam do ciebie, Panie!
Panie, wysłuchaj głosu mojego!
Nakłoń uszu swych na głos błagania mego!
Jeżeli będziesz zważał na winy,
Panie, Panie, któż się ostoi?
Lecz u ciebie jest odpuszczenie,
Aby się ciebie bano.
W Panu pokładam nadzieję,
Dusza moja żyje nadzieją.
Oczekuję słowa jego.
Dusza moja oczekuje Pana,
Tęskniej niż stróże poranku, bardziej niż stróże poranku” (Ps 130,1nn).
Na skutek pokuty JAHWE wykreślał grzech, a więc tym samem anulował winę grzesznika, taki bowiem
jest sens czasownika rpk3. J. Schreiner pisze, że tylko w Ps 32,1 jest mowa o zakryciu grzechu. Autor psalmu
32. używa hebrajskiego terminu hsk – pokryć. J. Briks podaje znaczenia: zakryć, ukryć. J. Schreiner na uzasadnienie znaczenia czasownika rpk – usunąć, podaje następujące miejsca: 1 Mż 32,21; 5 Mż 21,8; 2 Sm
21, 3; Iz 47,11.
1 Mż 32,21 nie daje podstawy do twierdzenia, że rdzeń zawiera wyłącznie treść, którą można oddać przez
termin wymazać, oczyścić.
Słowa z 2 Sm 21,3 i kontekst nie dają przekonywującej podstawy, aby czasownik rpk (rP@k^a&) przekładać
przez termin: wykreślić, anulować grzech. W ogóle cała perykopa nastręcza pewne trudności interpretacyjne. Nie jest jasne, czy Dawid powodował się wyłącznie racjami stanu, czy też racjami religijnymi. Być może
racje religijne są jedynie pretekstem dla pozbycia się konkurentów do tronu4. Słowa rP@k^a& hM*b^W można
przełożyć: „czym was przejednać”.

1

Zob. M. FILIPIAK, Nauka Biblii o nagrodzie i karze, [w:] Studio lectionem facere, s. 215.
Zob. 3.3.4.6.1.
3
Tak utrzymuje za H. GASE (Die Sühne, s. 90) J. SCHREINER (Teologia Starego Testamentu, s. 318). J. BRIKS (Podręczny słownik…, s.
168) podaje podstawowe znaczenie czasownika rpk powlec, a więc przykryć, zakryć.
4
J. ŁACH, Księgi Samuela, PŚST IV, 1, s. 427nn.
2
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Także Iz 47,11 nie daje podstawy, aby hsk rozumieć w ten sposób, że wina musi być zmazana. Sarkastyczne słowa Deutero-Izajasza można rozumieć zupełnie dobrze w ten sposób, że Babilon niczym nie zakryje swoich magicznych praktyk przed obliczem JAHWE1.
1 Mż 21,8 także nie rozstrzyga, czy termin rpk znaczy wymaż, oczyść, czy też przykryj, zasłoń.
Nie wydaje się, aby można opowiedzieć się wyłącznie za jednym znaczeniem słowa rpk. Często stosowany w przekładach ekwiwalent przejednać oddaje sens czasownika rpk2. O znaczeniu tego terminu powinien
decydować kontekst.
Sposobem odzyskania pokoju z Bogiem była również praktyka ofiarnicza. W praktyce tej zwierzę ofiarne
oddaje w zastępstwie swoją krew, a więc życie (3 Mż 17,11.14). Z rytu nałożenia ręki na głowę zwierzęcia
przez tego, kto przyprowadzał to zwierzę na ofiarę za popełnione grzechy (3 Mż 4,4.15.24.29.33; 16,21),
wynika, że chodziło o zastępstwo. Ofiarujący zwierzę. utożsamiał się ze zwierzęciem składanym w ofierze.
Odpuszczenie grzechów i pojednanie było skuteczne w przypadku ofiary za grzechy nieumyślne. Grzechy
popełniał również cały naród. Aby grzechy takie mogły być odpuszczone, ustanowiony został Dzień Pojednania (3 Mż 16,1nn). Po Dniu Pojednania nie pozostawało w ludzie nic nieczystego. Wszystkie grzechy przez
odpowiedni rytuał zostawały usunięte3.

5.6. Życie ludzkie w aspekcie jego wartości
5.6.1. Sens życia
Człowiek sam nie może odkryć sensu swojego życia. Odkrywa go dopiero w dialogu z Bogiem. Człowiek
odkrywa wartość życia i sens swojej pracy, zmagania się z trudnościami dopiero wówczas, kiedy uświadomi
sobie czym jest zawarte przez Boga przymierze z Izraelem i czym są wszystkie zbawcze czyny Boga. Jeśli Bóg
pochyla się nad człowiekiem, zawiera z nim łaskawe przymierze, troszczy się o niego i przychodzi mu z pomocą, to znaczy to, że człowiek w oczach Bożych posiada wartość, którą On nie lekceważy.
Dla biblijnego Hebrajczyka najwyższą wartością był Bóg JAHWE. Izrael otrzymał przykazanie: „Jam jest
Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok
mnie” (2 Mż 20, 2.3) oraz codziennie zmawiał: „Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej” (5 Mż 64,
5). Psalmista pisał: „Rzekłem do Pana: Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza tobą. Mam zawsze
Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się” (Ps 16,2.8). Lepsza jest łaska Boża, niż życie
(Ps.63,4). Ale drugie miejsce w hierarchii wartości w Starym Testamencie zajmuje właśnie ludzkie życie4.
Stary Testament niejednokrotnie wyraża swój pogląd na temat sensu życia ludzkiego. Uważa, że życie jest
święte, a w związku z tym bezwzględnie warte tego, żeby je dobrze przeżyć. Chociaż człowiek musi umrzeć,
to jednak te dni, które są darowane człowiekowi, aby egzystować między swoimi, są dobrem darowanym
z ręki Bożej. Śmierć nie może tego zmienić. Dlatego śmierć, która przychodzi w starości, jest czymś naturalnym, a człowiek syty lat może odejść do przodków, chwaląc Boga za życie. Śmierć jest wtedy dopełnieniem
życia, które jest niezbywalnym dobrem.
Życie ludzkie jest darem Bożym. Wyłącznym dawcą życia jest Bóg, źródło wszelkiego istnienia. Myśl ta jest
rozwijana we wszystkich starożytnych tradycjach. Jahwista pisze: „Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu
ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą” (1 Mż 2,7). Źródło kapłańskie
myśl tą formułuje następująco: „Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas
i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim
płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich” (1 Mż 1, 26.27). Trito-Izajasz w modlitwie wzywając Boga, aby nie ociągał się
1

Zob. L. STACHOWIAK (Księga Izajasza II – III, PŚST IX, 2, s. 166n) przekłada: nie zdołasz jej odwrócić.
Pokrywa skrzyni przymierza, na którą w dniu pojednania arcykapłan wylewał krew ofiarną, nazywała się tr#P)k.
3
Zob. 3.1.4.
4
L. STACHOWIAK, Teologia życia w Starym Testamencie, RTK 17(1970), z. 1, s. 13-21; M. PETER, Stary Testament o powstaniu życia, AK 66(1974), s. 383-388; M. FILIPIAK, Życie ludzkie w świadectwie Biblii, RTK 24(1977), z. 1, s. 21-29; M. FILIPIAK, Problematyka społeczna w Biblii, s. 82-101; R. KRAWCZYK, Sprawy ludzkie w Biblii, s. 11-17.
2
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z pomocą, argumentuje: „Lecz teraz, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem, my jesteśmy gliną, a Ty naszym Stwórcą
i wszyscyśmy dziełem twoich rąk!” (Iz 64,8).
Człowiek otrzymuje życie z ręki Bożej, chociaż poprzez rodziców.
„Ty stworzyłeś nerki moje,
Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej.
Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś.
Cudowne są dzieła twoje I duszę moją znasz dokładnie.
Żadna kość moja nie była ukryta przed tobą,
Choć powstałem w ukryciu,
Utkany w głębiach ziemi” (Ps 139,13-15).
Dlatego, że życie ma swoje źródło w Bogu, jest ono nietykalne (Ps 36,10). Nikt nie ma prawa odbierać
życia bliźniemu, ani też nikt nie powinien sobie odbierać życia1. Ponadto człowiek został stworzony na obraz
Boży, i dlatego podniesienie ręki na człowieka, jako obrazu Bożego, jest „policzkiem” wymierzonym Bogu.
Targnięcie się na życie jest grzechem przeciwko Bogu i obrazą Boga. Stary Testament więc w pewnym sensie
adaptuje stare prawo nomadyczne: oko za oko, ząb za ząb, życie za życie2. Targnięcie się na cudze życie jest
zbrodnią, za którą trzeba płacić własnym życiem, jest grzechem przeciwko samemu Bogu, bowiem życie
człowieka jest w ręku Boga, zapisane jest w księdze życia (2 Mż 32,32), schowane jest w „woreczku życia”
([wg BT] 1 Sm 25,29)
Całe starotestamentowe prawo miało na celu ochronę ludzkiego życia, poszanowania dla człowieka, jego
osoby i życia. Wiadomo, że przepisy dotyczące sabatu były bardzo rygorystyczne, a jednak pierwotnie pozwalano wykonywać w sabat czynności niezbędne dla życia. Zakazane były tylko niektóre czynności.
W Starym Testamencie ludzkie działania, jak praca, budowanie, kult, koncentrują się wokół życia, aby je
zachować. I wszystko, co człowiek w swoim życiu osiągnie, a więc dobra ziemskie, liczną rodzinę, szczęście
i poczucie bezpieczeństwa zamyka się w pojęciu życia. Dlatego ideałem w Starym Testamencie było długie
życie, możliwość korzystania z dóbr doczesnych oraz posiadanie licznego potomstwa.
Długie życie, szczęście, posiadanie rodziny gwarantowało posłuszeństwo słowom JAHWE. Deuteronomista pisze:
„Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie jego przykazania, które
ja ci dziś nadaję, to Pan, Bóg twój, wywyższy cię ponad wszystkie narody ziemi. I spłyną na ciebie, i dosięgną cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga twego. Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz na polu. Błogosławione będzie twoje potomstwo, plon twojej
ziemi, rozpłód twego bydła, miot twojej rogacizny i przychówek twoich trzód. Błogosławiony będzie twój
kosz i twoja dzieża; błogosławione będzie twoje wejście i twoje wyjście; powali Pan twoich nieprzyjaciół,
którzy powstają przeciwko tobie: jedną drogą wyjdą przeciwko tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed tobą. Pan każe, aby było z tobą błogosławieństwo w twoich spichlerzach i w każdym przedsięwzięciu twoich rąk. Pobłogosławi cię na ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój. Pan ustanowi cię sobie jako
lud święty, tak jak ci poprzysiągł, jeżeli będziesz przestrzegał przykazań Pana, Boga twego, i chodził jego
drogami. I ujrzą wszystkie ludy ziemi, że imię Pana jest wzywane u ciebie, i będą się ciebie bać. Ponad
miarę obdarzy cię Pan dobrem w twoim potomstwie, w rozpłodzie twego bydła, w plonach twojej roli,
na ziemi, co do której Pan poprzysiągł twoim ojcom, że ci ją da. Otworzy Pan przed tobą swój skarbiec
dobra, niebiosa, aby dawać deszcz na twoją ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę
twoich rąk tak, że będziesz mógł pożyczać wielu narodom, ale ty sam nie będziesz pożyczał. I uczyni cię
Pan głową, a nie ogonem, i będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole, jeżeli będziesz
słuchał przykazań Pana, Boga twego, które ja ci dziś nadaję, abyś ich pilnie przestrzegał; nie odstąpisz
ani w prawo, ani w lewo od żadnego ze słów, które ja wam dziś nakazuję po to, aby pójść za innymi bogami i im służyć” (5 Mż 28,1-14).
Nieposłuszeństwo Bogu według Starego Testamentu niosło wyłącznie nieszczęście.

1

W zasadzie Stary Testament nie wypowiada się na temat samobójstwa. Jeśli Bóg jest dawcą życia, to znaczy, że człowiek został stworzony do życia. Życie jest jego przeznaczeniem. Tym samym samobójstwo jest czymś nagannym. W Starym Testamencie
czytamy jednak o samobójczych czynach – np. Sdz 16,30; 1 Sm 31 4.5. Zob. L. W ÄCHTER , Der Tod im Alten Testament, s. 89-97.
2
Zob. 2.5.
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„Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana, Boga twego, i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich jego przykazań i ustaw jego, które ja ci dziś nadaję, to przyjdą na cię te wszystkie przekleństwa i dosięgną cię. Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty będziesz na polu. Przeklęty będzie twój kosz i twoja dzieża. Przeklęte
będzie twoje potomstwo i plony twojej ziemi, i rozpłód twojego bydła, i przychówek twoich trzód. Przeklęte będzie twoje wejście i twoje wyjście. Rzuci Pan na ciebie klątwę, zamieszanie i niepowodzenie
w każdym przedsięwzięciu twoich rąk, które podejmiesz, aż będziesz wytępiony i nagle zginiesz z powodu niegodziwości twoich uczynków, przez które mię opuściłeś. Spuści Pan na ciebie zarazę, aż wytraci cię
z ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie. Uderzy cię Pan suchotami, zimnicą, gorączką, zapaleniem, posuchą, śniecią i rdzą zbożową i będą cię gnębić, aż zginiesz. Niebo, które jest nad twoją głową,
stanie się jak miedź, a ziemia, która jest pod twoimi nogami, jak żelazo. Pan sprawi, że deszczem twojej
ziemi będzie proch i pył. Padać będzie na ciebie z nieba, aż zginiesz. Pan sprawi, że będziesz pobity przez
twoich nieprzyjaciół. Jedną drogą wyjdziesz naprzeciw nich, a siedmioma drogami będziesz uciekał przed
nimi i staniesz się przyczyną odrazy dla wszystkich królestw ziemi. Trup twój będzie żerem dla wszelakiego ptactwa niebieskiego i zwierza polnego. Nikt nie będzie ich płoszył. Dotknie cię Pan wrzodem egipskim, guzami odbytnicy, świerzbem i liszajem, z których nie będziesz mógł się wyleczyć. Porazi cię Pan
obłędem i ślepotą, i przytępieniem umysłu, tak że w południe chodzić będziesz po omacku, jak ślepy
chodzi po omacku w ciemności, i nie będzie ci się wiodło na twoich drogach, i będziesz tylko uciskany
i łupiony po wszystkie dni, a nikt cię nie będzie ratował. Zaręczysz się z kobietą, a inny mężczyzna będzie
z nią obcował, Wybudujesz sobie dom, lecz w nim nie zamieszkasz. Zasadzisz winnicę, a nie będziesz jej
użytkował. Twój wół na twoich oczach zostanie zarżnięty, ale ty jeść z niego nie będziesz, twój osioł
sprzed twego oblicza zostanie ci zrabowany, ale do ciebie nie wróci, twoje owce zostaną oddane twoim
wrogom, a nikt ci nie pomoże. Twoi synowie i twoje córki będą wydane innemu ludowi, a twoje oczy codziennie będą ich wyglądać i tęsknić za nimi, ale ty będziesz bezsilny. Plon twojej ziemi i cały twój dorobek spożyje lud, którego nie znałeś, i będziesz tylko uciskany i ciemiężony po wszystkie dni. Oszalejesz na
widok tego, co będą oglądać twoje uczy” (5 Mż 28,15-34).
A więc sens swojego życia odnajduje człowiek w Bogu i posłuszeństwie Jego przykazaniom.

Obserwacja życia doprowadziła w Starym Testamencie do spostrzeżenia, że jednak nie zawsze pobożnemu, słuchającemu przykazań Bożych dobrze się powodzi. Nieraz naśmiewcom i ludziom lekceważącym Boże
nakazy powodzi się lepiej, aniżeli pobożnym. Autor psalmu 73. podjął się rozwiązania tej niekonsekwencji.
Chciał znaleźć dla siebie odpowiedź na ważne pytanie: „Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce
moje I w niewinności obmywałem ręce moje?” (Ps 73,13). Psalmista doszedł jednak do wniosku, że umysł
jego jest za słaby, aby tą niekonsekwencję zrozumieć (Ps 73,16). Zrozumiał to jednak, kiedy doszedł do kresu
tajemnic Bożych. Dzięki temu był głęboko przekonany, że chociaż pobożnym nieraz się źle powodzi, to jednak dla niego największym szczęściem jest być blisko Boga (Ps 73, 28).
Kaznodzieja w swoim bardziej filozoficzno-antropologicznym, aniżeli teologicznym piśmie, wbrew pozorom nie „tańczy na murze” między wiarą a niewiarą, lecz poszukuje Boga. Kaznodzieja nie jest nihilistą. Poszukuje on Boga, jednak inaczej, aniżeli inni autorzy starotestamentowych pism. Nie jest zainteresowany
Jego znakami w historii, dlatego też jego myśl jest w pewnym sensie ahistoryczna, lecz szuka Boga w życiu
człowieka, tragizmie ludzkiego losu. Stawia więc kaznodzieja pytanie o sens życia ludzkiego, o korzyści jakie
może człowiek czerpać z życia. Odpowiedź na nie jest pod wieloma względami inna aniżeli w innych tradycjach teologicznych Starego Testamentu. Kaznodzieja badał życie i poszukiwał w nim to, co może nadać ludzkiemu życiu sens. Badanie to zakończone zostało negatywnym wnioskiem. Wszystko w życiu jest marnością.
Marnością jest trud, bogactwo, sława, szczęście, bo szybko przemija. Nawet mądrość jest marnością, bowiem wszystko ma swój kres. Ze względu na przemijalność człowieka, wszystko wydaje się kaznodziei marnością. Wszystko w życiu jest niepewne, a szczęścia w życiu nie można budować na niepewności. Nie odnajdzie człowiek swojego chleba, jeśli rzucił go na wodę, pieniądze złożone na koncie mogą przepaść (Kz 11,1n).
Ostrzega więc kaznodzieja przed różnego rodzaju złudzeniami, które roztaczane są przed człowiekiem.
Kaznodzieja wie, że świat został stworzony przez Boga i w nim Stwórca sprawuje swoje rządy. Lecz te
rządy oraz ich cel, są zakryte przed oczyma ludzi. Gdyby Boże postanowienia były znane człowiekowi, wtedy
człowiek mógłby odnaleźć sens swojego życia, trudu i znoju. Ale kaznodzieja wie, że Bóg daje każdemu człowiekowi czas młodości, pracy, radości i smutku, ale też czas umierania. Wartością jest życie: „Kto należy do
grona żyjących, ten jeszcze ma nadzieję; gdyż żywy pies jest lepszy niż martwy lew” (Kz 9,4). I właśnie ze
względu na to, czas ludzkiego życia jest ograniczony, to co cieszy, raduje, daje szczęście kończy się. Czy warto
więc żyć? Czy życie ma w ogóle jakiś sens? Kaznodzieja nie daje odpowiedzi negatywnej. Przekonanie, że
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przecież jest Bóg i chociaż nie znamy Jego planów, to przecież warto żyć i należy życie tak wykorzystać, aby
czuć się w nim szczęśliwym. „Przecież człowiek nie zna nawet swojego czasu, podobnie jak ryby, które się
łowi zdradliwą siecią, i jak ptaki, które się łapie w sidła: Tak synowie ludzcy zostają uwikłani w złym czasie,
który nagle na nich przypada” (Kz 9,12).
Dlatego formułuje efekt swych przemyśleń następująco: „Gdy Bóg daje człowiekowi bogactwo i skarby
i pozwala mu korzystać z tego, i mieć w tym swój dział, i radować się w swoim trudzie – jest to dar Boży” (Kz 5,
18.19a) i wyznaje: „Oto, co uznałem za dobre i co za piękne: Móc jeść i pić, i być dobrej myśli przy wszelkim
trudzie, jaki się znosi pod słońcem podczas krótkiego swojego życia, które mu dał Bóg; bo to jest jego los” (Kz 5,
17). Mędrzec ponurych myśli radzi więc:
„Nuże więc, jedz radośnie swój chleb i pij w dobrym nastroju swoje wino, gdyż Bogu już dawno miłą jest
ta twoja czynność. Noś zawsze białe szaty, a na twojej głowie niech nigdy nie braknie olejku. Używaj życia ze swoją ukochaną żoną po wszystkie dni twojego marnego bytowania, jakie ci dał pod słońcem, bo
to jest twój udział w życiu i trudzie, jaki znosisz pod słońcem. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności, bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani
zamysłów, ani poznania, ani mądrości” (Kz 9,7-10)
Kaznodzieja jednak nie jest propagatorem rozwiązłego życia. O takim nawet nie wolno myśleć. Izraelska
tradycja mądrościowa, w której nurcie znajduje się także myśl kaznodziei, w ogóle nie dopuszcza takiej możliwości. Kaznodzieja pisze: „Raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody.
Postępuj tak, jak każe ci serce, i używaj, czego pragną twoje oczy”, ale do słów tych dodaje: „lecz wiedz, że za
to wszystko pozwie cię Bóg na sąd” (Kz 11,9).

5.6.2. Szczęście i radość
Z jahwistycznego opisu stworzenia świata i człowieka w 1. Księdze Mojżeszowej wynika, że świat został
stworzony dla człowieka i ze względu na człowieka, a z drugiej strony, że człowiek został powołany do istnienia ze względu na świat (1 Mż 2,4b-15). Człowiek w świecie i dla świata, świat dla człowieka. Z tej zależności
wynika, że człowiek ma prawo korzystać z dobrodziejstw, które znajduje tu na świecie.
Korzystanie z dóbr stworzonego przez Boga świata, daje szczęście i radość. Psalmista pisał: „Owoc trudu
rąk swoich spożywać będziesz, będziesz szczęśliwy i dobrze ci się powiedzie” (Ps 128,2) oraz „Ci, którzy siali
ze łzami, niech zbierają z radością! Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, będzie wracał z radością,
niosąc snopy swoje” (Ps 126,5.6). Nawet kaznodzieja, który powiada, że wszystko jest marnością, uważa, że
radością i szczęściem jest korzystanie z dóbr tego świata, owoców rąk i trudu pracy. „Nie ma nic lepszego dla
człowieka jak to, żeby jeść i pić, i w tym upatrywać przyjemność w swoim trudzie” (Kz 2,24); „Nuże więc, jedz
radośnie swój chleb i pij w dobrym nastroju swoje wino, gdyż Bogu już dawno miłą jest ta twoja czynność.
Noś zawsze białe szaty, a na twojej głowie niech nigdy nie braknie olejku” (Kz 9,7.8); „Gdy człowiek żyje wiele
lat, niech się z nich wszystkich raduje, lecz niech pamięta, że dni mrocznych jest sporo. Wszystko, co nadchodzi, jest marnością” (Kz 11,8). To wszystko – powiada kaznodzieja – „pochodzi z ręki Bożej” (Kz 2,24b).
Według Starego Testamentu człowiek jest istotą społeczną. Na samym początku Biblia mówi: „Niedobrze
jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego” (1 Mż 2,18). Według jahwistycznej etiologii Bóg przyprowadzał do pierwszego człowieka różne zwierzęta, a człowiek nadawał im imiona.
Nie znalazł w nich właściwego dla siebie partnera do życia. Dopiero w kobiecie, istocie równej sobie odnalazł
towarzyszkę życia. Jeśli niedobrze człowiekowi żyć samemu, to dobrem jest życie w wspólnocie rodziny1.
Stary Testament mówi o radości i szczęściu, których źródłem jest miłość (Prz 5,15-19; Kz 9,9)2. Jakub zapłakał ze szczęścia, kiedy zobaczył Rachelę i od razu się w niej zakochał (1 Mż 29,10nn). Aby pojąć ją za żonę
musiał służyć u Labana dodatkowo siedem lat, a więc aż czternaście lat (1 Mż 29, 27).
Radością i szczęściem są dzieci. „Oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona. Czym strzały
w ręku wojownika, tym synowie zrodzeni za młodu. Błogo mężowi, który napełnił nimi swój kołczan!”
1

M. FILIPIAK, Biblijne podstawy teologii małżeństwa i rodziny w Starym Testamencie, 1984; K. ROMANIUK, Małżeństwo i rodzina
3
w Biblii, 1983.
2
Pieśń nad pieśniami pokazuje, że cielesne zauroczenie między mężczyzną a kobietą oraz ich wzajemna miłość jest wartością,
z której człowiek może się cieszyć.
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(Ps 127,3-5a). Szczęściem dla kobiety było mieć dzieci, nieszczęściem była niepłodność (1 Mż 29,31nn; 1 Sm
1,1nn; 2,1nn; Ps 113,9)1. Dlatego psalmista stwierdza: „Żona twoja będzie jak owocująca winnica w obrębie
zagrody twojej, dzieci twoje jak sadzonki oliwne dokoła stołu twego” (Ps 128,3). Takie spojrzenie na życie
rodzinne, owocujące w liczne potomstwo pozwalało mieć nadzieję, że lud, który wybrał sobie Pan nie zginie,
tym bardziej, że Pan miał nad nim pieczę.
Afirmacja życia rodzinnego pociągała za sobą również akceptację wielu przejawów na łonie rodziny. Jeśli
człowiek może cieszyć się dobrami, które otrzymuje z ręki Bożej, a więc plonami ziemi, którą uprawia i przychówkiem w stadach, które wypasa, to może też cieszyć z tego, co znajduje się na stole. Bóg błogosławi
człowiekowi w pracy, błogosławi zbiory plonów, a to dlatego, by człowiek był szczęśliwy i radował się: „Błogosławić ci będzie Pan, Bóg twój, we wszystkich twoich plonach i w każdym dziele twoich rąk, i będziesz
prawdziwie radosny” (5 Mż 16,15). Kaznodzieja pisze: „Poznałem więc, że dla ludzi nie ma nic lepszego, jak
tylko radować się i używać, póki żyją. Również to jest darem Bożym, że człowiek może jeść i pić, i dogadzać
sobie przy całym swoim trudzie” (Kz 3,12.13; zob. Kz 2,24) i dodaje: „Nuże więc, jedz radośnie swój chleb i pij
w dobrym nastroju swoje wino” (Kz 9,7a). Kaznodzieja jest przekonany, że to podoba się Bogu (Kz 9,7b).
Pogląd kaznodziei nie jest odosobniony. Stary Testament zna tzw. ofiary biesiadne, które miały na celu
konsolidowanie rodziny i przyjaciół. Święto Paschy związane było z ucztą rodzinną.
Wiele radości dawała starożytnemu Hebrajczykowi możliwość uczestniczenia w kulcie (zob. 3 Mż 23,1522; 5 Mż 16,11.13.14; 2 Krn 30,21.23; Ezd 6,22; Ne 12,43; Est 9,1nn)2.
Ale radość i szczęście mieszają się ze smutkiem. Kaznodzieja pisał, że jest czas radości i czas smutku (Kz 3,
4). „Wieczorem bywa płacz, ale rankiem wesele” – powiada psalmista (Ps 30,6). Smutek przywodzi na myśl
śmierć3. Rada mędrców jest więc następująca: „Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem; lecz przygnębiony
duch wysusza ciało” (Prz 17,22) oraz „Otrząśnij się z utrapienia swojego serca i odrzuć słabości swojego ciała! Gdyż młodość i jej rozkwit są marnością” (Kz 11,10).
Człowiek żyjąc we wspólnocie ubogaca swoje człowieczeństwo. Dzieje się to przez służbę wspólnocie
i korzystanie ze wspólnoty ludzkiej. Wspólnota spełnia ważną rolę w życiu każdego człowieka. Wspólnota
pozwala człowiekowi głębiej i lepiej odczytać sens życia. Życie we wspólnocie jest czymś normalnym w Starym Testamencie. Bez niej człowiek narażony jest na liczne niebezpieczeństwa. Mojżesz, banita z Egiptu,
szukał na pustyni kontaktu z ludźmi. Dawid uciekający przed Saulem, zgromadził wokół siebie towarzyszy.
Jeremiasz czuje się zawiedziony, przeżywa wewnętrzne rozterki, kiedy wszyscy się od niego odwracają. Dlatego kaznodzieja powiada: „Lepiej jest dwom niż jednemu” (Kz 4,9a). Należy jednak szukać kontaktu z właściwymi ludźmi. Dlatego mędrzec radzi: „Kto obcuje z mędrcami, mądrzeje, lecz kto się brata z głupcami,
temu źle się wiedzie” (Prz 13,20; por. Prz 10, 14; Kz 9,17). Lepiej być z drugim człowiekiem, ponieważ można
wtedy łatwiej budować i obronić swoje szczęście. Jeśli dwaj „upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie! Nie ma drugiego, który by go podniósł” (Kz 4,10; por. Prz 27,9-17)

5.6.3. Sens cierpienia
Refleksję nad sensem cierpienia należy widzieć w kontekście starotestamentowej nauki o nagrodzie
i karze. Bóg Starego Testamentu jest Bogiem sprawiedliwym. Bóg jest sprawiedliwy i sprawiedliwie obchodzi
się ze swoim ludem. Wszystkie dzieła Boże są sprawiedliwe.
Sprawiedliwość Boga przejawia się w Jego zbawczym działaniu. Jeśli Stary Testament doświadczenie
i karę, jaką zsyłał Bóg na swój lud wybrany, nazywa sprawiedliwością, to nie ze względu na to, że Bóg odpłacił swojemu ludowi za niewierność, bo wtedy sprawiedliwość byłaby tu rozumiana w sensie późniejszego
pojmowania prawa i sprawiedliwości, ale dlatego że kara pojmowana jest jako działanie Boga, które ostatecznie ma na celu zbawienie ludu (por. np. Iz 54,7.8). Ale nie od razu do takiego wniosku doszli mędrcy
izraelscy. Droga refleksji nad sensem cierpienia była długa i żmudna.

1

R. KRAWCZYK, Ludzkie sprawy w Biblii, s. 22.
Zob. 3.1.4.
3
Zob. 5.11.1.3.
2
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Bóg okazuje swoją sprawiedliwość nie tylko wobec Izraela, ale wobec każdego człowieka. Bóg nagradza
człowieka, ale go też karze. Człowiek odpowiada za swoje czyny i dlatego może oczekiwać nagrody lub kary,
w postaci błogosławieństwa lub cierpienia. Dlatego Hiob powiedział: „Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie
mielibyśmy przyjmować i złego?” (Hi 2,10).
Często spotykamy się z pytaniem o sens cierpienia w ludzkim życiu. Cierpienie jest faktem, którego doświadczają wszyscy ludzie. Stary Testament pozwala nam poznać jak zmieniały się poglądy na cierpienie. Cierpienie uważano za zjawisko powszechne, czasem za przekleństwo (np. 1 Mż 3,14-19. 23n; 4,11.23; 9,4nn; Ps 5,11;
35,4nn; 73,1nn; 83,10-19; 109,6-20; 137,7nn; Iz 9,7-10; Jr 20,8; 23,13nn; Ez 11,1-21; Dn 9,11-15; Am 2,1-6; Oz 4,
6; oraz cała Księga Hioba). Powszechność cierpienia najdobitniej wyrażają słowa: „Człowiek urodzony z niewiasty
żyje krótko i jest pełen niepokoju. Wyrasta jak kwiat i więdnie; ucieka jak cień i nie ostaje się” (Hi 14,1.2).
Tradycja jahwistyczna wiąże cierpienie z upadkiem w grzech. Grzech jest więc przyczyną wszelkiej niedoli
człowieka. Jahwista pisze:
„Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą”.
A do Adama rzekł:
„Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci
jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po
wszystkie dni życia swego! Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch
się obrócisz” (1 Mż 3,16-19).
Cierpienie w Starym Testamencie czasem usiłowano tłumaczyć czynnikami naturalnymi, jak np. suszą.
Rany ciała i słabość starczego wieku, także czasem rozumiano jako naturalną kolej rzeczy (1 Mż 27,1; 34,25;
48,10; Joz 5,8; 2 Sm 4,4)1. Cierpienie jest przeznaczeniem człowieka: „Człowiek rodzi się na niedolę, jak iskry
z pożogi, aby wysoko wzlatać” (Hi5,7) W Księdze Hioba czytamy: „Dopóki [człowiek] ma ciało, odczuwa ból,
dopóki jest w nim tchnienie, smuci się” (Hi 14,22)2.
Pogląd, że cierpienie jest wyrazem kary za popełniony grzech, jest wyraźnie dostrzegalny w modlitwie Anny,
matki Samuela:
„Weseli się serce moje w Panu, wywyższony jest róg mój w Panu, szeroko rozwarte są usta moje nad
wrogami mymi, gdyż raduję się ze zbawienia twego. Nikt nie jest tak święty, jak Pan, gdyż nie ma nikogo
oprócz ciebie, nikt taką skałą jak nasz Bóg. Nie mówcie ustawicznie wyniośle, niech nie wychodzi zuchwalstwo z ust waszych, gdyż Pan jest Bogiem, który wszystko wie, Bogiem, który waży uczynki. Łuk
bohaterów będzie złamany, lecz ci, którzy się potkną, opaszą się mocą. Syci wynajmują się za kawałek
chleba, a głodni przestają głodować, niepłodna rodzi siedemkroć, a ta, która ma wiele dzieci, więdnie.
Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia, strąca do krainy umarłych, ale i wyprowadza, Pan zuboża,
ale i wzbogaca, poniża, ale i wywyższa. Wywodzi z prochu biedaka, podnosi ze śmietniska ubogiego, Aby
go posadzić z dostojnikami, przyznać mu krzesło zaszczytne, albowiem do Pana należą słupy ziemi, On
na nich położył ląd stały. Nogi swoich nabożnych ochrania, lecz bezbożni giną w mroku, Gdyż nie przez
własną siłę mąż staje się mocny. Walczący z Panem będą zdruzgotani, Najwyższy w niebie pobije ich”
(1 Sm 2,1-10).
Księgą biblijną, w której zagadnienie cierpienia zostało podjęte niezwykle otwarcie, jest Księga Hioba. Zasadnicza część Księgi Hioba została wpisana w ramy, które są od niej znacznie starsze w sensie treściowym, ale nie koniecznie literackim3.
W starszej warstwie Księgi Hioba spotykamy się z poglądem na temat cierpienia, który w cierpieniu widzi
doświadczenie wiary (por. 1 Mż 22, 1nn). W prologu szatan przedstawiony jest jako pośredni sprawca zła
fizycznego, to znaczy wszystkich nieszczęść Hioba. Działał on jednak z przyzwolenia Bożego. Należał do dworu JAHWE. Bóg zezwolił, aby szkodził on Hiobowi, niszczył jego mienie i zdrowie. Szatanowi chodziło o wykazanie, że pobożność Hioba była interesowna. („Szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Czy za darmo jest Job tak
bogobojny? Czy Ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś spra1

M. EJSMONT, Sens cierpienia według Pisma Świętego, [w:] Studio lectionem facere, s. 305..
R. KRAWCZYK, Sprawy ludzkie w Biblii, s. 35.
3
G. von RAD, Gottes Wirken in Israel, 79nn.
2
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wie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma; czy nie będzie ci
w oczy złorzeczył?” – Hi 1,9-11). Cierpienie jest więc doświadczeniem wiary, która każe człowiekowi stać przy
Bogu i nie oglądać się na ewentualną osobistą korzyść.
Zasadnicza część Księgi Hioba podejmuje na nowo temat cierpienia. Najbardziej tradycyjny pogląd na temat
cierpienia prezentowali trzej przyjaciele Hioba: Hiob zgrzeszył i dlatego spotkała go kara i cierpi. Ponieważ on
temu zaprzeczał, więc w oczach przyjaciół nie był szczery, albo nie był świadomy swojej winy. Musi być
prawdą to, że cierpi ten, kto zgrzeszył, inaczej nie istniałaby sprawiedliwość Boża, a to jest niedorzeczne.
Hiob nie zgadzał się z taką argumentacją. Był przekonany, że niczym nie obraził Boga i dlatego nie rozumiał dlaczego spotkało go wielkie cierpienie i doświadczenie. Skarżył się i był właściwie gotowy uznać, że
Bóg okazał się wobec niego niesprawiedliwym.
Pewien pozytywny element do zagadnienia cierpienia wniósł czwarty przyjaciel Hioba, Elihu, który ganiąc
wypowiedzi swych przedmówców, a także cierpiącego Hioba, widzi w cierpieniu możliwość oczyszczenia.
Cierpienie jest napomnieniem człowieka przez Boga. (zob. Hi 32 – 37). Z podobnym poglądem spotykamy się
Księdze przysłów: „Kogo Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna” (Prz 3,12).
Hiob po wszystkich żalach pod adresem Boga, doszedł w końcu do wniosku, że zbyt pochopnie oceniał postępowanie Boga względem siebie (Hi 42,3). Krytykował Boga dlatego, że znał Go tylko ze słyszenia, teraz, gdy
Go poznał osobiście w Jego działaniu, zmienił o Nim swoje zdanie (Hi 42, 5). Zrozumiał, że Bóg dopuszcza cierpienie, jednocześnie nie opuszczając cierpiącego (por. Hi 35,9-15). Bóg ma do tego prawo, bo jest Bogiem suwerennym. Człowiek nie ma prawa pytać Boga o racje Jego postępowania, a więc także o przyczynę cierpień
sprawiedliwego. Hiob powinien więc poddać się woli Bożej i odpokutować za swe zuchwałe pytania (Hi 42,16). Powiada: „Otom ja nędzny, cóż ci odpowiem? Swoją rękę kładę na ustach” (Hi 40,4).
Najprostsze rozwiązanie, że grzech musi być ukarany, okazało się nieprawdziwe. W Starym Testamencie jest mowa o tym, że wielokrotnie dostrzegano, że ludziom niegodziwym, gnębiącym swoich bliźnich,
często bardzo dobrze się powodzi, sprawiedliwi zaś są uciskani. Problem ten podejmuje autor psalmu 73:
„Zaiste, dobry jest Bóg dla tego, kto prawy,
Dla tych, którzy są czystego serca.
Co do mnie – omal nie potknęły się nogi moje,
Omal nie pośliznęły się kroki moje,
Bo zazdrościłem zuchwałym,
Widząc pomyślność bezbożnych.
Albowiem nie mają żadnych utrapień, Zdrowe i krzepkie jest ich ciało.
Znoju śmiertelników nie doznają
I nie spadają na nich ciosy, Jak na innych ludzi.
Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje
I w niewinności obmywałem ręce moje?
Albowiem co dzień znoszę ciosy
I jestem smagany każdego rana.
Gdybym pomyślał: Będę tak mówił, jak oni,
To byłbym zdradził ród twoich dzieci.
Bo przecież jam zawsze z tobą;
Tyś ujął prawą rękę moją.
Prowadzisz mnie według rady swojej,
A potem przyjmiesz mnie do chwały.
Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie?
I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania!
Chociaż ciało i serce moje zamiera,
To jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki” (Ps 73,1-5.13-15.23-26: por Ps 37,1nn;
Ps 49,1nn)
Stary Testament uważa więc, że cierpienie wcale nie musi być znakiem nieżyczliwości Bożej i Jego
gniewu, przeciwnie, może być okazją do odczucia specjalnej więzi między Bogiem a cierpiącym człowiekiem
(zob. Ps 91, 15; 145, 18). Izajasz nie przestaje ufać Bogu nawet wtedy, gdy On za karę ukrywa swoje oblicze przed niewiernym narodem izraelskim (Iz 8, 17). Celem cierpienia może więc być także Boża chęć
pogłębienia osobistej więzi między Bogiem a człowiekiem.
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5.7. Człowiek w rodzinie
Rodzina w czasach Starego Testamentu właściwie niewiele przypominała współczesną rodzinę z kręgu
kultury zachodniej, chociaż składała się również z ojca, matki i dzieci. O rodzinie mówiło się w Izraelu jako
o domu, domu ojca.
Słowo dom (ty!B^ [B^y!t]) w języku hebrajskim oznacza dom, w którym mieszkają ludzie, ale oznacza także
rodzinę1. Bóg powiedział do Noego, aby wszedł do arki z całym domem, a więc z rodziną (1 Mż 7,1). Rodzina
jest „domem ojca” (1 Mż 34,19), ponieważ ojciec jest głową rodziny i jest odpowiedzialny za jej byt i przyszłość. Ponieważ rodzina jest domem, przeto o założeniu rodziny mówi się na kartach Starego Testamentu
jako o „zbudowaniu domu”. Boazowi po poślubieniu Rut mieszkańcy Betlejem złożyli życzenia: „Niech Pan
sprawi, żeby ta kobieta, która wchodzi do twojego domu, była jak Rachel i jak Lea, które wspólnie wzniosły
dom izraelski. Nabywaj mocy w Efracie i zyskuj rozgłos w Betlejemie” (Rt 4,11).
Rodzina izraelska składała się z tych, których łączyła wspólnota krwi, a także wspólnota mieszkania,
a więc niewolnicy i goście. Rodzina w czasach Starego Testamentu mogła być jednopokoleniowa, jak np.
rodzina Noego, lub wielopokoleniowa. W skład rodziny Noego wchodziła jego żona, synowie i ich żony. Rodzina Jakuba składała się z trzech generacji (1 Mż 46,8–26).
Słowo rodzina ma więc w Starym Testamencie znaczenie szersze i pełniejsze niż obecnie, a określenie
brat (zob. np. 1 Mż 4,8; Ez 44,25; Prz 18,24) odnosiło się w zasadzie do wszystkich krewnych. Abraham powiedział do swego bratanka Lota: „Niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi
a twoimi, jesteśmy przecież braćmi” (1 Mż 13,8). Laban swojego siostrzeńca, Jakuba nazwał bratem (1 Mż 29,
15), Dawid zaś o wszystkich swoich krewnych w Betlejem mówił jako o braciach (1 Sm 20,29).

5.7.1. Mężczyzna i kobieta, mąż i żona
Opisy stworzenia człowieka zdecydowanie przekonują nas o równości mężczyzny a kobiety. Należy jednak
zwrócić uwagę na pewne szczegóły w etiologii z 2. rozdziału 1. Księgi Mojżeszowej. Otóż czytamy w niej, że
kiedy Bóg przyprowadził do pierwszego człowieka kobietę, wówczas pierwszy mieszkaniec raju powiedział:
„Wtedy rzekł człowiek: Ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta” (1 Mż 2,23). Wynika z tego, że to mężczyzna decyduje o statusie kobiety,
że na skutek jego decyzji staje się ona dla niego żoną2. Może to trochę dziwić, bowiem nieco dalej autor
jahwistycznego opisu pisze: „Opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem” (1 Mż 2,24). Czy mamy tu do czynienia z dwoma różnymi stanowiskami, dotyczącymi związku
mężczyzny z kobietą, tradycjami pochodzącymi z dwóch różnych epok?
W opisie upadku człowieka i wypędzenia go z raju, czytamy, że pierwszy mężczyzna nazwał swoją
małżonkę hW*j^ [j^W*h], „gdyż ona była matką wszystkich żyjących” (1 Mż 3,20). Została tu podkreślona
decydująca rola mężczyzny. Taki patriarchalny model rodziny mógł się wykształtować w okresie nomadycznym. Niebezpieczeństwo, które zagrażało rodzinie, wymagało złożenia całej władzy w jedne ręce. Przede
wszystkim powyższe słowa wskazują, że w czasach Starego Testamentu od bardzo dawna łączono z sobą
instytucję małżeństwa z macierzyństwem kobiety. Starotestamentowe opisy czasów izraelskich patriarchów,
a także i wiele późniejszych świadectw biblijnych świadczą, że wręcz obsesją była troska małżonek przywódców rodzin o posiadanie synów, którzy mogli zapewnić ciągłość rodu. Przypadek Sary, Rebeki i żon Jakuba
jest wymowny. Można powiedzieć, że w ich życie wpisany został pewien tragizm, a to dlatego, aby Izrael
uświadomił sobie, że ciągłość jego bytu zależy od Boga, który – jak to czytamy wielokrotnie – „zamyka
i otwiera łono”. Pomiędzy żonami Jakuba, Leą i Rachelą miała miejsce rywalizacja o względy męża. Każda
z nich chciała za wszelką cenę urodzić swojemu mężowi jak najwięcej synów (zob. 1 Mż 30,14-17).
Z tego też wynika, że to właśnie kobiety odegrały bardzo ważną rolę w dziejach potomków Abrahama.
Także z powyższego wynika, że nie zawsze los Izraela znajdował się w rękach mężczyzn. Pomijając wybitną

1
2

E. JENNI, ty!B^, THAT I, k. 308nn.
Zob. M. FILIPIAK, Myśl hebrajska. Specyfika, przejawy, konsekwencje, MPWZ IV, s. 9.
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rolę w dziejach potomków Jakuba prorokini Debory (Sdz 4,4nn) i Chuldy (2 Krl 22,14nn)1, wskazać trzeba na
pewne decyzje, podjęte przez kobiety, na które przystać musieli mężczyźni, aby mogła być zachowana ciągłość rodu. Chodzi o możliwość skorzystania z bardzo starego prawa, obowiązującego powszechnie w starożytności na Bliskim Wschodzie. Niepłodna żona dawała swemu małżonkowi niewolnicę, aby z niej narodził
się dziedzic fortuny rodu. Wskazać tu można na Sarę, Rachelę, Leę i Rachelę. Nie można też pominąć milczeniem pewnej decyzji Sary, która wpłynęła – zapewne nie bez wewnętrznego oporu – na postawę Abrahama
wobec niewolnicy Hagar i jej syna Ismaela (1 Mż 21,8nn). Nie można więc mówić, że rolą kobiety w Izraelu
było wyłącznie rodzenie dzieci i troska o ognisko domowe. Godny podziwu był też rozsądek w postępowaniu
Abigail, żony Nabala i późniejszej żony Dawida. Córka Saula i żona Dawida Michol strofowała swojego męża,
kiedy ponosił go – dla niej niezrozumiały – entuzjazm religijny. Wiele królowych w pałacu na Syjonie miało
wpływ na swoich małżonków i synów, którzy dziedziczyli tron po swoich ojcach2.
Izraelska kobieta pozostawała jednak stale pod opieką i władzą mężczyzny – ojca, męża lub dorosłego
syna (por. 1 Sm 18,17.19.27). Izraelskie prawo nie gwarantowało Izraelitce równouprawnienia z Izraelitą.
Prawo wyraźnie stawiało ją na drugim planie. Tylko mężczyźni byli zobowiązani do odbywania pielgrzymek
(2 Mż 23,17) – chociaż i niewiasty mogły się do tego przepisu stosować, jak to czyniła matka Samuela (1 Sm 1,
7.22–28). Kobieta nie mogła modlić się przy stole, nie mogła pobierać nauki Tory i nie obowiązywał jej odpoczynek szabatowy. Mąż nie musiał też uznawać jej zobowiązań, a człowiek, który by je przyjął, nie miał
żadnego zabezpieczenia i pewności, że zobowiązanie to zostanie dotrzymane. W sądzie, prócz okoliczności
zupełnie wyjątkowych, nie brano pod uwagę zeznań kobiety.
Kobieta nie mogła też dziedziczyć majątku ani po ojcu, ani po zmarłym mężu. Jednakże późniejsze prawo
(4 Mż 27,8) dopuszczało córki do dziedziczenia po ich zmarłym ojcu. Prawo to miało na celu zapewnienie
trwałości rodzin i ich własności (por. 4 Mż 36,1–12; Hi 42,13–15)3.
Faktem jest, że modelem rodziny Izraelskiej był model patriarchalny. Ale nie oznacza to, że w Izraelu nie
dochodziło do zmian w modelu rodziny. Można np. zauważyć to, porównując z sobą dwie wersje ostatniego
przykazania Dekalogu. Starsza wersja brzmi:
„Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego” (2 Mż 20,17).
Młodsza, deuteronomiczna wersja tego przykazania jest następująca:
„Nie pożądaj żony bliźniego swego i nie pożądaj domu bliźniego swego ani jego pola, ani jego sługi, ani
jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego” (5 Mż 5,
21)
W starszej wersji przy pomocy słowa dom (hebr. hW*j^@) opisana została rzeczywistość, na którą składa się
wspólnota rodzinna, to, czym dysponował Izraelita, czyli żoną, niewolnikiem, niewolnicą, zwierzęciem i całym dobytkiem. W młodszej wersji zmieniona została kolejność. W niej na pierwszym miejscu wymieniona
została żona. Stąd wniosek, że w Izraelu w czasach królów zmieniła się pozycja kobiety. Przestało się ją uważać za własność męża. Zniwelowana została tym samym przepaść między tradycyjnym poglądem na miejsce
kobiety, wywodzącym się z patriarchatu nomadycznego a teologiczną wizją Starego Testamentu na mężczyznę i kobietę (por. 1 Mż 1,28; 2,24).
W poligamicznej rodzinie, niekochana żona i jej dzieci mogły być dyskryminowane, stąd prawo, które
nakazywało, by w takiej rodzinie była zachowana równość żon i ich dzieci (5 Mż 21,15 –17).
Prawo w niektórych wypadkach brało kobietę w obronę, ale i tak jej los był często opłakany. Np. Izraelita
mógł pojąć za żonę brankę wojenną dopiero po odbyciu przez nią żałoby przepisanej przez jej zwyczaj narodowy oraz po przyzwyczajeniu się branki do nowych warunków, ale gdyby później przestała się mężowi ona
podobać, nie mógł jej już sprzedać jako niewolnicy. Mógł się tylko z nią rozwieść (5 Mż 21,10–14).
Izraelskie prawo starało się też złagodzić los córki sprzedanej przez ojca.

1

Zob. I. EISENBERG, Kobieta w czasach Biblii, s. 210nn; Dąbek T. M., Kobiety – prorokinie w Starym i Nowym Przymierzu, [w:] Żyjemy dla Pana (Rz 14,8). Studia ofiarowane Siostrze Profesor Ewie J. Jezierskiej OSU, 2006, s. 111nn;
2
Tamże, s. 233nn.
3
Tamże, s. 72.
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„Jeżeli zaś ktoś sprzeda swoją córkę jako niewolnicę, to ona nie odejdzie, tak jak odchodzą niewolnicy.
Jeżeli nie spodoba się swemu panu, który ją przeznaczył dla siebie, niech ją pozwoli wykupić. Jednak nie
ma prawa sprzedać jej obcemu ludowi, bo postąpiłby wobec niej wiarołomnie. Jeżeli przeznaczył ją dla
swego syna, postąpi z nią według prawa dotyczącego córek. Jeżeli weźmie sobie inną za żonę, nie ujmie
jej ani pożywienia, ani odzieży, ani obcowania cielesnego. Jeżeli tych trzech obowiązków wobec niej nie
spełni, to ona odejdzie darmo bez wykupu” (2 Mż 21,7-11)
Czasem prawo wynagradzało skrzywdzoną kobietę. Jeśli mężczyzna fałszywie oskarżył swą żonę o brak
dziewictwa w chwili zawarcia z nią małżeństwa, podlegał karze chłosty oraz grzywny na rzecz ojca skrzywdzonej kobiety, ona zaś musiała być nadal jego żoną i nie mógł się z nią rozwieść (5 Mż 22,13–19). Prawo

brało w obronę zgwałconą niezamężną dziewczynę. Gwałciciel musiał ją poślubić, i to bez możliwości rozwodu z nią, a ojcu zgwałconej wpłacić należną karę pieniężną (5 Mż 22,28–29).
Małżeństwo i macierzyństwo zmieniało radykalnie sytuację izraelskiej kobiety. Dzieci mogły być sprzedane (2 Mż 21,7; 2 Krl 4,1–7; Ne 5,1–5), ale żona nigdy. Mogła natomiast otrzymać „list rozwodowy” i być oddalona, co było źródłem wielu nieszczęść i upokorzeń. Szacunek, jaki dzieci powinny okazywać rodzicom,
dotyczył również matki (2 Mż 20,12; 5 Mż 5,16). Słowa z 3 Księgi Mojżeszowej (19,3) w przykazaniu: „Niechaj
każdy czci swoją matkę i swego ojca” stawia matkę na pierwszym miejscu.
Stary Testament czasem wyraża się niepochlebnie o kobietach. Gani ich swarliwość, nieroztropność. Żona, która hańbi swojego męża – powiada mędrzec – „jest jak próchnica jego kości” (Prz 12,4b). Kobieta, „która nienawidzi uczciwości, jest ostoją hańby” (Prz 11,16). „Głupi syn jest nieszczęściem dla swojego ojca, a kłótliwa kobieta jest jak stale cieknąca rynna” (Prz 19,13; por. Prz 27, 15)
Takie opinie są jednak w mniejszości. Znacznie więcej znajdziemy na kartach Starego Przymierza
pochwał, szczególnie dotyczących urody, roztropności i mądrości kobiet. Wybranki patriarchów izraelskich
były pięknymi kobietami. Sara, żona Abrahama, była bardzo piękną kobietą, a jej urodę docenili także Egipcjanie (1 Mż 12,11.14). Podobnie Rebeka, żona Izaaka, była piękną dziewczyną (1 Mż 24,16), Rachela, żona
Jakuba, także była „urodziwa i piękna” (1 Mż 29,17). Stary Testament ponad piękność kobiety przedkładał jej
mądrość. 1. Księga Samuela (25,3) bardziej ceni mądrość niż piękno Abigail, żony Nabala.
Izraelski mędrzec powiada: „Dom i mienie dziedziczy się po rodzicach, lecz roztropna żona jest darem
Pana” (Prz 19,14).
Wspaniałym hymnem na cześć kobiety są słowa Lemuela, króla Massy, których go uczyła jego matka. Nauka ta gloryfikuje mądrość, wierność i pracowitość kobiet. Takiej pochwały mężczyzn w Biblii nie znajdziemy.
„Dzielna kobieta – trudno o taką, jej wartość przewyższa perły,
Serce małżonka ufa jej, nie brak mu niczego,
Gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło, po wszystkie dni swojego życia;
Dba o wełnę i len i pracuje żwawo swoimi rękami.
Podobna jest do okrętów handlowych, z daleka przywozi żywność.
Wstaje wcześnie, gdy jeszcze jest noc; daje żywność swoim domownikom, a swoim służącym, co im się
należy.
Gdy zechce mieć rolę, nabywa ją, pracą swoich rąk zasadza winnicę.
Mocą przepasuje swoje biodra i rześko porusza ramionami.
Wyczuwa pożytek ze swojej pracy, jej lampa także w nocy nie gaśnie.
Wyciąga ręce po kądziel, swoimi palcami chwyta wrzeciono.
Otwiera swoją dłoń przed ubogim, a do biedaka wyciąga swoje ręce.
Nie boi się śniegu dla swoich domowników, bo wszyscy jej domownicy mają po dwa ubrania.
Sama sobie sporządza okrycia, jej szata jest z purpury i bisioru.
Mąż jej jest w bramach szanowany, zasiada w radzie starszych kraju.
Wyrabia spodnią bieliznę i sprzedaje ją, i pasy dostarcza kupcowi.
Dziarskość i dostojność jest jej strojem, z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość.
Gdy otwiera usta, mówi mądrze, a jej język wypowiada dobre rady.
Czuwa nad biegiem spraw domowych, nie jada chleba nie zapracowanego.
Jej synowie nazywają ją szczęśliwą, jej mąż sławi ją, mówiąc:
Jest wiele dzielnych kobiet, lecz ty przewyższasz wszystkie!
Zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały.
Oddajcie jej, co się jej należy! Niech ją w bramach wysławiają jej czyny!” (Prz 31,1.10-31).
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5.7.1.1. Zawarcie małżeństwa
Miłość małżeńska i narzeczeńska zostały na kartach Starego Testamentu kilkakrotnie opisane w pięknych
świadectwach i słowach. Można wskazać na miłość Izaaka i Rebeki, Jakuba i Racheli, Elimelecha i Anny, matki Samuela. Przede wszystkim wspomnieć należy na miłosne pieśni, znajdujące się w Pieśni nad pieśniami.
Trzeba wyraźnie sobie uzmysłowić, że zwyczaje w okresie narzeczeńskim i związane z zawarciem małżeństwa w okresie patriarchów oraz w czasach przed królewskich różniły się od zwyczajów w okresie późniejszym. Nie oznacza to, że wiele zwyczajów z czasów najdawniejszych nie zostało zachowanych w okresie królów.
W Izraelu zarówno chłopcy, jak i dziewczynki pod względem płciowym dojrzewali stosunkowo wcześnie,
a mianowicie już w wieku jedenastu, dwunastu lat. Tym samym stawali się zdolni do zawarcia małżeństwa.
Jednakże tak wcześnie zawierane małżeństwa były rzadkością.
O przyszłości dzieci decydowali rodzice, głównie ojcowie. Dziewczyna musiała czekać na przyszłego partnera (zob. 1 Sm 18,20). Jeśli ojciec wybrał dla niej życiowego partnera, wówczas musiała się poddać woli
ojca. Czy zawsze pytano dziewczynę, czy chce wyjść za wybranego dla niej męża, jak było to w wypadku
rodziców Rebeki (1 Mż 24,58), tego nie wiemy.
Mężczyzna, który chciał nabyć kobietę w celu jej poślubienia, winien był ojcu dziewczyny wpłacić posag,
tak zwany rh^m) [m)h^r] (1 Mż 34,12; 2 Mż 22,15-16; 1 Sm 18,25; por. 1 Mż 24,53; Oz 3,2; Pnp 8,11-12)1. Nie
wynikał on z kontraktu kupna, gdyż nigdzie w prawie Mojżeszowym nie ma wzmianki, aby moher był niezbędny do zawarcia małżeństwa.
Umowa rodziców chłopca i dziewczyny nie była hasłem do natychmiastowego zawarcia związku małżeńskiego2. Czas oczekiwania na ślub często traktowano jako czas dany młodym na zapoznanie się, zawiązanie
przyjaźni i rozbudzenie w sercach miłości. Wgląd w ten okres daje nam Pieśń nad pieśniami. Zakochana,
przyszła oblubienica mówi:
„Na moim łożu szukałam w nocy tego, którego kocha moja dusza,
szukałam go, ale go nie znalazłam.
Wstanę więc i obiegnę miasto, ulice i place,
będę szukać tego, którego kocha moja dusza.
Szukałam go, ale go nie znalazłam.
Spotkali mnie stróże, którzy obchodzą miasto;
Czy widzieliście tego, którego kocha moja dusza?
Ledwo odeszłam nieco od nich, znalazłam tego, którego kocha moja dusza.
Uchwyciłam go i nie puszczę,
aż go wprowadzę do domu mojej matki i do pokoju mojej rodzicielki” (Pnp 3,1-4)
Z wielu starotestamentowych wypowiedzi wynika, że w Izraelu nie wstydzono się cielesnej miłości. Zakochana dziewczyna zachęcała w pieśni przeznaczonego jej oblubieńca:
„Pójdź, mój miły, wyjdziemy w pole,
noc spędzimy wśród kwiecia henny!
Rankiem pójdziemy do winnic zobaczyć,
czy kwitnie winna latorośl, czy otwarły się pączki,
czy granaty są w pełnym kwieciu:
Tam ci okażę swą miłość!” (Pnp 7,12.13)
Zakochani, „chorzy z miłości” (Pnp 2,5) wyrażali swój podziw dla ciała. Pieśń o wdziękach Sulamitki jest
tego bardzo dobrym przykładem:
„Pląsaj, pląsaj, Sulamitko, pląsaj, pląsaj, abyśmy cię mogli oglądać!
Co chcecie oglądać na Sulamitce, gdy zatoczy korowód?
Jak piękne są twoje kroki w sandałach, córko książęca!
Wypukłości twoich bioder są jak naszyjnik, dzieło rąk mistrza.
Twoje łono to okrągła czasza, niech w niej nie braknie wina!

1

J. EISENBERG, Kobieta w czasach Biblii, s. 58nn
Zob. E. S. GERSTENBERGER, W. SCHRAGE, Frau und Mann, s. 33nn: S. SZYMIK, Małżeństwo i rodzina w Biblii, [w:] Życie społeczne w
Biblii, s. 209nn.
2
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Twoje ciało to stóg pszenicy, okolony liliami.
Dwoje twoich piersi jest jak dwoje sarniąt, bliźniąt gazeli.
Twoja szyja jest jak wieża z kości słoniowej,
twoje oczy jak stawy w Cheszbonie, przy bramie Bat-Rabbim.
Twój nos jak baszta Libanu, która patrzy w stronę Damaszku.
Twoja głowa jest jak Karmel, a włosy twojej głowy jak purpura.
Król jest zaplątany w twych lokach.
Jakże jesteś piękna i jakże pełna wdzięku, miłości przerozkoszna!
Twoja postać podobna jest do palmy,
twoje piersi do winogron.
Pomyślałem: Wespnę się na palmę, zerwę wiązkę jej daktyli!
Niech mi będą twoje piersi jak winogrona
a tchnienie twoich nozdrzy jak woń jabłek,
A twoje podniebienie jak wyborne wino,
które gładko spływa, zwilżając wargi i zęby” (Pnp 7,1-10)
Stary Testament głosi pochwałę małżeństwa, a właściwie żony: „Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego
i zyskał upodobanie u Pana” (Prz 18,22).

Po zawarciu ślubu i wprowadzeniu narzeczonej do domu narzeczonego1, ustała władza ojca nad zamężną
córką. Odtąd jej panem był mąż2.
„Słuchajże, córko, i spójrz, i nakłoń ucha:
Zapomnij o ludzie swoim i o domu ojca swego!
Król pragnie wdzięku twego,
Pokłoń mu się, bo on jest panem twoim!” (Ps 45,11.12).
Ślub nie był końcem miłości, o której czytamy w Pieśni nad pieśniami: „miłość jest mocna jak śmierć,
namiętność twarda jak Szeol. Jej żar to żar ognia” (8,6) lecz jej dopełnieniem. Po dotarciu Rebeki do Kanaanu, wprowadzono ją do namiotu Izaaka. Hagiograf pisze, że „Izaak wprowadził ją [Rebekę] do namiotu Sary,
matki swojej. I pojął Rebekę za żonę i pokochał ją. Tak pocieszył się Izaak po śmierci matki swojej” (1 Mż 24,
67). Pisze także o igraszka miłosnych Izaaka z Rebeką, które zobaczył z okna król filistyński Abimelech (1 Mż 26,
8).
Miłość cielesna była czymś normalnym w małżeństwie. Stary Testament jednak zdecydowanie zabraniał
miłości pozamałżeńskiej, głównie w przykazaniu Dekalogu: „Nie cudzołóż!”. Cudzołóstwo było ścigane prawem i surowo karane3.
5.7.1.2. Monogamia i poligamia
W czasach patriarchów aż do czasów królewskich bardzo często spotykamy się z małżeństwami poligamicznymi.
Dziadek Jakuba, Abraham, również jego brat Nachor, mieli dzieci z żonami i konkubinami (1 Mż 22,2024). Konkubiny posiadali również syn Ezawa Elifaz (1 Mż 36,11–12) oraz Elkana, ojciec Samuela (1 Sm 1,2).
W Starym Testamencie spotykamy się z wyraźnymi świadectwami o poligamicznych małżeństwach. Jakub
poślubił dwie siostry, Leę i Rachelę, i każda z nich dała mu swoją niewolnicę (1 Mż 29,15-30; 30,1-9). Ezaw
miał trzy żony (1 Mż 26,34; 28,9; 36,1–5). Sędzia Gedeon miał kilka żon i przynajmniej jedną konkubinę (Sdz 8,
30-31). Dawid miał kilka żon, zresztą królowie izraelscy mieli bardzo liczny harem (2 Sm 3, 2-5; 5,13; 12,8;
15,16; 16,21-22; 19,6; 20,3; 1 Krl 11,3; 2 Krn 11,21) 4.
5. Księga Mojżeszowa uznaje dwużeństwo za stan normalny. „Jeżeli ktoś będzie miał dwie żony, jedną
ulubioną, drugą nie lubianą, a one obie – i ta ulubiona, i ta nie lubiana – urodzą mu synów, a pierworodnym
będzie syn tej nie lubianej, to gdy będzie przydzielał swoim synom dziedzictwo, nie może nadać pierworodztwa synowi ulubionej z pominięciem syna tej nie lubianej, który jest jego pierworodnym, lecz uzna za pierwo1

Zob. J. EISENBERG, Kobieta w czasach Biblii, s. 62nn.
Tamże, s. 78nn.
3
Zob. R. KRAWCZYK, Sprawy ludzkie w Biblii, s. 173nn
4
M. FILIPIAK, Problemy społeczne w Biblii, s. 116.
2
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rodnego syna tej nie lubianej, dając mu podwójnie ze wszystkiego, co posiada, gdyż on jest pierwociną siły
jego, jemu przysługuje prawo pierworodztwa” (5 Mż 21,15-17).
W Izraelu w czasach późniejszych zdecydowanie częściej spotykamy się z małżeństwami monogamicznymi. Czy taki stan rzeczy ukształtował się na skutek teologii kapłańskiej, głównie kapłańskiego opisu stworzenia człowieka? Chociaż wskazywać na to mogą słowa: „I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz
Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich” (1 Mż 1,27) oraz starsze świadectwo, dotyczące
ustanowienia porządku w świecie, opartego na małżeństwie (1 Mż 2,23.24), to jednak nie koniecznie muszą
te słowa świadczyć o zamiarze Boga, według którego małżeństwo ma mieć charakter monogamiczny. Opisy
te wskazują na równość płci i powołanie do rozradzania się. Słowa „jedno ciało” może jednak suponować
myśl o małżeństwie tylko dwojga ludzi, wszak tylko jeden mąż i jedna żona stanowią jedność.
5.7.1.3. Małżeńskie prawo
Izrael był narodem Pana, ludem świętym. W Kodeksie świętości czytamy słowa: „Świętymi bądźcie, bom
Ja jest święty, Pan, Bóg wasz” (3 Mż 19,2). Izraelskie prawo stało więc na straży świętości rodziny i sfery życia
seksualnego.
Prawo wymienia, oprócz współżycia ze zwierzętami i homoseksualizmu (3 Mż 18,22.23), także inne
związki, które były niedopuszczalne w Izraelu. Życie w sferze małżeńskiej i seksualnej w Izraelu całkowicie –
z polecenia Bożego – ma się odróżniać od życia narodów, z którymi sąsiadował Izrael.
Zakazane związki
W rozdziale 18. 3. Księgi Mojżeszowej znajduje się długi rozdział, w którym wymienione są wszystkie
związki kazirodcze oraz kilka odchyleń seksualnych. W odniesieniu do tych pierwszych każdy zakaz zaczyna
się od formuły: „Nie będziesz odsłaniał nagości...”, na przykład: „Nie będziesz odsłaniał nagości swojego ojca
i nagości swojej matki. Jest ona twoją matką. Nie będziesz odsłaniał jej nagości”. Chodzi nie tylko o odsłonięcie
nagości, ale także o współżycie seksualne1.
Wspomniany rozdział wymienia jedenaście związków zakazanych, bądź to z racji pokrewieństwa, głównie
kazirodztwo we właściwym tego słowa znaczeniu, bądź z racji więzów rodzinnych, a zatem związków z teściową lub ze szwagierką. Tak więc nie wolno poślubić: matki, teściowej, siostry, siostry przyrodniej (tak ze
strony ojca, jak i matki), wnuczki (tak ze strony syna, jak i córki), ciotki (siostry ojca, lub siostry matki), ciotki
– żony wuja, synowej, szwagierki (żony brata), a także kobiety i jej córki, lub jej wnuczki, siostry żony za życia
tej ostatniej.
To uściślenie, nie istniejące w przypadku poprzednim, nie daje konkretnej odpowiedzi na pytanie, czy po
śmierci kobiety mężczyzna miał prawo poślubić jej córkę z pierwszego małżeństwa bądź jej wnuczkę.
W powyższym wykazie nie jest też nic powiedziane o kazirodczym związku ojca i córki. Mamy prawo
przypuszczać, że ze względu na silne i bezpośrednie pokrewieństwo to kazirodztwo wydawało się tak, nazwijmy to, naturalnie przeciwne naturze, że nie zachodziła potrzeba specjalnego wymieniania tego zakazu.
Nie oznacza to, że w Izraelu nie dochodziło do gorszących wypadków w dziedzinie życia rodzinnego i seksualnego. Przykładem może być dom Dawida, i nie chodzi tu jedynie o związek Dawida z Batszebą, lecz
o gwałt królewskiego syna Amnona na swojej siostrze, Tamar (2 Sm 13,3nn).
Zakaz cudzołóstwa
Starotestamentowe prawo potępia cudzołóstwo jako jedno z głównych niebezpieczeństw życia małżeńskiego (2 Mż 20,14; 3 Mż 18,20; 20,10; 5 Mż 5,18; 22,22–27)2. Społeczeństwo izraelskie zawsze z odrazą
piętnowało cudzołóstwo3. Zakaz, znajdujący się w Dekalogu „Nie cudzołóż!” jest skierowany w równej mierze do mężczyzny i kobiety, ale w małżeństwie poligamicznym sytuacja kobiety była gorsza niż sytuacja mężczyzny. Prawo zobowiązywało kobietę do absolutnej wierności małżeńskiej.

1

Zob. J. EISENBERG, Kobieta w czasach Biblii, s. 108n.
Tamże, s. 140nn.
3
Tamże, s. 176nn.
2
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Nie było karane cudzołóstwo mężczyzny z kobietą wolną. Jedynie współżycie seksualne z żoną innego
mężczyzny oraz z dziewczyną już zaręczoną, a także z niewolnicą należącą do kogoś innego, było karalne.
Kara była zróżnicowana. W wypadku cudzołóstwa z żoną innego mężczyzny przewidziana była kara śmierci
(3 Mż 20,10; 5 Mż 22,22), wypadku obcowania mężczyzny z niewolnicą innego człowieka, cudzołożnik nie
był karany śmiercią, lecz był zobowiązany do złożenia ofiary (3 Mż 19,20–22). Jak widać z powyższego, cudzołożnik był karany wtedy, kiedy naruszył prawo innego mężczyzny (3 Mż 20,10; 5 Mż 22,22–24)1.
Rozwód
Izraelskie prawo dopuszczało rozwód, kiedy związek małżeński stał się nie do zniesienia. Nie musiał on
być wtedy utrzymywany za wszelką cenę. Ale prawo chroniło kobietę przed pochopnymi decyzjami mężczyzny.
Rozwodowa inicjatywa należała do mężczyzny. Prawo dotyczące rozwodu dyskryminowało kobietę. Przepis 5. Księgi Mojżeszowej (24,1-4) nakazuje ubiegającemu się o rozwód mężczyźnie, aby wręczył żonie „list
rozwodowy” oraz zakazuje mu przyjąć ją w przyszłości ponownie za żonę. List rozwodowy musiał zawierać
przyczynę rozwodu, tym samym przyczyna stawała się rzeczą publiczną.
Przyczyną rozwodu mogły być różne sytuacje, najczęściej niewierność żony. Ale niewierność żony była
karana śmiercią, co nie oznacza, że nie każdy zdradzony mąż domagał się kary śmierci dla swojej dotychczasowej partnerki życia. Mógł nie mieć dowodu zdrady, lub ciągle kochał swoją żonę, ale nie chciał już dalej
dzielić z nią łoża. Rozwód mógł być dla niego honorowym rozwiązaniem, całkowicie odpowiadającym też żonie. Przyczyną rozwodów także mogły być: bezdzietność, ciężka i długotrwała choroba żony, jej przykry charakter, stwierdzenie braku dziewictwa na początku małżeństwa (por. 5 Mż 22,14-29).
W 5. Księdze Mojżeszowej powodem rozwodu jest coś „odrażającego” u poślubionej małżonki:
„Jeżeli ktoś pojmie kobietę za żonę, a potem zdarzy się, że ona nie znajdzie upodobania w jego oczach,
gdyż on odkrył w niej coś odrażającego (rb*D* tw*r=u#), to wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu. Jeżeli ona odejdzie z jego domu i wyjdzie za mąż za innego, a także ten drugi
mąż znienawidzi ją i również wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu, albo
też jeżeli ten drugi mąż, który ją pojął za żonę, umrze, to ten pierwszy jej mąż, który ją odprawił, nie będzie mógł ponownie pojąć jej za żonę, skoro została ona przezeń uznana za nieczystą, gdyż jest to
obrzydliwością przed Panem. Nie sprowadzaj więc grzechu na ziemię, którą Pan, Bóg twój, daje ci w posiadanie” (5 Mż 24,1-4).
W języku hebrajskim został użyty zwrot rb*D* tw*r=u# [u#rw*d d*b*r], który ma związek z nagością, a więc
z odkryciem nagości, czyli aktem płciowym. Chodziło więc pierwotnie o jakiś akt seksualny, prawdopodobnie
zdradę, może nawet prostytucję sakralną (zob. Księga Ozeasza).
Powtórne małżeństwo
Prawo małżeńskie w Izraelu zezwalało na zawarcie powtórnego związku małżeńskiego przez kobietę. Ale
również mówi ono, że ten powtórny związek stanowi absolutną przeszkodę dla ewentualnego podjęcia
wspólnego życia z pierwszym mężem, np. po śmierci drugiego męża. Po ustaniu powtórnego związku małżeńskiego kobieta mogła poślubić kogo zechciała, ale nie swojego pierwszego męża. Fakt, że Biblia uznaje
taki związek za „obrzydliwość przed Panem” daje do zrozumienia, że chodzi tu o zdecydowany zakaz. Kobieta nie zostaje nazwana nieczystą z tego powodu, że wyszła powtórnie za mąż, a potem została wdową, czy
też została powtórnie odprawiona. Ona staje się nieczystą w jednym, jedynym przypadku, i to dla jednej
osoby: powtórne małżeństwo czyni ją nieczystą dla jej pierwszego męża. Wszystko zatem wygląda tak, jak
gdyby – pomimo odprawienia żony – istniała ciągle jakaś szczególna więź między małżonkami z pierwszego
małżeństwa, co pozwala domniemywać, że w odniesieniu do tego związku zaistniała jakaś „zdrada” bądź nie
ujawnione cudzołóstwo2.
Powtórne małżeństwo z pierwszym mężem było zdecydowanie zakazane. Ale król Dawid zdecydował się
odebrać swoją żonę Michol Paltielowi, chociaż była już ona z nim zaślubiona (2 Sm 3,14nn)). Co to oznacza?

1
2

Zob. E. S. GERSTENBERGER, W. SCHRAGE, Frau und Mann, s. s. 50nn.
J. EISENBERG, Kobieta w czasach Biblii, s. 272.
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Może to oznaczać, że Dawid lekceważył prawo, albo, że prawo dotyczące współżycia z byłą żoną za czasów
Dawida jeszcze nie istniało.
Prawo lewiratu
W skład izraelskiego kodeksu małżeńskiego wchodziło również prawo tak zwanego lewiratu, które zobowiązywało szwagra do pojęcia za żonę wdowy po jego bezpotomnie zmarłym bracie1. Instytucję małżeństwa
le-wirackiego ustanowiła 5. Księga Mojżeszowaj 25,5-10, chociaż zdaje się prawo lewiratu znane było już
w czasach patriarchów (zob. 1 Mż 38,6nn) oraz sędziów.
Celem prawa lewiratu było zabezpieczenie majątku rodziny przez wykluczenie możliwości wejścia do niej
kogoś obcego. Również wchodziła w grę troska o zachowanie imienia zmarłego, bowiem pierworodny syn
z małżeństwa lewirackiego nosił imię nieżyjącego już brata.
Śmierć jednego z partnerów kończyło małżeństwo. Wdowa podlegała władzy ojca zmarłego syna, albo
brata zmarłego. Po przepisanym prawem czasie, wdowa mogła ponownie wyjść za mąż.

5.7.2. Obowiązek rodziców wobec dzieci
Nakaz rozradzania, znajdujący się w kapłańskim opisie stworzenia człowieka, wskazuje także na cel
związku mężczyzny i kobiety. Wyartykułowany nakaz jest zrozumiały na tle permanentnego zagrożenia bytu
Izraela w każdej historycznej chwili. Byłoby jednak błędem sądzić, że jedynym obowiązkiem małżonków
i celem ich związku jest płodzenie dzieci. Ze Starego Testamentu wynika – jak to zostało wyżej powiedziane –
że człowiek ma prawo cieszyć się swoim życiem, korzystać z darów, które otrzymuje z ręki Bożej.
To właśnie środowisko, w którym żyli Izraelici, nieustanny bój o przetrwanie, wymusiło i zakorzeniło
w świadomości izraelskich rodzin pragnienie licznego potomstwa. Potomstwo było znakiem Bożego błogosławieństwa, a brak potomstwa sugerował, że kobieta zgrzeszyła, okazała nieposłuszeństwo woli JAHWE, lub
pan domu nie okazuje dość pokory wobec zrządzeń Bożych, i dlatego nad całą rodziną zawisło Boże przekleństwo. Niepłodna małżonka była znakiem braku błogosławieństwa Bożego. Dzieci są znakiem błogosławieństwa od Pana.
Narodziny dziecka w izraelskiej rodzinie były wielkim wydarzeniem. Zdaje się, że starano się zapamiętać
jakieś niezwykłe szczegóły z pierwszych chwil życia dziecka. Np. pamiętano, że Ezaw urodził się kosmaty,
a Jakub trzymał go za piętę (1 Mż 25,25n). Na ósmy dzień po narodzeniu chłopiec był obrzezywany. W dniu
tym nadawano także imię noworodkowi. Izraelskie dzieci otrzymywały różne imiona. W rodzinie Jakuba
imiona synom nadawały matki. Nawiązywano w nich do doświadczeń i przeżyć związanych z narodzeniem.
Nadawano także imiona, które były nazwami własnymi zwierząt (np. Debora – pszczoła, Sypora – ptaszek,
Jonasz – gołąb, gołąbek). Bardzo często nadawano imiona teoforyczne, a więc zawierające w sobie imię Boże
JAHWE (np. Jeremiasz, Izajasz, Jozjasz, Eliasz, Elizeusz i inne).
W starożytnym Izraelu obowiązek wychowania dzieci spoczywał na rodzicach2. Już w starożytności da się
zauważyć istnienie napięcia między dziećmi a rodzicami, dziećmi a starszymi, co utrudniało proces wychowawczy, ale czyniło go też koniecznym3.
W pierwszych latach życia dziecka, wychowaniem zajmowała się głównie matka, lub piastunka —
zob. 2 Sm 4,4). W trzecim roku życia dziecko zostawało odstawione od piersi matki (2 Krn 31,16; 1 Sm
1,21-28). Wtedy główny ciężar wychowania spoczywał na ojcu, co nie znaczy, że wychowawcza rola matki
się skończyła. Napomnienia i dobre rady izraelskich matek dawane synom i córkom w latach dojrzewania
wysoko były cenione przez izraelskich mędrców. Lemuel powiada, że zasady dotyczące życia wpoiła mu
matka (Prz 31,1nn).
Wydaje się, że ojciec odgrywał większą rolę w wychowaniu dzieci, szczególnie synów, aniżeli matka. Ojciec w rodzinie miał większy autorytet, jego słowa głębiej zapadały w serce. Może o tym świadczyć to, że
Stary Testament o stosunku syn – ojciec mówi w formie pozytywnej: „Słuchaj, synu mój, ojca” (Prz 1,8);

1

Tamże, s. 133n.
J. SZLAGA, Społeczne i teologiczne aspekty biblijnego spojrzenia na dziecko, Zeszyty Naukowe KUL, 23 (1980), nr 3, s. 51nn.
3
H. W. WOLF, Anthropologie des Alten Testaments, s. 264nn.
2
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„Strzeż, synu, nakazów ojca” (Prz 6,20), stosunek zaś syna do matki w procesie wychowawczym wyrażają
zdania w formie negatywnej: „Nie gardź wskazaniami matki” lub: „Nie gardź matką” — Prz 23,22).
Pojęcie wychowywania w języku hebrajskim opisują słowa urobione od rdzenia rsy. Słowo to (w Pielu)
oznacza nauczanie (Hi 4,3; por. Prz 31,1) i karcenie (1 Krl 12,11)1. Stary Testament używa także terminu rs*Wm
[mWs*r], który również oznacza pouczanie oraz upominanie i karcenie. Należy wysnuć z tego wniosek, że
wychowanie miało na uwadze przede wszystkim przygotowanie do życia, nabycie odpowiednich nawyków
i zachowań. Podstawowym więc celem wychowania było wdrożenie dziecka w karność i dyscyplinę (Prz 1,8;
15,5; 19,18; 23,12.13. 20.21; 29,17), nauczenie go postępowania „drogą prawości” (Prz 23,19), wpojenie mu
zasad postępowania moralnego2.
Prawo mojżeszowe nakazuje wychować syna przede wszystkim w poszanowaniu religijnych tradycji (2 Mż 10,
2; 12,26; 13,8; 5 Mż 4,9; 6,7.20.21; 32,7.46; Ps 77,5; Prz 1,8; 6,20). Deuteronomista nakazuje ojcom wpajać
słowa wyznania wiary („Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! Będziesz tedy miłował Pana, Boga
swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej” – 5 Mż 6,4.5): „Niechaj słowa te, które
Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając” (5 Mż 6,6.7). A winni to czynić rodzice zarówno
w domu, jak i poza domem, we wszystkich okolicznościach życia (5 Mż 6,7b; zob. 5 Mż 11,19). Rodzice powinni nauczać przykazań i wyjaśniać dzieciom, że są dane Izraelowi przez Boga JAHWE w chwili bardzo ważnej dla potomków Jakuba, a więc podczas wyjścia z ziemi niewoli.
„A gdy twój syn zapyta cię kiedyś: Co to za nakazy, ustawy i prawa, które nakazał wam Pan, Bóg wasz,
to odpowiesz twojemu synowi: Byliśmy niewolnikami faraona w Egipcie i Pan wyprowadził nas z Egiptu
możną ręką. I czynił Pan na naszych oczach znaki i cuda wielkie i dotkliwe przeciw Egiptowi i przeciw faraonowi, i przeciw całemu jego domowi. Lecz nas stamtąd wyprowadził, aby nas wprowadzić tutaj i dać
nam tę ziemię, którą przysiągł naszym ojcom. I nakazał nam Pan spełniać te wszystkie przepisy, okazywać cześć zbożną Panu, Bogu naszemu, aby nam się dobrze powodziło po wszystkie dni naszego życia,
jak to jest dzisiaj” (5 Mż 6,20-24)
Wśród nakazów dotyczących obchodów Paschy, czytamy: „W tym dniu opowiadać będziesz synowi swemu, mówiąc: Jest tak z powodu tego, co mi uczynił Pan, gdy wychodziłem z Egiptu” (2 Mż 13,8). Rodzice powinni także wyjaśniać swoim dzieciom znaczenie pomników z przeszłości. W Księdze Jozuego czytamy:
„I rzekł do nich: Przejdźcie przed Skrzynią Przymierza Pana, Boga waszego, na środek Jordanu i przynieście każdy na swoich barkach jeden kamień według liczby plemion izraelskich, aby to było znakiem pośród was, gdy wasze dzieci w przyszłości pytać się będą: Co znaczą dla was te kamienie?” …Pouczcie waszych synów, mówiąc: Suchą nogą przeszedł tu Izrael przez Jordan, gdyż Pan, Bóg wasz, wysuszył wody
Jordanu przed wami, aż się przeprawiliście, podobnie jak Pan, Bóg wasz, uczynił z Morzem Czerwonym,
które wysuszył przed nami, aż się przeprawiliśmy, aby poznały wszystkie ludy ziemi, że ręka Pana jest
mocna, i abyście się bali Pana, Boga waszego, po wszystkie dni” (Joz 4,5.6.22-24).
Izraelscy mędrcy uważali, że skutecznym środkiem wychowawczym jest upominanie: „Nie szczędź chłopcu karcenia; jeżeli go uderzysz rózgą, nie umrze. Ty go uderzysz rózgą, a jego duszę wyrwiesz z krainy umarłych” (Prz 23,13.14); „Karć swojego syna, a oszczędzi ci niepokoju i sprawi rozkosz twojej duszy” (Prz 29,17).
Z powyższego wynika, że mędrcy zalecali używanie rózgi, a więc kar cielesnych.
Cały proces wychowawczy odbywał się w domu. Dopiero później powstało coś w rodzaju szkół, w których
uczono młodzież3. Za czasów sędziów i pierwszych królów przy sanktuariach przysposabiano tzw. synów
prorockich do służby w sanktuariach, a jeśli wziąć pod uwagę gorliwość korporacji prorockich w tych czasach, to zapewne uczono w nich także zasad jahwizmu. Przy sanktuariach, przede wszystkim później przy
jerozolimskiej świątyni uczono synów kapłańskich przepisów dotyczących składania ofiar. Na dworze królewskim uczono zaś pisania, rachowania, prowadzenia administracji.

1

Zob. H. W. WOLF, Anthropologie des Alten Testaments, s. 261; M. SÆBØ, rsy, THAT I, k. 738nn; M. OBRUŚNIK, „Karcić”, „pouczać” czy „wychowywać”? W poszukiwaniu pedagogicznej terminologii Starego Testamentu, Scriptura Sacra 6/2002, nr 6,
s. 137nn.
2
M. FILIPIAK, Problematyka społeczna w Biblii, s. 180.
3
Zob. H. W. WOLF, Anthropologie des Alten Testaments, s. 298nn.
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5.7.3. Nakaz czci rodziców
Dekalog nakazuje oddawanie czci zarówno ojcu, jak i matce. Stary Testament traktuje jednakowo mężczyznę i kobietę. Równość mężczyzny i kobiety wynika z kapłańskiego opisu stworzenia człowieka. Kobieta
i mężczyzna zostali stworzeni na wzór i podobieństwo Boże (1 Mż 1,27). Rzeczą oczywistą jest więc, że według 4. przykazania obu rodzicom należy się jednakowa cześć1.
Hebrajskie słowo K*B#d, występujące w obu wersjach Dekalogu, znaczy: czcij, oddaj chwałę. Pokrewne
jest słowu K^bod, przy pomocy którego Stary Testament opisuje chwałę Boga, Jego inność i transcendencję.
Zastanawiające jest, dlaczego czwarte słowo Dekalogu mówi o czci, a nie o miłości ojca i matki. Czcić rodziców oznacza coś więcej, aniżeli miłować ich. Według Starego Testamentu czcić rodziców oznacza miłować,
ale także mieć przed nimi bojaźń, pomagać im, wspierać, nieść pomoc i troszczyć się o nich. Miłować rodziców można także wtedy, kiedy jest się daleko od nich, ale czcić ich można tylko wówczas, kiedy ma się z nimi
bezpośredni kontakt.
Czwarte przykazanie reguluje stosunek dzieci do rodziców. W Dekalogu nie chodzi raczej o małe, nieświadome swojego zachowania dzieci, lecz o dorosłe, w pełni świadome swoich czynów. Teksty biblijne poruszające stosunek dzieci do rodziców, dotyczą najczęściej wykroczeń i obowiązków dorosłych dzieci. Starotestamentowy prawodawca nakazuje surowe kary dla synów, którzy popełniają wykroczenia przeciwko swoim
rodzicom. Przewiduje taką samą karę, a mianowicie karę śmierci, dla syna, który ubliża swoim rodzicom oraz
dla syna, który uderzył swojego ojca. „Kto złorzeczy ojcu swemu albo matce swojej, poniesie śmierć” (2 Mż
21,17; por. 3 Mż 20,9; 4 Mż 20,9; 5 Mż 27,16); „Kto uderzy ojca swego albo matkę swoją, poniesie śmierć”
(2 Mż 21,15).
Surowa kara powinna także spotkać syna, który nie słucha napomnień rodziców i prowadzi rozwiązłe
życie (5 Mż 21,18-21). Jeśli syn ma stosunki seksualne z macochą, lekceważy wówczas swojego ojca i zasługuje na przekleństwo (5 Mż 27,20). Jest to dla nas dzisiaj niezrozumiałe, ale według Starego Testamentu
rodzice mieli prawo domagać się kary śmierci dla syna, który jest uparty, krnąbrny i nie słucha napomnień
ojca (5 Mż 21,18-21). Bardziej łagodne konsekwencje dla dzieci łamiących 4. przykazanie przewiduje Autor
5. Księgi Mojżeszowej, a mianowicie przeklęcie łamiącego 4. przykazanie: „Przeklęty, kto zlekceważy swego
ojca i matkę. A cały lud powie: Amen” (5 Mż 27,16). Ale przekleństwo mogło w konsekwencji prowadzić do
wykonania kary śmierci.
Historia Izraela dostarcza wielu przykładów należnego poszanowania dla rodziców przez dzieci. Ale na
kartach Starego Testamentu znajdujemy także przykłady, świadczące o buncie synów przeciw rodzicom. Negatywnym przykładem jest niewątpliwie Absalom, syn Dawida. Jego bunt przeciw ojcu zakończył się jego
gwałtowną śmiercią (2 Sm 15,1 – 18,18). Pozytywnym przykładem zaś jest Izaak (1 Mż 22,6nn), Józef, który
zatroszczył się o swojego ojca i polecił go przywieść do Egiptu (1 Mż 45,1nn). Pięknym przykładem czci i miłości jest Rut, która postanowiła – nawet po śmierci swojego męża – pozostać ze swoją teściową Noemi
i pomagać jej. Troską otaczał swych rodziców również Dawid (2 Sm 22,3nn).
W czasach królewskich i poniewolnych musiało często dochodzić do gorszących przypadków niestosownego zachowania się dzieci wobec rodziców, skoro prorocy boleli nad istniejącą sytuacją i piętnowali
złe i niegodziwe zachowanie dzieci. Prorok Micheasz pełen niepokoju wspomina o rozdarciu panującym
w izraelskich rodzinach: „Syn lekceważy ojca, córka powstaje przeciwko matce, synowa przeciwko teściowej,
a właśni domownicy są nieprzyjaciółmi człowieka” (Mi 7,6). Ezechiel piętnował tych, którzy gardzili swoimi
rodzicami: „U ciebie lekceważy się ojca i matkę, u ciebie dopuszczają się gwałtu nad obcym przybyszem,
u ciebie krzywdzi się sieroty i wdowy” (Ez 22,7). Malachiasz zaś ogłosił wolę Boga, że w czasach ostatecznych
przyjdzie Eliasz, który w skłóconych rodzinach przywróci porządek: „Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana, i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym,
gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą” (Ma 3,23.24).
W liczne napomnienia skierowane do dzieci, aby szanowały i czcią otaczały rodziców, obfituje literatura
mądrościowa Starego Testamentu. Mędrzec napominał, aby dzieci nie zapomniały o obowiązku opieki nad
sędziwymi rodzicami i zakazywał zniewagi i czynnej napaści na matkę i ojca: „Kto z ojcem źle się obchodzi
1

Zob. J. St. SYNOWIEC, Dziesięć przykazań, s. 91nn.
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i wypędza matkę, ten jest bezwstydnym i zepsutym synem” (Prz 19,26). Ponadto przestrzegał przed okradaniem rodziców (Prz 28,24), złorzeczeniem im (Prz 20,20) i wyśmiewaniem się z nich (Prz 30,17).
Mędrzec, pragnąc osiągnąć cele wychowawcze pisał, że syn, który nie szanuje swoich rodziców jest głupi
i nie zasługuje na poszanowanie: „Głupiec gardzi karceniem swojego ojca, lecz kto zważa na napomnienia,
postępuje roztropnie” (Prz 15,5). Syn szanujący swoich rodziców jest zaś radością ojca i matki, szczególnie
w ich starości: „Ojciec sprawiedliwego bardzo się raduje; kto zrodził mądrego, cieszy się. Niech się weseli
twój ojciec i twoja matka i niech się raduje twoja rodzicielka” (Prz 23,24.25).
Czwarte słowo Dekalogu nie zawiera żadnej groźby, jak np. 2. przykazanie i wiele innych praw ustanowionych w Izraelu. Jest natomiast przykazaniem z obietnicą: „aby długo trwały twoje dni i aby ci się dobrze działo w ziemi, którą JAHWE, twój Bóg, ci daje” (Stary Testament zna prawa, które również powiązane są
z obietnicą: 5 Mż 4,40; 5,33; 11,9; 22,7; 30,18; 32,47)). W najstarszych tradycjach Starego Testamentu długie
życie jest znakiem błogosławieństwa Bożego. W nich także przedłużenie życia aż do starości jest pojmowane
jako zbawienie darowane człowiekowi przez JAHWE. Ale w Starym Testamencie znajdują się również słowa,
które zawierają groźbę dla syna nie oddającego należnej czci swoim rodzicom. Przykładem jest wyżej wspomniane prawo kary śmierci. Wydaje się jednak, że prawo to nie było stosowane w całej rozciągłości. Jeśli
prorocy tak często pisali o konflikcie między pokoleniami, a mędrzec piętnował niewłaściwe zachowanie
syna wobec rodziców, to wskazuje to na zaniechanie w późniejszym okresie wykonywania kary na synach,
którzy łamali 4. przykazanie.
W Księdze przysłów znaleźć można złorzeczenia skierowane pod adresem nieposłusznych dzieci, co
świadczy o złagodzeniu starego prawa izraelskiego. Odbiegają one nieco w formie od złorzeczeń znajdujących się w psalmach. Zawierają złorzeczenia w formie życzeniowej: „Kto przeklina swojego ojca i swoją matkę, tego lampa z nastaniem ciemności gaśnie”; „Oko, które szydzi z ojca i gardzi sędziwą matką, wydziobią
kruki nad rzeką lub zjedzą orlęta” (Prz 20,20; 30,17).

5.8. Izraelita w społeczeństwie
Cały Stary Testament przenika myśl, że człowiek nie może się obejść bez drugiego człowieka (zob. 1 Mż 2,
18.22), dlatego fundamentalnym przykazaniem na kartach Starego Przymierza jest nakaz: „Nie będziesz się
mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego” (3 Mż 19,18)1. Wartością jest więc zgoda, przyjaźń i miłość. Psalmista pisze:
„O, jak dobrze i miło,
Gdy bracia w zgodzie mieszkają!
Jest to jak cenny olejek na głowie,
Który spływa na brodę,
Na brodę Aarona,
Sięgającą brzegu jego szaty.
Jest to jak rosa Hermonu,
Która spada na góry Syjonu.
Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo,
Życie na wieki wieczne” (Ps 133,1-3)
Izrael rozumiał siebie jako naród wywodzący się z jednego pnia. Jakub dał początek dwunastu izraelskim
pokoleniom, które nie zawsze żyły z sobą w idealnej zgodzie i jedności. Poczucie więzi jednostki i rodziny
było głęboko zakorzenione w Izraelu. Izraelska rodzina mogła funkcjonować tylko w społeczeństwie, które
dawało jej poczucie bezpieczeństwa i radość życia. Poczucie więzi wywodzi się od czasów nomadycznych.
Chociaż czasem izraelska rodzina musiała opuścić ojczystą ziemię, np. w poszukiwaniu chleba, jak było to
w wypadku rodziny Elimelecha i Noemi z Betlejem (Rt 1,1.2), to jednak żyła ona zawsze nadzieją powrotu.
Rodzina Noemi jest też przykładem więzi międzyludzkiej. Kiedy Noemi po śmierci męża i synów postanowiła
wrócić w rodzinne strony, synowe ją odprowadzały, a jedna z nich, Rut postanowiła pójść dalej i związać
z nią dalsze swoje życie.

1

Zob. na temat bliźniego – J. SCHREINER, R. KAMPLING, Bliźni, obcy, nieprzyjaciel z perspektywy Starego i Nowego Testamentu,
s. 11nn; H. W. WOLF, Anthropologie des Alten Testaments, s. 309nn.
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W Izraelu wspólnie świętowano, przeżywano chwile radości i wolności, ale kiedy naród tracił wolność,
tracił ją każdy Izraelita. Los narodu podzielała izraelska rodzina.
Izraelita poczuwał się też do okazywania współczucia bliźniemu. Można mówić o pewnej wspólnocie
w przeżywaniu cierpienia. Kiedy Hiob został doświadczony, w jego domu zebrali się jego przyjaciele, aby
razem z nim przeżywać nieszczęście, cierpienie, ból. Jednak nie zawsze współczujący mógł liczyć na odwzajemnienie. Psalmista Pański pisze:
„Odpłacają mi złem za dobre;
Jestem opuszczony.
Lecz ja, gdy oni byli chorzy, przywdziewałem wór,
Umartwiałem się postem
I modlitwa moja wracała mi na usta.
Postępowałem jak przyjaciel, jak brat;
Jak opłakujący matkę, chyliłem się w żałobie.
Lecz kiedy się potykam, oni cieszą się,
I zbierają się przeciw mnie, niegodziwcy, zbierają się potajemnie,
Szarpią mnie nieustannie” (Ps 35,12-15).
Prawo Mojżeszowe z jedności ludu Bożego wyciąga pewne wnioski dla współżycia międzyludzkiego. Dla
dobrego funkcjonowania państwa i unikania konfliktów, nosiciele najwyższych urzędów winni wywodzić się
„spośród braci” (5 Mż 17,15). Sam król powinien być Izraelitą. Jego prawa zostały dość wyraźnie ograniczone, obowiązki zaś dobrze wyartykułowane, a to wszystko dlatego, „aby serce jego nie wyniosło się ponad
jego braci i aby nie odstąpił od przykazania ani w prawo, ani w lewo, aby był długo królem w Izraelu, on
i jego synowie” (5 Mż 17,20).
Odpowiedzialność społeczna za jednostkę, głównie tą potrzebującą pomocy została dobrze wyartykułowana w prawie deuteronomistycznym. Społeczność lokalna powinna się troszczyć o zubożałego brata (5 Mż 15,
2n.7nn i inne; por 3 Mż 25,35nn), uwolnić go od długów, aby i on mógł się cieszyć i mieć udział w darach
Bożych. Prawo nakazuje szczególną opieką otoczyć wdowy i sieroty. Funkcjonujący w Izraelu zwyczaj pozostawiania upadłych na ziemię kłosów w czasie żniw i części winnych owoców, był wyrazem troski o los najuboższych. Dlatego Rut chodziła na pole Boaza, aby nazbierać kłosów (Rt 2,3nn), a Boaz polecił żniwiarzom
pozostawianie większej ilości kłosów (Rt 2,15n).
Do kręgu osób chronionych zalicza izraelskie prawo oprócz wdów i sierot (2 Mż 22,21-23; Iz 1,17.23) także „obcych”, którzy żyją daleko od ojczyzny i krewnych, a więc tych, którzy pozbawieni są możliwości posiadania ziemi, przez to także pewnych praw (5 Mż 14,29; 16,11.14; 26,12n i inne)1.
Z duchem humanitaryzmu spotykamy się także w innych ustawach, obejmujących różne dziedziny, które
ze względu na tą wspólną tendencję mogą zostać ujęte pod tytułem „ustawy humanitarne” (5 Mż15,1-18;
22,1-8; 23,16-26; 24,6.10-22; 25,1-4). Przepisy o uwolnieniu od służby wojennej mają wśród nich wzorcowy
charakter. W Starym Testamencie rozkoszowanie się nowopoślubioną żoną, lub nowym nabytkiem: domem
i winnicą (5 Mż 20,5-7), cieszenie się z darów Bożych (5 Mż 12,7.12.18; 16,11.14 i innne) jest zagwarantowane prawem:
„Jeżeli ktoś niedawno się ożenił, to nie wyruszy na wojnę i nie nałoży się nań żadnych uciążliwych
świadczeń, ale niech będzie wolny przez jeden rok dla swojej rodziny, niech raduje się swoją żoną, którą
pojął” (5 Mż 24,5).
Izraelskie prawo zdaje się uznawać nadrzędność jednostki i rodziny nad całą wspólnotą.
Mędrcy izraelscy głoszą pochwałę zgodnego współżycia między bliźnimi, przyjaźni między braćmi.
„Przyjaciel zawsze okazuje miłość; rodzi się bratem w niedoli” (Prz 17,17);
„Są bliźni, którzy przywodzą do zguby, lecz niejeden przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat” (Prz 18,
24);
„Nie opuszczaj swojego przyjaciela ani przyjaciela ojca; …Lepszy jest sąsiad blisko niż brat daleko” (Prz 27,
10).

1

J. SCHREINER, R. KAMPLING, Bliźni, obcy, nieprzyjaciel z perspektywy Starego i Nowego Testamentu, s. 30nn.
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5.9. Człowiek w świecie przyrody
Psalmista Pański powiada: „Pańska jest ziemia i wszystko co się na niej znajduje” (Ps 24,1.2). Na innym
miejscu mówi: „Twoje są niebiosa, twoja też ziemia: Tyś ugruntował świat i to, co go wypełnia” (Ps 89,12).
To przekonanie psalmisty podziela cały Stary Testament. Według 2. Księgi Mojżeszowej ziemia należy do
Boga (2 Mż 9,25; por. 19,5; 3 Mż 25,23b). Król Dawid modlił się: „Błogosławionyś Ty, Panie, Boże Izraela, ojca
naszego, od wieków aż na wieki. Twoją, Panie, jest wielkość i moc, i majestat, i sława, i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do ciebie należy, twoim Panie, jest królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa
nad wszystko” (1 Krn 29,10-11).
Człowiek żyje w stworzonym przez Boga świecie i jest jego cząstką. Jakie miejsce wyznacza człowiekowi
Stary Testament w świecie?1
Czy człowiek jest na ziemi suwerennym władcą, czy tylko włodarzem?
Pytanie jest zasadne w związku ze słowami z opisu kapłańskiego: „I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich
Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!” (1 Mż 1,
28) oraz słowa psalmu 8: „Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś
go. Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, wszystko złożyłeś pod stopy jego: Owce i wszelkie bydło,
nadto zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie, cokolwiek ciągnie szlakami mórz” (Ps 8, 6-8).
Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Człowiek jest więc Bożym namiestnikiem na
ziemi, a jego władza jest władzą królewską2. Nie można jednak sądzić, że ma on władzę suwerenną, na wzór
władców w starożytności na Bliskim Wschodzie. Jedynym suwerenem w całym świecie jest Bóg. Koncepcja
władzy królewskiej w Izraelu odbiegała od innych koncepcji władzy na Bliskim Wschodzie. Na całym Bliskim
Wschodzie w starożytności uważano, że król spełnia władzę w imieniu bóstwa, jednakże w Izraelu wyobrażano ją sobie inaczej. Bóg był w Izraelu królem i władcą suwerennym. Jego władza rozciągała się nie tylko
nad Izraelem, ale był on panem historii wszystkich narodów. Władcy Izraela zobowiązani byli przestrzegać
prawa i chodzić drogami JAHWE. Królowie byli pasterzami Izraela3
Kluczowe w kapłańskiej historii o stworzeniu z 1. rozdziału 1. Księgi Mojżeszowej są dwa słowa, pochodzące od rdzeni: vbk (deptać, poddać sobie) oraz hdr (panować), szczególnie słowo h*v%b=k! [k!b=v%h*],
które pochodzi właśnie od vbk. Występuje ono poza 1 Mż 1,28 w 4 Mż 32,22.29; Joz 18,1; 2 Sm 8,1; Ne 5,6;
Est 7,84. Może oznaczać władać, panować, rządzić. Powyższe słowa należą do terminów, określających zadanie władcy, obowiązki króla wobec ludu. Wskazuje to na charakter powołania człowieka i majestat jakim Bóg
obdarował człowieka. Człowiek jest obrazem Boga i jako Jego obraz jest królem i szafarzem w świecie. Każdorazowy król zasiadający na Syjonie jako adoptowany syn JAHWE (por. Ps 2,1nn; 110,1nn) sprawował władzę w imieniu JAHWE, a więc nie był absolutnym suwerenem. Był jednak przedłużeniem ramienia JAHWE.
Jednakże król, jako pasterz ludu wybranego osobiście był też odpowiedzialny przed Bogiem za swoje postępowanie i rządy. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że według autora źródła kapłańskiego syn jest obrazem ojca
(1 Mż 5,1-3), a według teologii królewskiej król jest synem JAHWE (Ps 2,7), to staje się oczywiste, że w kapłańskiej, w ogóle w biblijnej myśli o podobieństwie człowieka do Boga chodzi głównie o ideę zastępstwa
i panowania w imieniu Boga. Obraz (<l#x#)5 w rozumieniu starożytnych Semitów reprezentuje prawzór. Być
obrazem Boga, znaczy panować w Jego imieniu6. Należy więc przy wydobywaniu sensu nakazu czynienia
sobie ziemi poddanej mieć na uwadze, z jednej strony mandat otrzymany od Boga, z drugiej strony zaś odpowiedzialność przed Bogiem.

1

Zob. R. KRAWCZYK, Stary Testament. Biblia chrześcijanina dzisiaj, s. 178nn.
Zob. 5.3.
3
Zob. 3.2.3.
4
H. W. WOLF, Anthropologie des Alten Testaments, s. 239.
5
Synonimem terminu <l#x# jest słowo tWmD= (Zob. H. WILDBERGER, <l#x#, TWAT II, k. 556-563; E. JENNI, hmd, TWAT I, k. 452;
W. EICHRODT, Theologie des Alten Testaments, 2-3, s. 78).
6
W. EICHRODT, Theologie des Alten Testaments, 2-3, s. 81.
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O znaczeniu słowa h*v%b=k! [k!b=v%h*], decyduje kontekst, w odniesieniu zaś do Bożego nakazu, aby człowiek panował nad światem, decyduje stwierdzenie, człowiek został stworzony na wzór i podobieństwo Boże.
W kapłańskiej myśli o podobieństwie człowieka do Stwórcy chodzi o władzę i kompetencje jakie człowiek
otrzymał od swojego Stwórcy. Z użytej przez hagiografa metafory obrazu nie wynika, że człowiek jest partnerem Boga, ale że jest Bożym reprezentantem na ziemi. Zastosowanie metafory obrazu z jednej strony podkreśla transcendencję Boga, Jego suwerenność, z drugiej zaś jest wyrazem starotestamentowej antropologii,
w której wszelkie ludzkie istnienie pojmowane jest jako niepowtarzalna egzystencja z woli Boga. Człowiek
jako obraz Boży nie zastępuje Boga w świecie, lecz jedynie reprezentuje Boga, jest włodarzem w Jego imieniu.
Z jahwistycznej historii stworzenia człowieka wysnuć można wnioski, dotyczące relacji między światem
zwierząt a człowiekiem. Począwszy od 19. wiersza drugiego rozdziału 1. Księgi Mojżeszowej, czytamy, że po
stworzeniu człowieka, Bóg najpierw stworzył istoty latające i zwierzęta polne, lepiąc je z ziemi, a następnie
przyprowadził je do człowieka. W 1 Mż 2,7 powiedziane jest, że Bóg człowieka ulepił z prochu ziemi. Nie
należy z tej różnicy wysnuwać zbyt daleko idących wniosków, a mianowicie, że człowiek został ulepiony ze
szlachetniejszych części materii ziemskiej. Należy pamiętać, że mamy tu do czynienia jedynie z obrazami,
a nie rzeczywistością historyczną.
Człowiek, jak i zwierzęta zawdzięczają swe istnienie Bogu i zarówno człowiek, jak całe królestwo zwierząt
związane jest z ziemią. Ale zwierzęta według Starego Testamentu stoją w hierarchii stworzeń niżej od człowieka. Jahwista wyraża to w następujący sposób:
„Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc
Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby
zobaczyć, jak je nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał tedy
człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios, i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka
nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia” (1 Mż 2,18-20).
Zwierzęta pomyślane są tu jako pomoc dla człowieka. Nie jest to jednak pomoc odpowiednia dla niego,
godna jego pozycji przed Bogiem. Dopiero w kobiecie mężczyzna znajduje właściwą dla niego pomoc. Jeśli
mężczyzna i kobieta są tej samej natury, to wynika z tego, że zwierzęta stoją niżej w hierarchii od człowieka.
Ta sama myśl wyrażona jest przez Jahwistę również w słowach: „Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu
i ptactwu niebios, i wszelkim dzikim zwierzętom”. Nadać komuś imię znaczy tyle, co go ukonstytuować, sprawić, że posiadacz imienia zaistnieje w rzeczywistości, w historii. Pierwszy człowiek, nadając imiona zwierzętom, sprawił, że one zaistniały w jego życiu i otaczającym go świecie. Nadać komuś, lub czemuś imię, znaczy
mieć władzę nad bytem, któremu imię zostało nadane. Człowiek miał więc władzę nad zwierzętami1.
Myśl o wyższości człowieka nad światem zwierząt, została również wyrażona w kapłańskim opisie stworzenia świata. Według autora źródła kapłańskiego, Bóg po stworzeniu człowieka powiedział:
„Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!”
(1 Mż 1,28).
Panowanie człowieka nad zwierzętami rozumiane jest w Starym Testamencie jako działanie, które księgi
Starego Przymierza przyrównują do wypełniania królewskiej funkcji, ale także do pracy pasterza, wszak
pierwotnie król w Izraelu taką spełniał funkcję i ona też jest rozumiana jako ideał władania. Panowanie należy więc rozumieć jako pieczę nad stworzeniem, a w tym również nad zwierzętami. Człowiek jest włodarzem
przyrody. Należyta opieka nad nią leży w interesie człowieka.
Człowiek Starego Testamentu podziwiał wspaniałość Bożego stworzenia. Spoglądając w niebo uzmysławiał sobie swoją ograniczoność i słabość (zob. Ps 8). Za swoją ziemię dziękował Bogu. Szczególnie bliski był
mu kawałek ziemi, na którym żył i zdobywał codzienny chleb. Izraelskie prawo chroniło dziedzictwo Izraelity2.
Stary Testament głosi umiłowanie swojej ojczyzny:
„Nad rzekami Babilonu – tam siedzieliśmy
1
2

M. FILIPIAK, Myśl hebrajska. Specyfika, przejawy, konsekwencje, MPWB IV, s. 9.
Zob. np. BLE, Dziedzictwo, Encyklopedia biblijna, s. 221n.
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I płakaliśmy na wspomnienie Syjonu.
Na wierzbach w tamtej krainie
Zawiesiliśmy lutnie nasze,
Bo tam żądali od nas słów pieśni Ci, którzy nas wzięli w niewolę,
A ciemiężcy nasi - radości: Śpiewajcie nam jakąś pieśń Syjonu!
Jakże mamy śpiewać pieśń Pana Na obcej ziemi?
Jeśli zapomnę cię, Jeruzalem,
Niech uschnie prawica moja!
Niech przylgnie język mój do podniebienia,
Jeślibym nie pamiętał o tobie, Jeślibym nie wyniósł Jeruzalemu
Nad największą radość moją!” (Ps 137,1-6).

5.10. Działanie człowieka
5.10.1. Praca
Biblijny etos pracy na tle poglądów starożytnych zajmuje wyjątkowe miejsce. Jeśli dzisiaj nie dostrzegamy
jego wyjątkowości i głębi, to tylko dlatego, że został on zaszczepiony kulturze europejskiej i jest w niej czymś
tak oczywistym, że nie zastanawiamy się jaki jest jego rodowód. Wyjątkowość głównie biblijnego etosu pracy poznajemy w porównaniu z wypowiedziami np. filozofów greckich na temat pracy, ludzkiej działalności i
wytwórczości. Gdyby wielcy myśliciele starożytnej Hellady, a nieco później rzymscy filozofowie, znali poglądy
biblijnych autorów na temat pracy, niezmiernie byliby nimi zaskoczeni, być może nawet zgorszeni. Poglądy
świata grecko-rzymskiego na temat pracy, wyraźnie różnią się od przekonań Starego oraz Nowego Testamentu na temat wartości ludzkiego trudu. Platon sądził, że od robotnika nie można spodziewać się niczego dobrego. Fizyczna praca szkodzi duszy i cnocie (Państwo 415c; 617e; Charmides 10)1. Arystoteles, chociaż jego
poglądy na temat pracy nie były tak skrajne, to także uważał, że praca w pewnym stopniu prowadzi do zniewolenia, a to szkodzi rozwijaniu cnoty (Polityka 1258b; 1278a). Nieco innego zdania byli stoicy. Epiktet był
przekonany, że żadna praca nie hańbi człowieka (Diatryby I 16,16; II 6,7). Przedstawiciel późnego stoicyzmu
(rzymskiego), Marek Aureliusz dostrzegał pozytywne cechy pracy. Jej wynikiem jest pewne dobro społeczne,
które należy docenić (Rozmyślania 5,1 9,12). Pozytywnie o pracy wypowiadał się także stoik Antypatros
z Tarsu. Nie był to jednak pogląd powszechny. Cyceron uważał, że kto pracuje zarobkowo, zniża się do poziomu niewolnika (O powinnościach 1,42). Rzymianie za przykładem Greków uważali, że powołani są do
wznioślejszych zadań, aniżeli do ciężkiej, niewolniczej pracy. Rzymski motłoch nad uczciwą pracę przedkładał
bezowocne spory na temat polityki i stanu państwa. Jedyną pracą cenioną w Rzymie była praca rolnika2.
5.10.1.1.Teologiczne podstawy biblijnego rozumienia pracy
Starotestamentowe rozumienie pracy3 ma związek z treścią wiary starożytnych Hebrajczyków. Bóg Izraela
od czasów bezimiennego proroka niewoli babilońskiej, którego umownie nazywamy Deutero-Izajaszem, jest
Bogiem Stworzycielem4. Nie oznacza to, że przed niewolą babilońską nie przypisywano JAHWE stworzenia
nieba i ziemi, jednakże wówczas w wierze Izraela był to przede wszystkim Bóg zbawienia. Stwórczą działalność Boga pojmowano jako „pracę” wykonaną przez Boga5.
W jahwistycznym opisie stworzenia, Bóg „wykonuje” różnorodną „pracę”. Bóg jak garncarz ulepił człowieka (1 Mż 2,7), sprawił, że z ziemi wytrysła woda, założył dla człowieka ogród, posadził drzewa (1 Mż 2,9;
por. Ps 65,9nn). W kapłańskim opisie, w którym autor unikał wszelkiego rodzaju antropomorfizmów, Bóg

1

Platon rozróżniał między pracą dla siebie a pracą dla innych. Praca dla innych uważana była za czasów założyciela
Akademii w Atenach za rzecz niegodną wolnego człowieka. Praca dla siebie rozumiana zaś była jako trud poniesiony dla osobistego zbudowania. Wolny człowiek zajmował się tylko sobą. Zob. R. BUTTIGLIONE, Godność pracy, Com. 6(108), s. 25n.
2
Zob. M.FILIPIAK, Aksjologiczne treści antropologii biblijnej, s. 56; J. KUDASIEWICZ, Nowotestamentalne rozumienie pracy,
[w:] Życie społeczne w Biblii, s. 43n).
3
Starożytni Hebrajczycy używali do opisania pracy następujących słów: dbu, ugy, lmu, hcu.
4
G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 118.n.
5
M. RIBER, Praca w Biblii, s. 15.
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działa poprzez swoje słowo1. Cokolwiek Bóg rzekł, stało się (por. 1 Mż ż 1,3.11 i inne; Ps 33,9)2. Starotestamentowi poeci, nawiązując raczej do opisu jahwistycznego, piszą, że słońce, księżyc i gwiazdy są dziełem
rąk Bożych (Ps 8,4). Psalmista przyglądając się przyrodzie, występującym w niej zjawiskom, pełen zachwytu
dla Boga pisze:
„Ty rozweselasz krańce wschodu i zachodu.
Nawiedzasz ziemię, zraszasz ją i wzbogacasz obficie;
Strumień Boży jest pełen wody,
Przygotowujesz zboże ich...
Albowiem tak ją przygotowujesz:
Napawasz jej zagony, równasz jej skiby,
Rozmiękczasz ją deszczami, błogosławisz jej roślinom.
Wieńczysz rok dobrocią swą,
A drogi twoje ociekają tłustością,
Stepowe pastwiska obficie są zroszone,
A pagórki przepasują się weselem.
Łąki przyodziewają się w stada owiec,
A doliny okrywają się zbożem” (Ps 65,9b-14b).
Wspomniany powyżej Deutero-Izajasz, wiodąc bój o jedynego Boga, naśmiewa się z twórców różnych
bożków. One potrzebują pracy rzemieślnika. Im zawdzięczają swe istnienie. Bóg zaś działa sam, suwerennie,
cudownie, zbawczo. Chcąc rozbudzić ufność i nadzieję Izraela, pisze o Bogu:
„Oto Wszechmocny, JAHWE przychodzi w mocy, jego ramię włada. Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę,
do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie.
Kto zmierzył swoją garścią wody i piędzią wytyczył granice niebiosom…? Wszystkie narody są niczym
u niego, uważa je za pustą nicość. Z kim więc porównacie Boga i jakie podobieństwo mu przeciwstawicie? Czy bałwana, którego ulał rzemieślnik, a złotnik powlókł złotem i przylutował srebrne łańcuszki?
Kogo z powodu ubóstwa na to nie stać, obiera sobie drzewo nie próchniejące, wyszukuje sobie zręcznego rzemieślnika, aby sporządził bałwana rytego, który się nie chwieje. Czy nie wiecie? Czy nie słyszeliście? Czy wam tego nie opowiadano od początku? Czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia ziemi?” (Iz 40,
10nn).
Psalmista mając na uwadze dzieła ludzkie i domniemane dzieła bożków, pisze, że tego co Bóg uczynił, nikt
nie może dokonać (Ps 85,8). Majestat JAHWE, potęga Wszechmogącego przejawia się przede wszystkim
w działaniu. Urzekało ono zawsze Hebrajczyka i pod jego wpływem kształtowała się starotestamentowa pobożność.
Bóg działa nieustannie. W łonie matki kształtuje dziecko (Hi 10,8-11), kieruje biegiem historii oraz losem
człowieka ( Iz 40,12-31; 44,24-28; Ps 103,1nn, Hi 38,1nn). Słabemu i utrudzonemu człowiekowi daje siły
i moc (Iz 40,29). Sam JAHWE nigdy nie odpoczywa, zawsze czuwa (Ps 121,4), działa i czyni wielkie, godne
podziwu dzieła3.
Na tej wierze w nieustanne działanie Boga oparte jest biblijne rozumienie pracy. Stary Testament zna też
myśl o naśladowaniu Boga, która związana jest z terminem El^h*. Występuje on dość często w połączeniu z
przyimkiem yr@j^a^. yr@j^a^ El^h* znaczy: pójść za kimś. Czytając księgi proroków izraelskich, odnosi się wrażenie,
że naczelnym hasłem ich zwiastowania jest właśnie wezwanie: szukajcie i kroczcie za Panem. Prorok Amos
powiada, że kto szuka Pana, żyć będzie (Am 5,6). Życie pobożnego jest kroczeniem za Bogiem. W codziennym życiu należy naśladować JAHWE, który niestrudzenie działa. W pracy człowiek odnajduje swoje powołanie i sens swojego istnienia. Pracując, uczestniczy w działaniu Najwyższego. Ta myśl zawarta jest głównie w
biblijnych historiach stworzenia.

1

J. SCHREINER, Teologia Starego Testamentu, s. 165n.
Zob. L. VOSBERG, Studien zum Reden vom Schöpfer in den Psalmen, 1975, s. 84; R. KRAWCZYK, Stary Testament. Biblia
chrześcijanina dzisiaj, s. 163n.
3
Czytając ewangelie znajdziemy w nich podobne poglądy. Jezus mówił wielokrotnie o opatrzności Bożej, nieustannej
trosce niebieskiego Ojca o człowieka. W dialogu Jezusa z Żydami znajdujemy zdanie: „Mój Ojciec aż dotąd działa i Ja działam”
(J 5,17).
2
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5.10.1.2. Starotestamentowa wizja pracy

5.10.1.2.1. Praca jako naturalny obowiązek człowieka
W Starym Testamencie znajdują się bezpośrednie i pośrednie nakazy pracy. Chociaż Dekalog nie zawiera
przykazania, przez które w sposób bezpośredni Bóg nakazywałby człowiekowi pracować i w pocie czoła zdobywać chleb dla siebie i rodziny, to jednak jest w nim mowa także o pracy. Jeśli w Dekalogu spotykamy się
z nakazem odpoczynku:
„Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani
twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w sześciu
dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego
Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go” (2 Mż 20,9-11),
to musi w nim być oczywiście pośrednio mowa o pracy, jako trudzie sześciu dni, po których nastąpi odpoczynek. Odpoczynek zakłada pracę. Jednak brak w Dekalogu bezpośredniego nakazu pracy nie oznacza, że
w Biblii praca nie ma związku z tym, co dzisiaj nazywamy etosem pracy. Wszystko co dotyczy ludzkiego działania i stanowi pewne dobro, posiada wymiar etyczny i podlega wartościowaniu. Starożytni Hebrajczycy nie
potrzebowali w zbiorach praw takiego przykazania. Dla nich praca była czymś oczywistym, jako nieodzowny
element ludzkiego życia, a od czasów autora kapłańskiego źródła, wynikała z teologicznie głębokiej i płodnej
myśli o człowieku, jako obrazie Boga.

Na pytanie: „Czym jest praca?” możemy odpowiedzieć wówczas, kiedy dokonamy przynajmniej pobieżnej
analizy biblijnych opisów stworzenia człowieka. Dwa biblijne opisy stworzenia człowieka, zarówno opis kapłański (1 Mż 1,1 – 2,4a), jak i starszy od niego jahwistyczny (1 Mż 2,4b-25), odpowiadają na pytanie kim jest
człowiek przed Bogiem i jakie jest jego miejsce w stworzonym przez Stwórcę świecie.
Według opisu kapłańskiego Bóg po stworzeniu człowieka, mężczyzny i kobiety, powiedział:
„Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi!”
(1 Mż 1,28).
To ogólnikowe zdanie było w przeszłości dość często źródłem nieporozumień. Co znaczy czynić sobie
ziemię poddaną i panować nad rybami, ptactwem itp? Czy człowiek jest suwerenem i czy otrzymał od Boga
nieograniczoną władzę nad stworzeniem? Chociaż psalmista Pański powiada:
„Niebiosa są niebiosami Pana,
Ale ziemię dał synom ludzkim” (Ps 115,16)1
to jednak nie można sądzić, że Bóg dokonał podziału władzy. Błędem byłby pogląd, że sferą panowania Boga
jest niebo, człowieka zaś ziemia. Stary Testament wielokrotnie podkreśla, że władza JAHWE rozciąga się na
całą ziemię (np. Ps 103,19). Człowiek jest obrazem Boga, i jako Jego obraz jest królem i szafarzem w świecie.
Być obrazem Boga, znaczy panować w Jego imieniu2. Należy więc przy wydobywaniu sensu nakazu czynienia
sobie ziemi poddanej mieć na uwadze, z jednej strony mandat otrzymany od Boga, z drugiej strony zaś odpowiedzialność przed Bogiem.
Panowanie człowieka nad zwierzętami, czynienie sobie ziemi poddanej, rozumiane jest więc jako działanie, które Stary Testament przyrównuje do wypełniania królewskiej funkcji, ale także do pracy pasterza,
wszak pierwotnie król w Izraelu spełniał taką funkcję i ona też jest rozumiana jako ideał władania. Zadaniem
pasterza jest sprawowanie pieczy nad powierzonym mu stadem. W proroctwie Ezechiela przyszły władca
narodu wybranego „nowy Dawid”3 będzie pasł lud wybrany według upodobania Bożego (por. Ez 34,1nn).
Oznacza to, że będzie postępował jak JAHWE, wszak myśl o odpowiedzialności Boga za swój lud zobrazowana została w Starym Testamencie w obrazie Boga-pasterza, niestrudzonego w przewodzeniu Izraelowi. Pracę
należy więc rozumieć jako pieczę nad stworzeniem.

1

W słowach tych chodzi prawdopodobnie o to, że niebiosa są miejscem przebywania transcendentnego Boga. Człowiekowi, jako stworzeniu Bożemu ziemia została dana na miejsce zamieszkania. Człowiek nie może przekroczyć wyznaczonej mu
granicy. Sfera bytowania Boga jest dla niego niedostępna.
2
W. EICHRODT, Theologie des Alten Testaments, 2-3, s. 81.
3
Zob. R. RUMIANEK, Orędzie księgi Ezechiela, 1999, s. 134nn.
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W drugim opisie stworzenia człowieka, autor biblijny powiada, że pierwszemu człowiekowi powierzona
została opieka nad ogrodem Eden. Powierzony ogród miał uprawiać i strzec:
„I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł” (1 Mż 2,15b).
Ogród Eden nie był więc miejscem „beztroskiego” życia, nieustannego leniuchowania, bezczynności.
Człowiek został w nim umieszczony w określonym celu. Jahwista pisze, że Bóg wziął człowieka. Użyty przez
niego czasownik (jql) oznaczać może także powołał1. Człowiek więc w rozumieniu autora źródła jahwistycznego został powołany do uprawiania i strzeżenia ogrodu Eden. Myśl ta nabiera szczególnego wyrazu,
jeśli weźmiemy pod uwagę słowa Jahwisty umieszczone na samym początku jego etiologicznego opowiadania: „nie było człowieka, który by uprawiał rolę” (1 Mż 2,5). Od samego początku człowiek został związany
z pracą i była ona pojmowana jako naturalny obowiązek człowieka, w którym i poprzez który ma się on realizować jako stworzenie Boże2. Bóg wszystko stwarza i daje do rąk człowieka, aby mógł żyć nie cudzym kosztem, ale z pracy swoich rąk. Psalmista Pański wielbiąc mądrość i dobroć Stwórcy, napisze później:
„Sprawiasz, że rośnie trawa dla bydła
I rośliny na użytek człowieka,
By dobywał chleb z ziemi
I wino, które rozwesela serce człowieka,
Oliwę, od której lśni się oblicze,
I chleb, co wzmacnia serce człowieka” (Ps 104, 14.15).
Ostatecznie jednak – jak wynika to z cytowanego psalmu – wszystko jest darem Boga. Człowiek się trudzi,
ale Bóg daje i błogosławi3.
I chociaż drugi opis pochodzi ze zgoła innej tradycji aniżeli pierwszy, a także nawiązuje do innej sytuacji
człowieka4, to i w nim znajdujemy myśli niewiele odbiegające – jeśli chodzi o pojmowanie miejsca człowieka
w świecie – od przekonań autora opisu kapłańskiego. Zarówno według jednego, jak i drugiego opisu, praca
jest nakazem i obowiązkiem człowieka, polegającym na czynnej opiece nad stworzeniem. Chociaż w jahwistycznym opisie po upadku człowieka spotykamy słowa:
„W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego! Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić
się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz” (1 Mż 3,17-19),
to nie chodzi w nich o to, że praca, która jest czymś naturalnym w rozumieniu Starego Testamentu, to jest
także przekleństwem5. Z powodu grzechu znalazł się człowiek przed Bogiem w nowej sytuacji i od tej chwili
wszystko co dotyczy jego egzystencji, nosi na sobie znamię przekleństwa, przejawiającego się w różnej postaci, np. ciężkiej pracy, nieurodzajnej roli, walki z chwastami, wszystkiego, co jest utrudnieniem w pracy6.
Pierwsze rozdziały 1. Księgi Mojżeszowej mówią o szerzeniu się zła i grzechu na ziemi. Nie trudno zauważyć, że ma ono pewien związek z pracą. Oto Bóg nie przyjmuje ofiary Kaina. Kain w gniewie i z zazdrości zabija Abla. Zdaje się, że cała ta etiologiczna historia ma też związek – chociaż wyraźnie autor biblijny o tym nie
pisze – z rodzajem wykonywanej pracy. W każdym bądź razie, na skutek grzechu zabójstwa, jeszcze bardziej
ciężka będzie praca Kaina na roli7. Przez wykonywaną pracę, Bóg może też karać człowieka. Ciężka praca
nałożona na barki człowieka, jest bowiem rozumiana w Starym Testamencie jako szczególnego rodzaju niedogodność w życiu (por. 2 Mż 1,14; 5,6-18), a nawet jako rodzaj kary (por. 2 Sm 12,31).

1

Terminy: wziąć, osadzić występują także w deuteronomicznej teologii powołania Izraela na lud Pana (por. np. 1 Mż 32,11;
4,20; 30,4). Słowo jql oznacza powołać w następujących tekstach: 1 Mż 24,7; 4 Mż 3,12; 2 Sm 7,8; 1 Krl 11,37; Am 7,15 – za
2
J. St. SYNOWIEC, Na początku, 1996, s. 87
2
C. WESTERMANN, Schöpfung, Stuttgart 1983, s. 116; H. FREY, Das Buch der Anfänge, 1940, s.37.
3
H-J. KRAUS, Psalmen 2, s. 711.
4
Jahwistyczny opis nawiązuje do sytuacji Izraela, który po latach wędrówki osiadł w Ziemi Obiecanej. Życie na pustyni zamienił
na życie w „ogrodzie”, ziemi opływającej miodem i mlekiem. Czy Jahwista sądził także, że Kanaan by kiedyś pustynią zamienioną
na ogród dzięki pracy ludzkiej?
5
J. St. SYNOWIEC, Na początku, s. 171.
6
Jahwista powiada, że przekleństwo z powodu nieposłuszeństwa człowieka dotyka również innej sfery życia ludzkiego (1 Mż 3,
15-24).
7
St. ŁACH, Księga Rodzaju, PśST I,1, s. 228.
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W historii wieży Babel dostrzegamy zaś nieco inny związek, a mianowicie: praca i pycha. Praca, której
towarzyszy pycha, staje się przyczyną kary (por. 1 Mż 11,4.8). Ukarany więc zostaje człowiek z powodu swojej pracy, jeśli nie służy ona chwale Boga i nie jest wprzęgnięta w dzieło utrzymania stworzenia.

5.10.1.2.2. Piękno i błogosławieństwo pracy
Jeśli obowiązek pracy wynika z miejsca człowieka w świecie, to oczywistym staje się w Starym Testamencie traktowanie pracy jako naturalnego obowiązku człowieka. Co prawda Pismo Święte nie zna pojęć natura
oraz naturalny, ale możemy ich używać, oddają one bowiem to, co Biblia mówi o człowieku i jego pracy. Nie
może więc dziwić, że autorzy Starego Testamentu na wielu miejscach piszą o ludzkiej pracy i licznych zawodach. Od pracy nie stronili wielcy mężowie i bohaterowie wiary zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu.
Charakterystyczne jest, że ilekroć Pismo Święte pisze o powołaniach, to zawsze mają one miejsce w czasie
wykonywania pracy przez powołanego, lub w kontekście pracy. JAHWE powołał Mojżesza na wodza swojego
ludu, gdy pasł owce swojego teścia niedaleko góry Choreb (2 Mż 3,1nn). Gedeon młócił zboże na klepisku,
gdy odezwał się do niego anioł JAHWE i powołał go na wybawcę Izraela z ręki Midianitów (Sdz 6,11). Pierwszy król izraelski, Saul, został powołany na króla, gdy wracał z pola, pędząc przed sobą woły (1 Sm 11,5).
Podobnie drugi król izraelski, Dawid, został powołany na króla, gdy pasł owce swojego ojca Isajego (1 Sm 16,
11). Eliasz powołał na swojego ucznia Elizeusza, gdy szedł za wołami i orał pole (1 Krl 19,19).
Stary Testament pisze również o wielu zawodach. Z rolnikami i pasterzami spotykamy się niemalże na
każdej karcie ksiąg Starego Przymierza. Księga Rut opisuje codzienny trud rolników z Betlejem. Jest w tym
opisie urzekające piękno. Daje się w nim wyczuć chęć przekazania czytelnikom myśli o błogosławieństwie
pracy, trudzie żniwiarzy, którzy spełniając swoje obowiązki, uczestniczą w stwórczym akcie Boga.
Prorocy nie wstydzili się wykonywanego przez siebie zawodu. Amos powiedział do kapłana Amazjasza
z Betelu:
„Nie jestem ja prorokiem ani też uczniem proroka; jestem pasterzem i hodowcą sykomor, lecz Pan wziął
mnie spoza trzody i rzekł do mnie: Idź, wystąp jako prorok wobec ludu mojego izraelskiego!” (Am
7,14.15).
Jeremiasz, chociaż był z rodu kapłańskiego, uprawiał rolę w rodzinnym Anatot.

Jeśli człowiek, jako korona stworzenia otrzymał władzę nad przyrodą, to ma prawo oczekiwać, aby mu
ona również służyła. Oczekiwania te jednak mogą spełnić się jedynie wówczas, kiedy przez pracę angażuje
się on w tworzenie nowych jakości, wypowiada się w sposób wolny na temat otaczającej go rzeczywistości,
realizuje swoją wizję świata1, jednakże nigdy poprzez pogwałcenie przyrody, jej praw, z lekceważeniem Boga,
Stworzycielem wszystkiego. Bóg stwarza, człowiek jedynie buduje. Bóg posiada władzę suwerenną, człowiek
jest jedynie szafarzem powierzonych mu dzieł Bożych.
Władanie człowieka nad przyrodą, ma jednak w sobie coś z twórczego działania. Wyraził to w swoim
opisie Jahwista, zapewne rolnik, który znał trud pracy, ale też jej piękno i błogosławieństwo. Pisze on w swojej historii stworzenia, że na początku ziemia była pustynią. Nie było na niej roślin ani człowieka. Kiedy spadł
deszcz, ziemia wydała rośliny i Bóg stworzył człowieka. Następnie Bóg założył ogród i umieścił w nim człowieka, aby go doglądał. Jest to opis – jak zostało powiedziane – rolnika, którego przodkowie byli nomadami.
Ogląda on bowiem rzeczywistość z perspektywy „drogi” swego klanu, wiodącej od pustyni do ziemi dającej
się uprawiać. Pustynia może wydać rośliny tylko wtedy, kiedy zostanie obficie zroszona przez deszcz (para
i mgła niewiele na niej zmienia), lub kiedy zostanie nawodniona. Do tego potrzebny jest system studni i kanałów nawadniających. Zapewne Jahwista uważał, że autorem pierwszego systemu nawadniającego jest
Bóg, pisze bowiem, że JAHWE założył ogród w Eden. Człowiek miał go strzec (2 Mż 2,12), a to oznacza, że
musiał o ten system nieustannie dbać, poprawiać go, doskonalić. Ale człowiek został wypędzony z ogrodu
i odtąd miał uprawiać ziemię w pocie czoła, to znaczy sam musiał myśleć o systemie kanałów, aby nawodnić
swoje pola. Według więc jahwistycznego opisu stworzenia człowieka, uczestniczy on w kształtowaniu ziemi,
jej oblicza. Kreuje ciągle nową rzeczywistość, uczestnicząc tym samym w Bożym akcie stwarzania. Dzięki
Bogu pusta ziemia stała się terenem przyjaznym dla człowieka, dzięki zaś pracy człowieka i błogosławieństwu Boga zachowane zostaje to, co Wszechmocny uczynił. W sferze przyrody człowiek jest współ1

W. H., SCHMIDT, Die Schöpfungsgeschichte, s. 142.
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pracownikiem Boga (cooperator Dei). Świadczy to o jego miejscu w przyrodzie, o łasce, która została mu
okazana, o wielkim dostojeństwie, że prawdziwą pomocą może mu być jedynie ktoś, równy jemu (1 Mż 2,
18.23).
Analizując jahwistyczny opis stworzenia człowieka, dostrzegamy też wyraźnie różnicę w rozumieniu pracy
między starożytnymi Grekami a Hebrajczykami. Jeśli Grecy rozróżniali między pracą dla siebie i trudem dla
drugiego człowieka, to w Starym Testamencie takiego rozróżnienia nie dostrzeżemy. Człowiek według koncepcji Jahwisty, zobowiązany był pracować na rzecz całego stworzenia.
Ze względu na uczestniczenie człowieka w dziele tworzenia, przede wszystkim dlatego, że człowiek jest szafarzem Bożych darów, lenistwo i próżniactwo zostało w Starym Testamencie wielokrotnie napiętnowane.
Mędrcy Izraela szczególnie zdecydowanie piętnowali bezczynne życie (Prz 6,6-11; 10,26; 13,4; 15,19; 18,9;
19,24; 20,4, 21,25; 22,12; 24,30-34; 25,13-16)1.
Jeśli beztroskie, leniwe życie jest czymś nagannym, to życie upływające w nieustannym wykonywaniu
swoich obowiązków jest uważane za coś normalnego, wręcz godnego opiewania, coś równie pięknego jak
stworzony świat i harmonijnie urządzona przyroda:
„Lecz gdy słońce wzejdzie…
Człowiek wychodzi do pracy swojej,
Do pracy swej aż do wieczora” (Ps 104,22a.23).
Człowiek uczciwie wykonujący swoje powołanie, przez pracę chwalący Boga, może oczekiwać na błogosławieństwo Boże:
„Z owocu swoich ust nasycony będzie człowiek dobrem, a odpłacone mu będzie według tego, co zrobiły
jego ręce” (Prz 12,14).
Piękno człowieczego trudu dostrzegł także Kohelet, chociaż jego spojrzenie na życie jest dość pesymistyczne. To dzięki pracy człowiek zdobywa dobra, z których może i powinien korzystać. Sposobność korzystania z owocu pracy raduje serce człowieka:
„Oto, co uznałem za dobre i co za piękne: Móc jeść i pić, i być dobrej myśli przy wszelkim trudzie, jaki się
znosi pod słońcem podczas krótkiego swojego życia, które mu dał Bóg; bo to jest jego los. Również gdy
Bóg daje człowiekowi bogactwo i skarby i pozwala mu korzystać z tego, i mieć w tym swój dział, i radować się w swoim trudzie – jest to dar Boży” (Kz 5,17,28).

5.10.1.2.3. Praca jako oddawanie czci Bogu
Praca należy do ludzkiej egzystencji, ale – jak wskazuje na to kapłański opis stworzenia, szczególnie 1 Mż 2,
2n – nie może do końca i bez reszty absorbować człowieka, bowiem z nakazem pracy związany został obowiązek odpoczynku. Rytm pracy przerywa odpoczynek, który podobnie jak praca należy do egzystencji człowieka. Odpoczynek jest wręcz nakazem. Ale odpoczynek należy się tym, którzy poddają się rytmowi pracy.
Dzięki podporządkowaniu się rytmowi pracy i odpoczynku, człowiek nie tylko okazuje posłuszeństwo
Bogu, ale wprowadza ten rytm w świat. Zadziwiające jest to, że Stary Testament zdecydowanie zwalczał
wszelkie przejawy uczestniczenia w kultach odtwarzających cykliczność umierania i wiosennego budzenia się
do życia przyrody, w kultach obrazujących połączenie się pary bóstw, np. Baala i Aszery2, a wręcz domagał
się zachowania przez człowieka „rytmu stworzenia”. Wydaje się, że nie wchodziły tu w grę względy etycznoreligijne. Domagała się tego starotestamentowa koncepcja stworzenia i człowieka. Chociaż Bóg nieustannie
działa, to stworzenie jest czymś skończonym. Człowiek nie reprodukuje praw przyrody, nie uczestniczy
w kołowrocie umierania i stawania się3, ale jako posiadający władzę nad stworzeniem z woli Boga wraz z
Bogiem świat przeobraża. Przyroda według koncepcji Starego Testamentu nie ma charakteru boskiego, ale
jest w służbie człowieka, a człowiek jest w służbie dla niej.
Nie bez znaczenia jest również fakt, że słowo dbu – służyć, pracować, występujące w 1 Mż 2,15, ma również znaczenie kultyczne. Przy jego pomocy opisane jest wiele czynności wykonywanych przez kapłanów
1

St. JANKOWSKI, Pracowitość i lenistwo w Księdze Przysłów, [w:] Żyjemy dla Pana (Rz 14,8). Studia ofiarowane Siostrze Profesor
Ewie J. Jezierskiej OSU, 2006, s. 179nn
2
Baal, Encyklopedia biblijna, s. 74n; G. von RAD, Das erste Buch Mose, ATD, s. 47.
3
Nie mamy tu na uwadze samego rodzenia się i umierania człowieka. Przemijanie człowieka związane jest z jego stworzonością.
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w świątyni. W przemyśleniach starotestamentowych mędrców, człowiek przez swoją pracę oddaje cześć
swojemu Stwórcy. Wyraz takiemu poglądowi daje autor Księgi przysłów, chociaż pisze o mieniu i pierwocinach plonu. Bez pracy nie ma owoców. Błogosławieństwem są dobra zdobyte uczciwą pracą. A praca, przez
którą człowiek wielbi swojego Boga, przynosić będzie coraz większe plony.
„Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów!” (Prz 3,9.10).
Pogląd taki nie jest reminiscencją kultu agrarnego, w którym wszelkie czynności są partycypowaniem
w „życiu” bóstwa. Mędrzec mówi o oddawaniu czci JAHWE przez owoc pracy. Owoce ludzkiego wysiłku są
błogosławieństwem Bożym, bowiem uczciwie i sumiennie wykonywana praca, jest wyrazem posłuszeństwa
Bogu. Praca związana jest więc z bojaźnią Bożą, a więc z uczuciem, które według autorów Starego Testamentu jest kwintesencją religijności. Wyraźnie można to dostrzec w pochwale pracowitej niewiasty:
„Wstaje wcześnie, gdy jeszcze jest noc; daje żywność swoim domownikom, a swoim służącym, co im się
należy. Gdy zechce mieć rolę, nabywa ją, pracą swoich rąk zasadza winnicę. Wyczuwa pożytek ze swojej
pracy, jej lampa także w nocy nie gaśnie. Wyciąga ręce po kądziel, swoimi palcami chwyta wrzeciono.
Wyrabia spodnią bieliznę i sprzedaje ją, i pasy dostarcza kupcowi. Czuwa nad biegiem spraw domowych,
nie jada chleba nie zapracowanego. Zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda, lecz bogobojna żona jest
godna chwały” (Prz 31,15. 16.18. 19.27.30).

5.10.1.2.4. Sens ludzkiej pracy
Praca – według koncepcji ksiąg Starego Testamentu – jest czym naturalnym w egzystencji człowieka. Nie
wyklucza to jednak pytania o sens ludzkiego trudu. Odpowiedź znajduje się już w stwierdzeniu, że pracą
człowiek chwali i wielbi Boga. Jednakże człowiek pracując, nie może zagubić samego siebie. Powinien w niej
jako włodarz i pan Bożego stworzenia odnaleźć istotę swojego człowieczeństwa. Czyniąc z pracy cel swojego
życia, z łatwością traci z pola widzenia Tego, któremu swoim trudem podejmowanym codziennie od świtu
do nocy powinien służyć.
Pracować należy z rozwagą. Zaangażowanie nie może przekroczyć granic rozsądku. Mędrzec pisze:
„Bo cóż pozostaje człowiekowi z całego jego trudu i porywów jego serca, którymi się trudzi pod słońcem,
skoro całe jego życie jest tylko cierpieniem, a jego zajęcia zmartwieniem i nawet w nocy jego serce nie
zaznaje spokoju? To również jest marnością” (Kz 2,23).
O pracy dla samej pracy, o trudzie dla samego trudu, który winien zaowocować wielością dóbr ziemskich,
myśli starotestamentowy mędrzec, gdy pisze:
„I ponownie stwierdziłem następującą marność pod słońcem: Oto jest ktoś samotny i nie ma nikogo przy
sobie, nie ma ani syna, ani brata; nie ma też końca jego trudu, a jego oczy nie mogą się nasycić bogactwem. Pyta on: Dla kogo się trudzę i odmawiam sobie przyjemności? To również jest marnością i przykrą
sprawą” (Kz 4,7.8).
Mędrzec ma tu na myśli człowieka samotnego, nie posiadającego ani żony, ani syna, ani brata. Pomimo
swojej samotności, trudzi się i pracuje ponad siły. Zwrot: „a jego oczy nie mogą się nasycić bogactwem”
zdaje się znaczyć nie tylko, że człowiek ten żyje dla pracy, ale że owemu człowiekowi ciągle za mało jest bogactwa, i że jest nienasycony w przyjemności posiadania. Dla niego istotą pracy nie jest realizacja siebie jako
człowieka. Celem życia jest posiadanie. Praca wyłącznie dla samej pracy nie ma sensu. Taka praca jest marnością. Ponadto człowiek pracuje dlatego, aby nie tylko korzystać z trudu i własnego wysiłku, ale aby także
dzielić się z innymi wypracowanymi dobrami, wszak w łamaniu chleba potrzebującemu wyraża się właściwa
pokuta i służba Boża (Iz 58,4-7; por. Ps 41,2; Prz 2,28).

Nadmiar dóbr, wbrew pozorom, nie uspokaja człowieka. Gromadzenie w nadmiarze nie znajduje uznania
w Starym Testamencie (por. 2 Mż 16, 18nn). Czynienie zapasów jest bezużytecznym trudem (manna w sabat). Przestrogę przed nadmiernym gromadzeniem należy też widzieć w kontekście palestyńskiego klimatu.
Gorąco powoduje szybkie psucie się żywności. Człowiek winien pracować głównie, aby mieć chleb powszedni dla siebie i aby mógł pomagać innym. Gromadzenie kosztowności, przedmiotów zbytku jest czymś nagannym. Mędrcy Izraelscy przypominali, że człowiek urodził się nagi i nagi odejdzie z tego świata. Nic nie
zabierze ze sobą.
Podczas wykonywania pracy, nie jest również wskazany nadmierny pośpiech. Należy pracować z rozwagą.
Przede wszystkim człowiek nie powinien dążyć ani do łatwego zysku, ani też do szybkiego wzbogacenia się.
Starotestamentowy mędrzec bowiem przestrzega:
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„Łatwo zdobyty majątek maleje; lecz kto stopniowo gromadzi, pomnaża go” (Prz 13,11);

oraz
„Człowiek spolegliwy ma obfite błogosławieństwo; kto chce się szybko wzbogacić, nie ujdzie kary” (Prz 28, 20).
Człowiek powinien pracować, aby realizować swoje wielkie powołanie. Celem ludzkiej pracy jest zdobywanie własnego kawałka chleba, którym – jeśli zajdzie potrzeba – należy się podzielić z potrzebującymi (Iz 58,
7nn). Przede wszystkim poprzez pracę uczestniczy w nieustannej trosce Boga o całe stworzenie, ale też zda
sprawę swojemu Stwórcy ze swojego panowania nad powierzonym mu stworzeniem.

5.10.1.2.5. Praca jako powołanie
Biblijny etos pracy na tle poglądów starożytnych zajmuje wyjątkowe miejsce. U podstawy starotestamentowego poglądu na pracę znajduje się przekonanie, że Bóg działa suwerennie, cudownie i zbawczo, czyni
wielkie, godne podziwu dzieła. Życie pobożnego jest kroczeniem za Bogiem (Am 5,6). W codziennym życiu
należy więc naśladować JAHWE, który niestrudzenie działa. W pracy odnajduje człowiek sens swojego istnienia i powołania. Pracując, uczestniczy w działaniu Najwyższego.
Obok tego teologicznego uzasadnienia ludzkiej pracy, występuje w Starym Testamencie pogląd, że praca
jest naturalnym obowiązkiem człowieka. Pogląd ten zawarty jest zarówno w kapłańskim, jak i jahwistycznym
opisie „stworzenia człowieka”. Praca jest więc naturalnym powołaniem człowieka.

5.10.2. Poszukiwanie mądrości
Czy poszukiwanie mądrości można zaliczyć do działań człowieka? Jeśli za działanie rozumiemy wyłącznie
wysiłek fizyczny, wówczas poszukiwania mądrości nie możemy zaliczyć do działań człowieka. Ale czy za działanie człowieka możemy uznawać tylko pracę fizyczną, np. uprawianie roli, wypasanie bydła, wytapianie
metali, budowanie domów, itp.? Wysiłek intelektualny jest związany z pewnym wysiłkiem fizycznym. Nie
chodzi jednak o to, że związany jest z konkretną pracą, lecz o to, że sam w sobie posiada znamiona ludzkiego
działania. W antropologicznym myśleniu Starego Testamentu człowiek stanowi jedność psychofizyczną. Ciało
jest ożywione przez ducha, przeto wszystko, co rodzi się w sercu człowieka, wszelkie jego myśli, angażują
także ciało. Myśli człowieka nie są owocem abstrakcyjnego ducha, ale mają miejsce zawsze w konkretnym
ciele. Gdy człowiek pracuje, to dzieje się to dzięki jego ożywionemu ciału, gdy poszukuje prawdy, to dzieje
się to w jego ciele ożywionym przez ducha. Praca należy do sfery ciała, myślenie do sfery duchowej, ale zawsze w konkretnym, niepodzielnym człowieku.
Izraelska mądrość nie jest fenomenem właściwym tylko dla Starego Testamentu. Na całym starożytnym
Bliskim Wschodzie fascynowano się mądrością i poszukiwano wiedzy o życiu i świecie1. W istocie jest to zjawisko ogólnoludzkie. Dzisiaj wiemy, że istniała mądrość egipska, babilońska oraz kananejska. Stary Testament wymienia cudzoziemców, jako autorów zbiorów przysłów (Prz 30,1; 31,1; por. Hi 1,1). Wydaje się, że
głównie mądrość egipska wywarła duży wpływ na mądrość izraelską. Pewne fragmenty Księgi przysłów
(22,17 – 23,11)2 zapożyczone są nieomal dosłownie z egipskiej księgi mądrości Amenemotepa. Zostały jednak odpowiednio przetworzone, zawierają bowiem własne, teologiczne uzasadnienia Prz 22, 19.23; 23,11).
5.10.2.1. Mądrość w Izraelu
Jedynie Bóg jest mądry (Iz 28,29; 31,2; Ps 147,5; Prz 3,19.20; Hi 9,4; 12,13). Mędrzec powiada: „Przed
Panem nie ostoi się ani mądrość, ani rozum, ani rada” (Prz 21,30), bo i „Konia przygotowują na dzień bitwy,
lecz zwycięstwo zależy od Pana” (Prz 21,31). Ale człowiek nie jest pozbawiony mądrości. Mądrość w Izraelu
nigdy nie była rozumiana jako uczestniczenie w mądrości Bożej, ale jako dar Boży. Była jednak w Izraelu mądrość pojmowana nie jako coś do końca, bez reszty dane, ale jako coś nabyte, zaobserwowane. Wyniki obserwacji życia, dostrzeżone prawidłowości ujmowano w formie językowej. Najlepiej nadawały się do tego
przysłowia. Przykładem może być sentencja z 2. Księgi Samuela 24,14: „Od przewrotnych wychodzi prze-

1

Zob. W. BAUMGARTNER, Israelitische und orientalische Weisheit, 1933; St. POTOCKI, Mądrość na starożytnym Wschodzie i w Izraelu, [w:] WMWKB 6, s. 13-33.
2
Na temat Księgi przypowieści – zob. W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 268nn; St. POTOCKI, Drogi Mądrości (Księga Przysłów), [w:] WMWKB 6, s. 34-72.
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wrotność”1. Starożytny Izrael znał bardzo dużo przysłów, które opisują wiele sfer ludzkiego życia, nawet zwyczajów przy stole (np. Prz 23,1-3). W Księdze przysłów pomiędzy przysłowiami brak ciągłości myśli. Niemalże
każde przysłowie stanowi zamknięty świat, dający pogląd na konkretne zaobserwowane i powtarzające się
zjawisko.
Analizując przysłowia, które znalazły się Księdze przysłów Salomona2, znajdujemy tam przysłowia, które
służyły:
– stabilizacji życia małżeńskiego i rodzinnego [np.: „Dom buduje się mądrością, a umacnia się go roztropnością”( Prz 24,3), „Lepsza kromka suchego chleba i przy tym spokój, niż dom pełen mięsa, a przy tym
kłótnia” (Prz 17,1), „Usta obcej kobiety są głębokim dołem; wpada weń ten, na kogo Pan się gniewa” (Prz 22,
14), „Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie u Pana” (Prz 18,22)], „Dom i mienie dziedziczy się po rodzicach, lecz roztropna żona jest darem Pana” (Prz 19,14), „Dzielna żona jest koroną swojego męża, lecz ta, która go hańbi, jest jak próchnica jego kości” (Prz 12,4);
– wychowaniu dzieci [np.: „Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości” (Prz 22,6), „Nakłoń swoje serce do karności, a swoje ucho do mądrych słów. Nie szczędź
chłopcu karcenia; jeżeli go uderzysz rózgą, nie umrze. Ty go uderzysz rózgą, a jego duszę wyrwiesz z krainy umarłych. Synu mój, gdy twoje serce jest mądre, to i moje serce się raduje i moje nerki się weselą, gdy
twoje wargi mówią, co prawe”(Prz 23,12-16); „Głupota tkwi w sercu młodzieńca, lecz rózga karności wypędza ją stamtąd” (Prz 22,15)];
– wykształceniu urzędników, przyszłych władców [np.: „Miłość i wierność strzegą króla, a swój tron
umacnia on dobrocią” (Prz 20,28), „Serce króla w ręku Pana jest jak strumienie wód; On je kieruje, dokąd
chce” (Prz 21,1), „Król jest łaskawy dla roztropnego sługi, lecz gniewa się na tego, kto postępuje haniebnie” (Prz 14,35; por. Prz 14,28; 16,12; 19.12; 20,2 i inne); zob. 1 Sm 16,18n];
– ukształtowaniu ludzi kochających sprawiedliwość i przestrzegających prawo [np.: „Wykonywanie sprawiedliwości i prawa milsze jest Panu niż krwawa ofiara” (Prz 21,3), „Sprawiedliwy raduje się, gdy się wymierza sprawiedliwość, lecz na złoczyńców pada strach. Kto zbacza z drogi roztropności, spocznie w gromadzie zmarłych” (Prz 21,15-16; ), „Kto podąża za sprawiedliwością i dobrocią, ten znajduje życie, sprawiedliwość i cześć” (Prz 21,21)];
– zachowaniu dobrosąsiedzkich zwyczajów [„Nie przesuwaj dawnej granicy i nie wchodź na pole sierot”
(Prz 23,10), „Nie przesuwaj dawnej granicy, którą ustalili twoi ojcowie” (Prz 22,28)];
– ostrzeganiu przed złym towarzystwem [„Nie bywaj wśród upijających się winem lub obżerających się
mięsem, gdyż pijak i żarłok ubożeją, a ospali chodzą w łachmanach” (Prz 23,20-21), „Nie przyjaźnij się
z człowiekiem popędliwym i nie obcuj z mężem porywczym, abyś nie nabrał jego obyczajów i nie przygotował pułapki na swoją duszę” (Prz 22:24-25)].
Zakres pouczeń jest znacznie większy. W Księdze przysłów znajdujemy także pouczenia dotyczące handlu,
pracy na roli, w ogóle pracy, a także przysłowia, które są naganą, np. lenistwa (np. Prz 10,4; 11,16; 13,4;
15,19; 19,24; 21,25; 22,13; 26,13.15.16).
W Księdze przysłów znajdujemy także przysłowia, określające Boga jako Tego, który zna myśli człowieka,
bada serce. Niewątpliwie chodziło mędrcom izraelskim o pokazanie, że człowiek nie decyduje w sposób
subiektywny i całkowicie wolny o swoich rozstrzygnięciach i decyzjach życiowych, ale że to Bóg ma wpływ na
sposób życia i postępowania, i że ostatecznie Bóg „zważy serce” i dokona sądu nad człowiekiem. Kilka przysłów w sposób niezwykle jasny i przejrzysty pokazuje, że pomiędzy myśleniem człowieka i jego planami,

1

Autor 2 Sm uznaje ją za bardzo starą, starożytną sentencję.
Komentarze: np. R. N. WHYBRAY, The book of Proverbs, 1972; H.BRANDENBURG, Das Buch der Sprüche, der Prediger und das Hohelied (Da Lebendige Wort 13), 1971; W. DIETRICH, Das Buch der Spruche (Studienbibel), 1985; V. MEINHOLD, Die Spruche (Züricher
Bibelkommentar 16), Zürich 1991; R. J. CLIFFORD, Proverbs. A Commentary (The Old Testament Library) 1999; POTOCKI St., Księga
przysłów, PśST VIII-1, 2008.
2
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a ich realizacją istnieje jakby pewna przestrzeń, w którą wkracza JAHWE i od Jego suwerennej woli zależy, co
człowiek powie i co uczyni. Mędrzec powiada: „Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego
krokami” (Prz 16,9), „Wiele zamysłów jest w sercu człowieka, lecz dzieje się wola Pana” (Prz 19,21), „Każda
droga człowieka wydaje mu się prawa, lecz tym, który bada serca, jest Pan” (Prz 21,2)1. Życie człowieka spoczywa więc w dłoniach Boga. On jest Panem ludzkiego życia, ale także historii: „Konia przygotowują na dzień
bitwy, lecz zwycięstwo zależy od Pana” (Prz 21,31).
W okresie formułowania się tradycji deuteronomistycznej pewnym ludziom przypisywano w Izraelu charyzmat mądrości. Nosicielem tego charyzmatu mógł być król, ale jego posiadaczami mogli być także budowniczowie, np. przybytku Pańskiego (2 Mż 28,3; 31,3). Deuteronomistyczne dzieło historyczne przypisuje królowi Salomonowi niezwykłą mądrość. Salomon prosił o mądre serce, mogące rozsądzić między dobrem
a złem (1 Krl 3,1nn). W odpowiedzi na swoją modlitwę został obdarowany mądrością Bożą (1 Krl 3,28). Nikt
przed Salomonem nie był tak mądry i nikt po nim – zgodnie z zapowiedzią – nie dorówna mu w mądrości
(1 Krl 3,12). Nawet żaden z królów nie mógł dorównać w mądrości Salomonowi (1 Krl 10,19). Była to mądrość oparta na rozumie, znajomości życia, geografii, praw panujących w świecie oraz na zdrowym rozsądku.
Król potrafił rozprawiać na różne tematy, znał liczne krzewy, drzewa i zwierzęta (1 Krl 4,33). Mądrość Salomona wyrażała się w formułowaniu niezwykłych przysłów2, ale także na administrowaniu krajem, na wiedzy
praktycznej, która była niezwykle pomocna królowi przy budowie świątyni. Salomon stał się więc w Izraelu
typem mędrca, „ojcem” człowieka mądrego. W jego mądrości zawarta była już cała przyszła mądrość izraelskich mędrców. I chyba na tej podstawie przysłowia Księgi przysłów przypisano królowi Salomonowi.
W tradycji mądrościowej doszło w Izraelu do zadziwiającego przeobrażenia. W wielkich tradycjach
Pięcioksięgu tylko przestrzeganie prawa gwarantuje życie blisko Boga, a więc zbawienie. W tradycji sapiencjalnej mądrość – w pewnym okresie – zaczęła „wypierać” prawo. Nie tylko prawo daje życie, jeśli jest przestrzegane, ale także ci, którzy posiedli mądrość, mają obietnicę życia. „Kto ma mądre serce, ten zwie się rozumnym, a słodycz mowy pomnaża zdolność przekonywania. Kto ma rozum, ten ma źródło życia, lecz głupota jest karą dla głupców” (Prz 16,21-22). Dlatego mędrzec naucza: „Porzućcie głupotę, abyście żyli, i chodźcie
drogą roztropności!” (Prz 9,6), „Bojaźń Pana prowadzi do życia i kto ją ma, odpoczywa syty i nie dozna nieszczęścia” (Prz 19,23). Mądrość natarczywie, nawet z pewną niecierpliwością wzywa do przyjęcia jej oferty,
podobnie jak dawniej prawodawca ze zdecydowaną stanowczością domagał się posłuszeństwa prawu. Mądrość – według autora Księgi przysłów – woła, ostrzega, grozi i obiecuje zbawienie w starotestamentowym
sensie:
„Mądrość woła głośno na ulicy, na placach podnosi swój głos, woła na rogu ulic pełnych wrzawy, wygłasza swoje mowy w bramach miasta: Jak długo wy, prostaczkowie, kochać się będziecie w prostactwie,
a wy, szydercy, upodobanie mieć będziecie w szyderstwie, a wy, głupcy, nienawidzić będziecie poznania?
Zwróćcie uwagę na moje ostrzeżenie! Oto chcę wam wyjawić moje myśli, obwieścić wam moje słowa.
Ponieważ wołałam, a nie chcieliście słuchać, wyciągałam ręce, a nikt nie zważał, ponieważ nie poszliście
za moją radą i nie przyjęliście mojego ostrzeżenia, dlatego i ja śmiać się będę z waszej niedoli, szydzić
będę z was, gdy was ogarnie strach, gdy padnie na was strach jak burza, a nieszczęście przyjdzie na was
jak wicher, gdy was ogarnie niedola i utrapienie. Wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham, szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą, bo nienawidzili poznania i nie obrali bojaźni Pana, nie chcieli mojej
rady, gardzili każdym moim ostrzeżeniem. Dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić
się swoimi radami, gdyż odstępstwo prostaków zabija ich, a niefrasobliwość głupców ich gubi. Lecz kto
mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem” (Prz 1,20-33)3.
Mądrość przechwala się, lecz nie jest to zwykła przechwałka bez pokrycia, lecz oferta: „Kto mnie znalazł,
znalazł życie i zyskał łaskę u Pana” (Prz 8,35).
1

Za G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 343.
„Dał też Bóg Salomonowi bardzo wielką mądrość i roztropność, nadto rozum tak rozległy jak piasek nad brzegiem morza.
A mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi Wschodu i całą mądrość Egiptu. Był on mędrszy niż wszyscy ludzie,
niż Etan Ezrachida, i Heman, i Kalkol, i Darda, synowie Machola; jego sława dotarła do wszystkich okolicznych narodów. Ułożył
on trzy tysiące przypowieści i tysiąc pięć pieśni. Mówił on w nich o drzewach, począwszy od cedru, który rośnie w Libanie, aż do
hizopu, który wyrasta z muru; mówił o zwierzętach i ptakach, o płazach i o rybach” (1 Krl 4,29-33).
3
Fragment ten pochodzi z okresu, w którym doszło do nowego spojrzenia na mądrość, w którym doszło do personifikacji mądrości.
2

325

5. Człowiek i jego środowisko

Mowa tu o mądrości gwarantującej wolność od strachu, obiecującej bezpieczne życie. Mądrość zaczęła
więc niejako konkurować z prawem, aby w końcu zostać utożsamioną z Torą na przełomie III i II wieku przed
Chr. w Księdze mądrości Syracha1. W ten sposób połączono w Starym Testamencie dwa nurty myśli: przestrzeganie prawa daje życie, a mądrość gwarantuje życie.
Mądrość w Izraelu nigdy nie była wiedzą teoretyczną. Izraelita nie był zainteresowany pojęciami abstrakcyjnymi. Mądrość zawsze była wiedzą stosowaną, pragnącą dopomóc człowiekowi w jego walce z trudnościami życia2. Mądrość była nauczycielką życia. Jej dydaktyczna funkcja w późniejszym czasie, nie ograniczała
się jedynie do nakreślenia podstawowych prawidłowości, w które uwikłane jest życie człowieka, lecz śmiało
podejmowała problemy wychowania i kształcenia człowieka, wyposażenia go w pewną wiedzę, potrzebną
do życia codziennego, ale także społecznego.
Tradycja mądrościowa nakreśliła pewien ideał człowieka. Człowiek idealny, to człowiek mądry, kochający
mądrość i poszukujący mądrości. Człowiek, którego obraz nakreśliła literatura sapiencjalna, to człowiek spokojny, zrównoważony (Prz 17,27), umiejący zachować milczenie we właściwym czasie (Prz 11,12.13; 12,23;
13,3 i inne), unikający ludzi swarliwych i gadatliwych (Prz 21,9.19; 10,8; por. Hi 11,2.3). Idealny człowiek, to
człowiek umiejący utrzymać w karbach swoje popędy i uczucia, głównie gniew i pychę, człowiek spokojnego
serca (Prz 14,30; 15,4)3, człowiek łagodny (Prz 14,29)4. Idealny człowiek literatury sapiencjalnej w Izraelu nie
jest jednak odludkiem, zamkniętym w sobie, lecz człowiekiem pogodnym, wręcz nawet na swój sposób wesołym („Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem; lecz przygnębiony duch wysusza ciało” – Prz 17,22-23),
którego wesołość nie jest wynikiem nadużycia mocnego trunku.
Literatura biblijna pokazywała Józefa, syna Jakuba, jako ideał człowieka mądrego, ukształtowanego na
wzór idealnego człowieka, który nie da się pokonać namiętnościom ciała, człowieka mądrego, znającego
Boga i Jego zrządzenia, człowieka potrafiącego dawać dobre rady i dobrze rządzącego, człowieka łagodnego,
nieporywczego, przebaczającego5.
W późniejszym okresie, już po niewoli babilońskiej, spotykamy się w literaturze mądrościowej z głębszą,
teologiczną refleksją na temat mądrości. Mądrość przestała być tylko pouczeniem, sentencją, sformułowaną
na użytek człowieka, ale pisze się o niej jako o pewnej wielkości w stosunku do Boga. Wymiar antropologiczny mądrości ustąpił wymiarowi teologicznemu. Mądrość otrzymała status samodzielnego bytu. Mądrość
mówi o sobie „ja”, przemawia, radzi, poucza, dzięki niej organizuje się porządek w społeczeństwie. Właściwie bez niej nic się nie dzieje, wszak zawsze jest to mądrość JAHWE i może się ona powołać na Boga, jako
źródło prawdy i mądrości.
Po niewoli babilońskiej mądrość traktowano jak wielką nauczycielkę narodów, szczególnie Izraela, jako
Bożą zasadę daną światu przy stworzeniu6. Pierwsze dziewięć rozdziałów Księgi przysłów dają nam pewne
wyobrażenie o wielkości przemiany w rozumieniu mądrości. Żadną miarą pierwszych dziewięć rozdziałów
Księgi przysłów nie można traktować na równi z pozostałą częścią tej księgi. Pochodzą one z okresu późniejszego, kiedy na mądrość patrzono zgoła inaczej, aniżeli przed niewolą babilońską.
Mądrość po niewoli babilońskiej jest rozumiana jako niezależny byt, stworzony przez Boga przed stworzeniem świata7. W Starym Testamencie zawarta więc jest myśl o preegzystencji mądrości. Nie jest identyczna z Bogiem, ale jest pewnego rodzaju sposobem objawienia się Boga. Ona była obecna przy stworzeniu
świata. Rzec można, że była świadkiem stworzenia, ale nie brała udziału w stworzeniu, wszak nie do pomy1

Syr 24,1nn; por. Bar 3,9 – 4,1.
G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 604.
3
Zob. B. WIDŁA, Teologia antropologiczna Starego Testamentu, s. 175
4
Ten ideał człowieka – według G. von RADA (Teologia Starego Testamentu, s. 338) – w pewnym zarysie pokrywa się z ideałem
człowieka, nakreślonego przez różne filozoficzne szkoły w starożytnej Grecji. Zob. G. REALE, Historia filozofii starożytnej. Tom I.
Od początków do Sokratesa, 1994; G. REALE, Historia filozofii starożytnej. Tom II. Platon i Arystoteles, 1996; G. REALE, Historia
filozofii starożytnej. Tom III. Systemy epoki hellenistycznej, 1999.
5
Historia biblijnego Jóżefa jest stosunkowo młodą jednostką literacką, nowelą typu sapiencjalnego, celem której było nakreślić obraz człowieka mądrego i bogobojnego.
6
G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 345.
7
Zob. R. CAVERO, Mędrzec wychowany przez wiarę, [w: Duchowość Starego Testamentu] s. 572nn.
2
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ślenia było, aby JAHWE mógł być traktowany jako niesamodzielny stwórca nieba i ziemi. Jednakże w Księdze
przysłów czytamy: „Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa” (Prz 3,19). Czy przez
mądrość – jak w prologu do Ewangelii św. Jana przez Logos – stworzony został świat? Nie wydaje się, aby tak
było, wszak w następnym wierszu czytamy: „Dzięki jego wiedzy wytrysnęły wody z otchłani, a z obłoków rosa
spada kroplami” (Prz 3,20). Dopuszczalna jest jednak myśl, że mądrość była konstruktywną zasadą stworzenia1.
W Księdze przysłów Salomona tak przemawia mądrość:
„Tak, moje usta mówią prawdę, a niegodziwość jest ohydą dla moich warg. Sprawiedliwe są wszystkie
słowa moich ust, nie ma w nich nic krętego i przewrotnego. Wszystkie są proste dla rozumnego i prawe
dla tych, którzy zdobyli wiedzę. Przyjmijcie moją przestrogę raczej niż srebro i poznanie raczej niż wyborne złoto! Mądrość bowiem jest cenniejsza niż korale, i żadne klejnoty jej nie dorównają. Ja, mądrość,
mieszkam z roztropnością, umiem udzielać dobrej rady. Bać się Pana – znaczy nienawidzić zła; nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. U mnie jest rada i zdrowy rozsądek; mam rozum, mam także moc. Dzięki mnie królują królowie i władcy wydają sprawiedliwe prawa. Dzięki mnie
rządzą książęta i dostojnicy sądzą sprawiedliwie. Miłuję tych, którzy mnie miłują, a którzy mnie gorliwie
szukają, znajdują mnie” (Prz 8,7-17).
Obok tej charakterystyki mądrości znajdujemy w Księdze przysłów wspaniały hymn o mądrości i jej obecności przy stworzeniu świata:
„Pan stworzył mnie jako pierwociny swojego stworzenia, na początku swych dzieł, z dawna. Przed wiekami byłam ustanowiona, od początków, przed powstaniem świata, gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących w wody. Zanim góry były założone i powstały
wzgórza, zostałam zrodzona. Gdy jeszcze nie uczynił ziemi i pól, i pierwszych brył gleby. Gdy budował
niebiosa, byłam tam; gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni. Gdy w górze utwierdzał obłoki i wyprowadzał z toni potężne źródła, gdy morzu wyznaczał granice, aby wody nie przekraczały jego rozkazu;
gdy kładł podwaliny ziemi. Ja byłam u jego boku mistrzynią, byłam jego rozkoszą dzień w dzień, igrając
przed nim przez cały czas, igrając na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi” (Prz 8,22-31).
Mędrcy izraelscy podjęli refleksję teologiczną nie tylko nad samą istotą mądrości, ale także nad pewnymi
konkretnymi zagadnieniami teologicznymi. Pytanie o sens cierpienia oraz o ideę winy i kary od dawna intrygował ludzi w Izraelu.
Według Pięcioksięgu Bóg odpłaca winy ojców aż do trzeciego pokolenia. Prorok Jeremiasz wołał:
„W owych dniach już nie będą mówili: Ojcowie jedli cierpkie grona, a zęby synów ścierpły, lecz każdy umrze
za swoją winę. Ktokolwiek spożyje cierpkie grona, tego zęby ścierpną” (Jr 31,29-30). Podobnie prorokował
Ezechiel: „Dlaczego to używacie między sobą przysłowia o ziemi izraelskiej: Ojcowie jedli kwaśne grona,
a zęby synów ścierpły? Jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – że już nie będziecie wypowiadali w Izraelu
tego przysłowia. Oto wszyscy ludzie są moi, zarówno ojciec, jak syn - są moimi. Każdy, kto grzeszy, umrze” (Ez
18, 2-4). Autor Księgi Hioba2 podejmuje problem odpłaty i stawia pytanie o sens cierpienia człowieka sprawiedliwego. Na przykładzie sprawiedliwego Hioba pokazuje, że nie zawsze cierpienie musi być konsekwencją
popełnionego grzechu. W długich wywodach i mowach usiłuje wykazać, że nie zawsze należy wiązać ze sobą
winę i karę, i że na cierpienie nie zawsze należy spoglądać poprzez popełnione przestępstwa. Właściwie
Autor Księgi Hioba nie rozwiązał problemu niezawinionego cierpienia, jego sensu. Pozostał jedynie w kręgu
domysłów, wskazał jednakże – co bardzo istotne i ważne – że Bóg jest suwerenny i czynić może z człowiekiem i jego życiem co zechce3.

1

Tamże, s. 350.
W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 278nn. Zob. Komentarze: G. HÖLSCHER, Das Buch Hiob, HAT 17,
2
1952; Cz. JAKUBIEC, Księga Hioba, PŚwST VII-1, 1974; A. WEISER, Das Buch Hiob, ADT 13, 1991; J. SLAWIK, Hiob przed Bogiem. Studium egzegetyczne prologu i epilogu oraz mów Hioba, 2210.
3
Problem cierpienia pragnął rozwiązać także autor Ps 73, który należy do tradycji mądrościowej. Ostatecznie także go nie rozwiązał. Uznał problem cierpienia za zbyt trudny i dlatego w końcu wyznał: „Byłem głupi i nierozumny, byłem jak zwierzę przed
tobą. Bo przecież jam zawsze z tobą; Tyś ujął prawą rękę moją. Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie
do chwały. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania! Chociaż ciało i serce
moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki” (73,22-26).
2
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Księga Hioba kończy się mową Boga. Czytelnik nie znajdzie w niej rozwiązania problemu postawionego
przez autora księgi. Jest ona dla Hioba bardziej pouczeniem (Hi 38,2; 40,8) niż usprawiedliwieniem Hioba,
o które bohater księgi zabiegał. Hiob w końcu poddaje się Wszechmocnemu: „Otom ja nędzny, cóż ci odpowiem?” (Hi 40,4), rezygnuje z wątpienia w porządek świata, z oskarżeń przeciwko Bogu oraz z zapewnień
o własnej niewinności. Wyznaje:
„Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie,
lecz teraz moje oko ujrzało cię.
Przeto odwołuję moje słowa
i kajam się w prochu i popiele” (Hi 42,5n).
Autor Księgi kaznodziei1 przyjrzał się bliżej różnym przejawom życia, które dotychczas uznawane były za
niekwestionowane wartości. W swoich rozważaniach doszedł do przekonania, że życie przemija i śmierć
nieuchronnie dosięgnie każdego2. Wszystko jest marnością.
Według kaznodziei mędrzec nie ma żadnej przewagi nad resztą ludzi (Kz 6,8). Umiera tak jak głupiec.
Pobożny oraz bezbożny mają jedno przeznaczenie – śmierć. Nie ma bowiem pamięci po śmierci, a zatem
także różnicy między człowiekiem a zwierzęciem (Kz 2,14bnn; 3,19nn; 9,2nn). Ponadto są sprawiedliwi, którym się powodzi tak, jak gdyby byli bezbożni, i bezbożni, którym się powodzi tak, jak gdyby byli sprawiedliwi.
Związek pomiędzy czynami a powodzeniem nie jest w stanie wyjaśnić tajemnicy życia, powodzenia i nędzy
(Kz 8,15; 7,15; 9,11).
Pomimo niewątpliwego pesymizmu kaznodziei, ceni on wysoko „bojaźń Bożą” (Kz 5,6; 3,14), ostrzega
przed skrajnościami. „Nie bądź zbyt sprawiedliwy i nie udawaj zbyt mądrego: dlaczego miałbyś sam siebie
gubić? Nie bądź zbyt grzeszny ani zbyt głupi: dlaczego miałbyś przedwcześnie umierać?” (Kz 7,16n). Patrzy
na życie realistycznie. „Zaiste, nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by tylko dobrze czynił i nie
grzeszył” (Kz 7,20). Bóg daje i odbiera życie (Kz 5,17; 12,1.7), obdarza zarówno radością, jak i trudem, szczęściem, jak i nieszczęściem (Kz 2,24n; 3,10; 6,2; 7,14). Człowiek nie może zmienić tego, co Bóg postanawia
i czyni (Kz 3,14; 6,10; 7,13). Wprawdzie Bóg wszystko dobrze czyni, ale człowiek nie jest w stanie pojąć Bożego dzieła, tym samym porządku życia, zależności pomiędzy postępowaniem a powodzeniem (Kz 3,11; 8,17;
por. 7,29; 5,1). Człowiek nie zna ani swego czasu (Kz 3,1nn; por. 9,1), ani swej przyszłości (Kz 8,7; 9,12;
10,14)3.
5.10.2.2. Izraelscy mędrcy
Nauczanie mądrości zakładało pewne cele. Zadaniem izraelskiego mędrca było przekazanie doświadczenia nabytego przez wieki i naukę prawa, wiedzy o świecie oraz nauczanie właściwych postaw w życiu. Początkowo nauczycielem mądrości był ojciec rodziny, który zgodnie z deuteronomicznym poleceniem miał
przekazywać synowi to, co sam się nauczył od swojego ojca (2 Mż 12,36; 13,14 i inne). Uczono naśladowania
tych, którzy w życiu swoim wykazali się niezwykłą mądrością, która związana była z bojaźnią Bożą. W okresie
późniejszym mędrcami nazywano urzędników, pisarzy na dworze królewskim, z racji posiadanej przez nich
określonej wiedzy. Tej grupie mędrców przeciwni byli czasem prorocy, a to z powodu prowadzenia przez nich
czasem zgubnej polityki dla Izraela (Iz 5,19-24; 29,14-16 i inne). Nie należy też wykluczyć funkcjonowania na
dworze królewskim szkoły, w której przygotowywano młodzieńców do służby w administracji królewskiej, ale
także uczono mądrości, wiedzy, godnego i sprawiedliwego życia.
Mędrcy z biegiem czasu zyskali w Izraelu wysoką pozycję. Stawiano ich obok kapłanów i proroków. Przeciwnicy proroka Jeremiasza mówili: „Nuże, uknujmy spisek przeciwko Jeremiaszowi, gdyż nie zaginie pouczenie kapłana ani rada mędrca, ani słowo proroka! Nuże, pobijmy go jego własnym językiem i baczmy na każde
jego słowo!” (Jr 18,18). Zapewne ich wpływ na duchowość Izraela był znaczny i nie wolno go w badaniach
nad Starym Testamentem zlekceważyć.

1

W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 274nn. Zob. Komentarze: F. NÖTSCHER, Kohelet, Ecclesiastes oder
Prediger (EB), 1938; H. LAMPARTER, Da Buch der Weisheit, Prediger und Sprüche, (Botschaft der AT, 16), 1955; W. H. PTERESON,
Ecclesiastes, (Broadman Bible Com., ed. C. J. Allen), 1971; M. FILIPIAK, Księga Koholeta, PśST VIII-2, 1980.
2
Kohelet głównie zafascynowany był życiem człowieka i jego śmierci. Zob. FILIPIAK M., Księga Koholeta, PśST VIII-2, s. 217nn.
3
W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 277.
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Rada mędrca cieszyła się wysokim poważaniem w Izraelu (2 Sm 16,23). Ale rozsądne dla mędrca było nie
tylko udzielać rad, pouczać innych, ale także słuchać rad, uczyć się mądrości, kształcić się samemu (Prz 1,5;
10,17; 12,15). Autor Księgi przysłów powiada: „Język mędrców leczy” (12,18).
Historia Józefa, syna Jakuba i Racheli (1 Mż 37 – 50) prawdopodobnie stanowiła pierwotnie samodzielną
jednostkę literacką, z jedną akcją dramatyczną, która miała pouczyć jak być wiernym Bogu, zachować czystość, bać się Boga1. Narrator pouczał, że Bóg w swoich planach wykorzystuje nawet niesprawiedliwość i zło
ludzkie. Jego droga dochodzi do celu, nawet jeśli jest drogą trudną, pogmatwaną. Bracia próbowali zapobiec
przemocą zapowiedzianej w snach przyszłości, mianowicie dominacji Józefa (1 Mż 37), ale sami ją przez to
spowodowali (1 Mż 42,6nn; 44,14nn; 50,18). Józef został uratowany, musiał jednak utrzymać się przy życiu,
jako niewolnik. Po wielu perypetiach został namiestnikiem faraona (1 Mż 41,40nn; 45,26). Ale kiedy bracia
obawiali się zemsty po śmierci Jakuba, Józef powiedział im: „Nie bójcie się! Czyż ja jestem na miejscu Boga?
Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro” (1 Mż 50,19n)2. Mądrość to jedynie
naśladownictwo, uczenie się od dawnych pokoleń. Lecz czy tylko? Badania literatury mądrościowej wskazują, że mądrość była prężnie rozwijającą się dziedziną przejawów ludzkiej aktywności.
Później, kiedy w centrum zainteresowania znalazło się prawo, nauczano poznania prawa, ale także uczono samokontroli, aby przez nierozważne życie nie popaść w konflikt z Bogiem. Powstaje dość zasadnicze
pytanie: Kto wówczas był nauczycielem prawa? Czy był nim kapłan, czy też ktoś z kręgu sędziów, przed którym odbywały się procesy? Odpowiedź nie jest prosta.
Ze słów: „Przez długi czas był Izrael bez prawdziwego Boga, nie miał też kapłana, który by go nauczył,
i nie miał zakonu” (2 Krn 15,3) zdaje się wynikać, że nauczycielem prawa był kapłan. Prorok Jeremiasz jednak
powiada: „Kapłani nie pytali: Gdzie jest Pan? Stróże prawa nie znali mnie i pasterze odstąpili ode mnie, prorocy prorokowali w imieniu Baala, chodzili za bogami, którzy nie mogą pomóc” (Jr 2,8). Być może, że wypowiedź ta jest znacznie młodsza od samego proroka Jeremiasza, a więc jest odzwierciedleniem sytuacji
w czasach po niewoli babilońskiej. W każdym bądź razie, prawo nie zostało tu powiązane z kapłanem. Jego
obowiązkiem było mówić o Bogu. Prawdopodobnie stróże prawa, czyli sędziowie zobowiązani byli do nauczania prawa.
Według autora Księgi przysłów zadaniem mędrca jest pouczenie, przy czym brak zdefiniowania treści
pouczenia. W księdze tej czytamy: „Słowa mędrców: Nastaw ucha i słuchaj moich słów; nakłoń swoje serce,
aby je poznało, jest bowiem miło, gdy je zachowasz w swym wnętrzu, gdy je będziesz miał zawsze gotowe na
swoich wargach. Chcę cię dziś pouczyć o twojej drodze, abyś swoją ufność pokładał w Panu” (Prz 22,17-19).
W literaturze sapiencjalnej znajdujemy pochwałę mędrca i mądrości: „Kosztowny skarb jest w mieszkaniu
mędrca, lecz głupiec trwoni go” (Prz 21,20), „Więcej warte jest nabycie mądrości niż złota, a cenniejsze jest
nabycie rozumu niż srebra” (Prz 16,16). Nietrudno więc odgadnąć, że izraelscy mędrcy zestawiali obok siebie
mądrość i głupotę, i przeciwstawiali głupotę, jak coś negatywnego, godnego wzgardy, mądrości, która powinna być przedmiotem pożądania. „Lepiej spotkać niedźwiedzicę, której zabrano młode, niż głupca w jego
szale” (Prz 17,12), „Na cóż pieniądze w ręku głupca? Mógłby nabyć mądrości, lecz nie ma na to rozumu” (Prz
17,16), „Kto ma rozum, ten ma źródło życia, lecz głupota jest karą dla głupców” (Prz 16,22), „Koroną mędrców jest roztropność, lecz wieńcem głupców głupota” (Prz 14,24), „W sercu rozumnego mieszka mądrość,
lecz nie można jej znaleźć we wnętrzu głupca” (Prz 14,33), „Mądrzy gromadzą wiedzę, lecz gadanie głupca
prowadzi do zguby” (Prz 10,14).
5.10.2.3. Poznanie stworzenia
Mądrość w literaturze sapiencjalnej jest synonimem bojaźni Bożej. W Księdze Hioba czytamy: „Oto bojaźń
JAHWE, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem” (Hi 28,28). Z kontekstu tych słów wynika, że nie cho-

1

G. von RAD, Josephsgeschichte und altere Chokma, [w:] Gesammelte Studien zum Alten Testament, s. 272-280. Na temat celu
dydaktycznych historii Józefa – zob. J. St. SYNOWIEC, Pięcioksiąg, s. 212.
2
Obecnie w Starym Testamencie historia Józefa spełnia zgoła inną rolę, a mianowicie jest pomostem pomiędzy dziejami patriarchów a dziejami ludu izraelskiego, mającymi swój początek w Egipcie.
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dzi o mądrość w postępowaniu przed JAHWE, ale mądrość mającą na celu poznanie porządku w świecie i zawartych w nim tajemnic, a więc o mądrość zakrytą przed człowiekiem, znaną tylko Stworzycielowi1.
„Są kopalnie srebra i miejsca, gdzie się płucze złoto. Żelazo wydobywa się z ziemi, a miedź wytapia się
z rudy. Położono kres ciemności, bada się rudę aż do najdalszych zakątków w ciemności i mroku. Kopią
szyb w dolinie, z dala od osiedli, zapomniani przez przechodniów, bez oparcia dla nóg wiszą, kołyszą się.
Z ziemi pochodzi chleb, lecz w głębi jest ona rozgrzebana jakby przez ogień, Jej kamienie zawierają szafiry, ma też w nich ziarenka złota… Po krzemień człowiek wyciąga rękę, wywraca góry od podstaw.
W skałach wykuwa sztolnie, a jego oko dostrzega wszystko, co cenne. Nakłada pęta na rzeki, aby nie
przeciekały; wywodzi na światło to, co skryte” (Hi 28,1-6.9-11)
Ale czy człowiekowi jest znana droga do mądrości? Autor Księgi Hioba odpowiada:
„Człowiek nie zna drogi do niej; nie można jej znaleźć w krainie żyjących. Otchłań mówi: Nie ma jej we
mnie, a morze powiada: U mnie też nie. Nie można jej dostać za szczere złoto, ani nie można nabyć jej
na wagę srebra. Nie można za nią zapłacić złotem Ofiru ani drogocennym onyksem lub szafirem. Skąd
więc bierze się mądrość I gdzie jest miejsce rozumu? Zakryta jest przed oczyma wszystkich żyjących i zatajona przed ptactwem niebieskim. Bóg wie o drodze do niej, tylko On zna jej siedzibę, bo tylko On patrzy na krańce ziemi i widzi wszystko, co jest pod niebem” (Hi 28,13-16.20.21.24).
Ostatecznie jednak w Księdze Hioba chodzi o bojaźń, która budzi się w sercu człowieka, kiedy staje on
przed Bogiem niepojętej mądrości, mocy i działania.
Na pewno – za przykładem starożytnych ludów na Bliskim Wschodzie – mędrcy izraelscy interesowali się
stworzeniem, zachwycali się konstrukcją świata i samym człowiekiem2. Psalmista pisał:
„Gdy oglądam niebo twoje, dzieło palców twoich,
Księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś:
Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz,
Lub syn człowieczy, że go nawiedzasz?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga,
Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go.
Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich,
Wszystko złożyłeś pod stopy jego:
Owce i wszelkie bydło,
Nadto zwierzęta polne,
Ptactwo niebieskie i ryby morskie,
Cokolwiek ciągnie szlakami mórz.
Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi!” (Ps 8,4-10)
Autor Księgi przysłów powiada: „…ucho mędrców szuka wiedzy” (Prz 18, 15). Zdaje się, że mędrcy izraelscy rozróżniali między mądrością a wiedzą. Powiada bowiem mędrzec: „Synu mój, jedz miód, bo jest dobry,
słodki jest plaster miodu dla twojego podniebienia; tym też jest wiedza i mądrość dla twojej duszy! Jeżeli ją
znajdziesz, masz jeszcze przyszłość, a nadzieja twoja nie rozwieje się” (Prz 2413-14). To wspaniała pochwała
mądrości i wiedzy.
Mądrość wiąże się z rozumem (Prz 14,33, 16,16). Mędrzec jest rozumny, mądry, ale także roztropny.
„Mądrzy gromadzą wiedzę” (Prz 10,14). A więc nie ma mądrości bez wiedzy. Także bez rozumu nie ma mądrości (Prz 17,16). Wyraża się w tym myśl, że wszelka mądrość jednak nie ma związku z teorią lub teoriami,
ale zawsze ma wymiar egzystencjalny.
Zainteresowanie mędrca ludzkim ciałem i jego poczęciem, znalazło swe odbicie w poezji. Autor Księgi
Hioba wkłada w usta swojego bohatera słowa: „Czy nie wylałeś mnie jak mleko i nie sprawiłeś, że stężałem
jak ser? Przyoblekłeś mnie skórą i ciałem i pospinałeś mnie kośćmi i ścięgnami” (Hi 10,10-11).
Mądrość izraelska może szczycić się również wiedzą z zakresu zoologii (np. Hi 40,15 – 41,26), leczenia
ziołami i maścią sporządzoną na bazie ziół (np. hizop – zob. Ps 51,9), kopalnictwa (Hi 28,1nn).
Biblia zawiera konkretny obraz świata. Obraz ten nie jest wynikiem badań geograficznoastronomicznych mędrców izraelskich, ale został przejęty przez nich z mitologii Babilończyków i Asyryjczy-

1
2

G. von RAD, Weisheit in Israel, s. 131nn.
G. von RAD, Gottes Wirken in Israel, 108nn.
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ków1. Izraelscy kapłani i mędrcy znali zapewne literaturę starożytnych ludów Bliskiego Wschodu. Świadczy to,
że wielu światłych członków narodu wybranego zajmowało się poznawaniem świata, jego tajemnic itp. Jednakże Izraelita spoglądał na świat nie jako na byt, lecz jako na zdarzenie. Izraelita czuł się osobiście związany
ze światem. Świat pojmował jako ciąg wydarzeń dotyczących jego życia, wydarzeń, na które nie miał większego wpływu, bowiem świat był dla niego polem działania JAHWE. Dlatego w Izraelu mędrcy nigdy nie doszli do rozumienia świata jako kosmosu, a więc harmonijnie urządzonego bytu, w którym panują niezmienne
prawa2. Ale Izraelita był przekonany, że w świecie istnieje jednak jakiś porządek. Inaczej być nie mogło, skoro
światem rządzi Bóg. On uporządkował chaos w świecie (1 Mż 1,1n) i On zna drogi wszystkich ludzi. Ten porządek należy respektować, dążyć do jego poznania, przede wszystkim należy się mu podporządkować, a to
oznacza, że należy podporządkować się JAHWE i przestrzegać Jego prawa. W istocie jest on zakryty przed
oczyma ludzi, bowiem nikt nie zna myśli i dróg JAHWE. Dlatego prorok czasu niewoli wołał w imieniu JAHWE: „Myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje - mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe
niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze” (Iz 55,8-9).
Wiąże się to z pojmowaniem czasu. W Izraelu dostrzegano powtarzanie się zjawisk – po czasie siewu,
przychodzi czas wzrostu, a po nim żniwa. Wszystko ma swój czas:
„Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę: Jest czas rodzenia i czas umierania;
jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas zabijania i czas leczenia; jest czas burzenia i czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu; jest czas narzekania i czas pląsów. Jest czas
rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni; jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot.
Jest czas szukania i czas gubienia; jest czas przechowywania i czas odrzucania. Jest czas rozdzierania
i czas zszywania; jest czas milczenia i czas mówienia. Jest czas miłowania i czas nienawidzenia; jest czas
wojny i czas pokoju” (Kz 3,1-8).
Jednakże starożytni Hebrajczycy nie rozumieli czasu jako powtarzającego się kołowrotu wydarzeń. Cykliczność kojarzyła im się z kultem Baala. Niewątpliwie nie obce też było starożytnym Izraelitom rozumienie
czasu, jako nieskończonej liczby cykli zjawisk w przyrodzie, czego dowodem jest istnienie roku kultowego,
mającego wiele wspólnego z kalendarzem obrzędowym ludów zajmujących się uprawą roli. Jednakże właściwą i typową dla starotestamentowej myśli jest koncepcja czasu, według której na czas składa się „nieskończona” liczba wydarzeń, mających miejsce w czasie. Czas upływał i podążał do wyznaczonego celu. JAHWE ciągle tworzył nowe rzeczy i prowadził swój lud do wyznaczonego celu, określonego momentu, do końca
czasu, w którym zrealizowane zostaną wszystkie obietnice dane Izraelowi. Taka koncepcja czasu propagowana była przede wszystkim przez proroków, dla których nie tylko Bóg był Panem stworzenia, lecz także historii. A więc w Izraelu nie znane było pojęcie absolutnego czasu. Czas mierzono wydarzeniami, które następowały po sobie i miały znaczenie dla historii Izraela.
Ostatecznie to nie mędrzec wychowuje, lecz Pan. „Pan zna myśli ludzi, bo są marnością. Błogosławiony
mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, którego uczysz zakonu swego” (Ps 94,11-12).
5.10.2.4. Sztuka dobrego słowa
Nie można pominąć cenionej w Izraelu sztuki władania słowem, która była bardzo wysoko ceniona,
szczególnie na dworze królewskim, w gronie ludzi wysokiego stanu, należycie wykształconych. W Księdze
przysłów Salomona znaleźć można także sentencję, która wskazuje na wartość umiejętności posługiwania
się właściwym słowem we właściwym czasie i miejscu: „Serce mędrca udziela mądrości jego ustom i pomnaża jego zdolność przekonywania. Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała“
(Prz 16,23-24).
W formie słownej udzielano rady, ale słowo było też orężem w walce z przeciwnikami. Prorok Jeremiasz powiada, że jego przeciwnicy zmawiali się przeciwko niemu: „Nuże, uknujmy spisek przeciwko Jeremiaszowi,
gdyż nie zaginie pouczenie kapłana ani rada mędrca, ani słowo proroka! Nuże, pobijmy go jego własnym
językiem i baczmy na każde jego słowo!” (Jr 18,18).

1
2

Zob. J. JELITO, Historia Starego Testamentu, s. 78nn; J. St. SYNOWIEC, Mędrcy Izraela, ich pisma i nauka, s. 11nn.
Zob. G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 334n.
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Słów mądrości nie można rzucać na wiatr, powinne być ono wypowiedziane we właściwym czasie. Mędrzec powiada: „Słowo wypowiedziane we właściwym czasie jest jak złote jabłko na srebrnych czaszach” (Prz 25,
11)1.
Kiedy Saul poszukiwał dla siebie giermka, wskazano mu na Dawida, późniejszego króla w Izraelu. Wymowna jest opinia jednego z młodzieńców z otoczenia Saula Benjamity o synu Isajego: Oto widziałem syna
Isajego, Betlejemity, znającego się na grze; jest to dzielny rycerz i mąż waleczny, wymowny i urodziwy, a Pan
jest z nim”( 1 Sm 16,18). Wysoko ceniona sztuka dobrego, miłego słowa, właściwie użytego, słowa dobrej
rady – jak wskazuje na to Stary Testament – ceniona była zawsze. Izraelskie przysłowia, ale także wiele innych utworów znajdujących się w księgach Starego Przymierza, głównie w Księdze psalmów, świadczy jak
w Izraelu opanowano tą sztukę. Izraelscy mędrcy, pisarze i poeci w niczym nie ustępują ludziom wykształconym w Egipcie, czy Babilonii.
5.10.2.5. Mądrością jest bojaźń Pana
Istotnym elementem wiary w Starym Testamencie jest bojaźń JAHWE (ha*r=y! hwhy [y!r=a*h JAHWE]).
Zapewne Izraelita bał się zjawisk przyrody, na co wskazuje tzw. perykopa synajska, jednakże przede wszystkim powinien był bać się Boga. Kaznodzieja naucza: „Bój się Boga i przestrzegaj jego przykazań, bo to jest
obowiązek każdego człowieka” (Kz 12,13). „Bojaźń Pana jest szkołą mądrości, a pokora poprzedza chwałę”
(Prz 15,33)2.
Bojaźń Boża – to charakterystyczny dla Starego Testamentu termin, to kwintesencja starotestamentowej
religijności3. Przyjaciel Hioba, Elifas, na słowa Hioba, w których mówił on o swojej niewinności i stawiał pytania o sens istnienia i przyszłość człowieka po śmierci, powiedział: „Przecież ty podważasz bojaźń Bożą” (Hi 15,
4).
W Starym Testamencie mowa jest o bojaźni Bożej zazwyczaj w powiązaniu z posłuszeństwem, jakie Izraelita powinien okazywać swojemu Bogu. Prorok okresu niewoli wołał: „Kto z was boi się JAHWE, niech słucha głosu sługi Jego. Kto chodzi w ciemności i nie opromienia go światło, ten niech zaufa imieniu JAHWE
i niech polega na swoim Bogu!” (Iz 50,10). A więc bojaźń Boża wyraża się w konkretnej postawie i działaniu
człowieka. Wiele miejsc biblijnych na to powiązanie wskazuje: „Nie bierz od niego odsetek ani lichwy, a bój
się swojego Boga, aby twój brat mógł żyć obok ciebie” (3 Mż 25,36); „Oto Pan, twój Bóg, dał ci te ziemię.
Wejdź do niej i weź ją w posiadanie, jak ci powiedział Pan, Bóg twoich ojców! Nie bój się i nie lękaj się!”
(5 Mż 1,21).
Według Starego Testamentu sama bojaźń Boża nie jest wynikiem intelektualnego wysiłku. Bojaźń Boża
nie rodzi się w sercu na skutek starań człowieka. Pierwszą jej przyczyną jest Bóg. Bojaźń w sercu budzą dzieła Boże, objawienia JAHWE, a także samo imię Najwyższego4. Prorok Jeremiasz pisze, że JAHWE napełnia
serce człowieka bojaźnią Pańską (Jr 32,39).
Bojaźń prowadzi więc do poznania. Znajduje się niejako na początku drogi do mądrości. Głupcy gardzą mądrością i karnością – należy wnioskować – ponieważ nie mają bojaźni Bożej w sercu. Bojaźń i mądrość
należą do siebie. Nie ma bojaźni bez mądrości, a mądrości bez bojaźni:
„Synu mój! Jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz w sobie moje wskazania, nadstawiając ucha na
mądrość i zwracając serce ku roztropności, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność,
jeśli szukać jej będziesz jak srebra i jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń JAHWE i dojdziesz do
poznania Boga; gdyż Bóg daje mądrość, z jego ust pochodzi poznanie i rozum” (Prz 2,1-6).
Jeśli bojaźń Boża jest synonimem pobożności i wiary, to należy bać się Boga i wierzyć Najwyższemu, mimo że życiowe doświadczenia prowadzą do zaniechania zaufania Bogu JAHWE. Jeśli bezbożnym dzieje się
dobrze, a bojących się Boga spotyka nieszczęście, to czy nie należy porzucić ufności? Stary Testament mimo
to nakazuje zachowanie bojaźni Bożej (zob. Ml 3, 1nn).
1

G. von RAD, Gottes Wirken in Israel, s. 213n.
2

G. von RAD, Weisheit in Israel, s. 75nn; W. POPIEŁEWSKI, Od sztuki życia do bojaźni Pańskiej. Pojęcie mądrości w Księdze Przysłów, [w:] Żyjemy dla Pana (Rz 14,8). Studia ofiarowane Siostrze Profesor Ewie J. Jezierskiej OSU, 2006, s. 319nn.
3
Zob. H.-P. STÄHLIN, ary, HWAT I, k. 765nn.
4
Tamże, k. 771.
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Egzystencjalny wymiar wiary nie wyklucza jej aspektu poznawczego. Prorocy nie tylko wzywali do zaufania i posłuszeństwa Bogu, ale wiele trudu włożyli, aby lud poznał, że JAHWE jest jedynym Bogiem, że nienawidzi grzechu, karze za nieposłuszeństwo, a w niedoli przychodzi z pomocą. Nie pominięto również praktycznego poznania aspektu pobożności. Deutero-Izajasz pouczał, na czym polega prawdziwy post (Iz 58,
4nn), Ozeasz oznajmił, że lepsze jest miłosierdzie niż ofiara (Oz 6,6). Prorocy Starego Testamentu wiązali
wiarę w JAHWE z czynieniem sprawiedliwości1.
Związek wymiaru egzystencjalnego z poznawczym w obrębie wiary, dostrzegamy już w bardzo wczesnym
stadium rozwoju izraelskiego jahwizmu. 1. Księga Mojżeszowa opowiada o teofanii Boga, która następowała
po spotkaniu Abrahama z Melchisedekiem (1 Mż 14,17-24). Bóg obiecał Abrahamowi ziemię, w której dotychczas jest przychodniem oraz liczne potomstwo. Narrator umieścił pomiędzy słowami obietnicy a odpowiedzią Abrahama, teologicznie nośne stwierdzenie dotyczące praojca narodu izraelskiego, co prawda rozrywające narrację: „Wtedy uwierzył JAHWE, a On poczytał mu to ku usprawiedliwieniu” (1 Mż 15,6). Niewątpliwie na pierwsze miejsce wysuwa się tu aspekt egzystencjalny. Wiara jako zaufanie Bogu (fiducia, fides qua
creditur) zostało zaliczone Abrahamowi jako sprawiedliwość2. Ale nie można pominąć aspektu treściowego
usprawiedliwiającej wiary, a więc tego, co od czasów Augustyna nazywamy fides quae creditur. Abraham
przecież nie tylko zaufał Bogu, który go powołał i dał mu obietnice, ale uwierzył w te obietnice3.

5.10.3. Wojna
5.10.3.1. Okrutne czasy
Nie można powiedzieć, że Izraelici nigdy nie prowadzili wojen zaczepnych ani nie byli agresorami. Wejście
potomków Jakuba do Ziemi Obiecanej nie odbyło się zdecydowanie drogą pokojową, poprzez powolne wnikanie ludności izraelskiej w wioski i miasteczka, w których mieszkali głównie Kananejczycy ani Ziemia Obiecana nie została zdobyta w ten sposób jak to opisuje Księga Jozuego, która powstała wiele setek lat po zdobyciu Kanaanu. Przejęcie Ziemi Obiecanej odbyło się drogą przenikania ludności izraelskiej do istniejących
osiedli, ale czasem także na skutek zaciętych walk, z których nie zawsze Izraelici wychodzili zwycięsko. Czasem byli wypierani z zajmowanych przez siebie terenów, czasem niemalże dochodziło do likwidacji całego
plemienia izraelskiego.
Na opisy wojen, które znajdują się w Starym Testamencie oraz na izraelskie prawo wojenne4 należy spojrzeć poprzez pozabiblijne relacje o wojnach w tamtych czasach, które znamy z wykopalisk. Starożytny Bliski
Wschód był niespokojny. Liczne wędrówki ludów, ale też ludzka pycha i chęć zawładnięcia drugim człowiekiem i przejęcia tego, co do niego należało, było czymś tak częstym, że musiało dochodzić do licznych wojen.
A wojny te były okrutne, krwawe, niosły totalne zniszczenie, chociaż broń, którą się posługiwano była prymitywna.
Oddamy najpierw głos Meszy, królowi Moabu, panującego w IX wieku przed Chr. Na steli, która obecnie
znajduje się w Luwrze, kazał on wyryć między innymi następujące słowa: „Oblegałem miasto Kariathaim,
zdobyłem je i wytraciłem wszystkich mieszkańców przebywających w mieście; widowisko godne Kamosza5,
boga Moabu”. W słowach opisujących czasy po Jozuem, nie ma żadnej przesady, gdy autor Księgi sędziów
pisze: „I zdarzało się, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midiańczycy i Amalekici, i ludzie ze wschodu i napadali
go, rozkładali się u nich obozem i niszczyli plon ziemi aż do okolic Gazy, i nie zostawiali w Izraelu żywności ani
owcy, ani wołu, ani osła, gdyż nadciągali wraz ze swoimi stadami i z namiotami i przybywali tak licznie jak
szarańcza, a zarówno ich jak i ich wielbłądów było bez liku, tak iż gdy weszli do ziemi, spustoszyli ją” (Sdz 6,35).
1

Zob. G. WITASZEK, Myśl społeczna proroków, 1998.
Zob. M. OEMING, Der Glaube Abrahams. Zur Rezeptionsgeschichte von Gen 15,6 in der Zeit des zweiten Tempels, ZAW
110(1998), H. 1, s. 15nn.
3
Tamże, s. 17n.
4
Zob. GLM, Wojna, Encyklopedia biblijna, s. 139n; W. M. La SOR, Wojna, Słownik wiedzy biblijnej, s. 804n.
5
Zob. St. GĄDECKI, Archeologia biblijna, I, s. 312n; N. MENDECKI, Stela króla Meszy, CT 57 (1987), f. II, s. 39–48.
2
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Zwycięzcy byli okrutni, nie oszczędzali nikogo ani starców, ani nawet niemowląt i ciężarnych kobiet.
Władcy bliskowschodni chwalili się swoimi wojennymi wyczynami, a wszystkie te opisy napawają lękiem
i grozą. Prowadzono wówczas wojny totalne. Prawo międzynarodowe nie istniało, nikogo żadne prawo nie
chroniło, natomiast istniało prawo odwetu, które było bezsilne i nie odstraszało agresorów. Nie mogą więc
dziwić słowa psalmisty:
„Pamiętaj, Panie, synom Edomu dzień Jeruzalemu,
Gdy wołali: Zburzcie, zburzcie je aż do samych posad!
Córko babilońska, pustoszycielko!
Błogosławiony, kto ci odpłaci to, coś nam wyrządziła!
Błogosławiony, kto pochwyci
I roztrzaska niemowlęta twoje o skałę” (Ps 137,7-9).
I chociaż prorok Jeremiasz radził, aby nie buntowano się przeciwko hegemonii Babilonu i radził królowi
i mieszkańcom Jerozolimy poddanie się, wówczas bowiem może Jerozolima uniknęłaby zniszczenia, a lud
niewoli, to jednak, gdy oczy jego oglądały zniszczenie, gruzy, dym, śmierć i pochwyconych ludzi w jarzmach,
wołał w proroczym widzeniu:
„Wznieście wokoło przeciwko niemu okrzyk bojowy! Poddał się, runęły jego narożniki, jego mury rozwalone! Gdyż taka jest zemsta Pana. Mścijcie się nad nim! Jak on czynił, tak wy czyńcie jemu! Wytępcie
z Babilonu tego, kto sieje, i tego, kto chwyta sierp w czasie żniwa; przed mieczem okrutnym zwraca się
każdy do swojego ludu i każdy ucieka do swojej ziemi! Jagnięciem spłoszonym był Izrael, lwy je spłoszyły.
Najpierw pożarł je król asyryjski, a teraz, jako ostatni, obgryzł jego kości Nebukadnesar, król babiloński.
Dlatego tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja nawiedzę króla babilońskiego i jego kraj, jak nawiedziłem króla asyryjskiego” (Jr 50,15.16).
A więc nawet łagodny Jeremiasz, człowiek, który musiał wiele wycierpieć od swoich rodaków, bo nie
podobały im się słowa proroka, nie potrafił znieść w spokoju widoku ognia, zniszczenia i krwi, tragedii umiłowanego narodu.
5.10.3.2. Izraelskie prawo wojny
Najpierw należy się zająć budzącymi zgorszenie wśród czytelników Starego Testamentu, kilkoma opisami
tzw. świętych wojen JAHWE.
Izraelici byli przekonani, że wszystko co się dzieje, dzieje się za wolą, czy też nie bez wiedzy Boga, który
jest stworzycielem nieba i ziemi, wybawicielem i pasterzem swojego ludu. Teologiczne pojmowanie dziejów
pociągnęło za sobą teologiczne pojmowanie wojny. W myśleniu starożytnego Izraela Bóg został więc „uwikłany” w konflikty, które budzą wiele niepokoju w czytelniku starotestamentowych tekstów, należących do
bardzo starej tradycji izraelskiej.
Kiedy zagrożona była amfiktionia izraelska, byt całego Izraela, lub przynajmniej jednego plemienia, wówczas w czasach sędziów przedsiębrano wspólną akcję zbrojną. Nazywano ją wojną świętą, w której – według
przekonań ówczesnych – sam JAHWE walczył w obronie wybranego narodu1. Wojnę taką poprzedzały sakralne obrzędy, przed którymi mężczyźni uświęcali się, narzucali sobie seksualną ascezę itp. Wojna taka kończyła się <r#j@ [j@r#<], czyli poświęceniem wszystkich łupów JAHWE2. Następowało wówczas całkowite
zniszczenie wojennych zdobyczy, przy czym nie oszczędzano ludzi i żywego inwentarza. Prawem <r#j@
[j@r#<] objęci byli Amalekici i siedem narodów mieszkających w Kanaanie, przed przybyciem tu Izraelitów
(zob. 5 Mż 7,1-5.16; 20,16-18; 25,17-19). Stosowanie prawa j@r#<, prawa klątwy uzasadnione jest w Starym Testamencie występkami, których dopuszczali się członkowie tych narodów. Autor Dokumentu kapłańskiego po wyliczeniu licznych grzechów, których dopuszczali się Kananejczycy, w tym kazirodztwa, cudzołóstwa, homoseksualizmu i bestializmu, a także składania ofiar z dzieci Molochowi3 (3 Mż 18,1nn), przestrzega
Izraelitów i pisze:
1

G. von RAD, Der Heilige Krieg im alten Israel, s. 6nn.
Zob. np. 1 Sm 15,1nn; J. ŁACH, 1-2 księga Samuela, PŚST IV-1, s. 195.
3
G. RICCIOTTI (Dzieje Izraela, s. 105n) pisze: „O tym, że Kananejczycy na ogół praktykowali ofiary z ludzi, świadczy wiele miejsc
w Biblii, które albo zawierają skierowany do Izraelitów zakaz takich ofiar, albo przedstawiają je bądź jako naśladownictwo, bądź
jako infiltrację kultu kananejskiego do religii jahwistycznej (por. 3 Mż 18,21; 20,2; Pwt 12,31; 18,10; 2 Krl 16,3; 21,6; 23,10;
Jr 7,31; 19,5; Ez 20,31; 23,37-39; Mi 6,7 i inne)… Wykopaliska wyraźnie potwierdziły dane biblijne co do ofiar z dzieci. Archeologowie
2
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„Przestrzegajcie zatem ustaw moich i praw moich i nie czyńcie żadnej z tych wszystkich obrzydliwości,
ani tubylec, ani obcy przybysz, mieszkający pośród was. Albowiem wszystkie te obrzydliwości czynili
mieszkańcy tej ziemi, którzy tu byli przed wami, i ziemia ta stała się nieczystą, aby was ziemia ta nie wyrzuciła, gdy ją zanieczyszczacie, tak jak wyrzuciła naród, który tu był przed wami. Gdyż wszyscy, którzy
uczynią którąkolwiek z tych wszystkich obrzydliwości, będą wytraceni spośród ludu swego, ci co je uczynią. Toteż przestrzegajcie nakazu mojego, by nie czynić nic z obrzydliwych obyczajów, jakie tu były stosowane przed wami, abyście się nimi nie skalali. Jam jest Pan, Bóg wasz!” (3 Mż 18,26-30)1.
Jeszcze w czasach późniejszych, królewskich, prorocy izraelscy walczyli z kultem kananejskiego boga Baala i jego boskiej małżonki2. Piętnowali prostytucję sakralną, zbiorowe orgie seksualne, kananejski zwyczaj
defloracji dziewcząt przed ich zamążpójściem itp.

Prawo j@r#< miało uchronić Izraelitów – chociaż oni także w przeszłości nie zawsze postępowali etycznie – przed moralną degradacją, upodleniem człowieka itp.
Z tamtych czasów zdaje się pochodzić określenie JAHWE, jako Pana zastępów. Tytuł JAHWE Zastępów
(toab*x= hw*hy=)3 nie występuje w Starym Testamencie, począwszy od 1. Księgi Mojżeszowej aż do Księgi Sędziów. Pojawia się dopiero w Księgach Samuela, a to w związku z sanktuarium w Sylo4. Występuje głównie
w tekstach mówiących o świętych wojnach prowadzonych przez Izrael5. W Sylo za czasów Heliego i Samuela
przechowywana była w przybytku Pańskim skrzynia przymierza, w której znajdowały się tablice kamienne
z przykazaniami (1 Sm 3,3)6. Skrzynię Bożą, uwieńczoną dwoma cherubami, wynosili kapłani z przybytku
Pańskiego na pole bitwy (por. 1 Sm 4,4)7. Była ona symbolem obecności JAHWE i dlatego Filistyni zobaczywszy ją na polu bitwy, na swój sposób interpretując jej znaczenie, wołali: „Bóg ich przybył do obozu. Biada nam, nigdy bowiem czegoś takiego nie było. Biada nam! Kto nas wyrwie z ręki tych potężnych bogów. To
są ci bogowie, którzy pokonali Egipcjan plagami na pustyni” (1 Sm 4,7.8)8.
Skrzynia przymierza była tronem JAHWE Zastępów. W związku z tym istnieje przekonanie, iż tytuł toab*x=
hw*hy= należy rozumieć w ten sposób, że JAHWE jest wodzem i stoi na czele zastępów wojsk izraelskich. Wyraźnie wskazują na to słowa Dawida skierowane do Goliata: „Wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i

zgodnie uznali, że dzieci, których szkielety znaleziono na miejscu «wyżyny» świętej w Gezer, zostały złożone na ofiarę. Dzieci te,
chłopcy i dziewczynki, nie były ani przedwcześnie urodzone (poronione), ani nie żyły dłużej niż tydzień; śladów okaleczeń nie
znaleziono, tylko dwa ze szkieletów są nieco uszkodzone przez ogień. Najprawdopodobniej wkładano te niemowlęta do dzbanów, przeważnie głową na dół, i w ten sposób zakopywano na miejscu świętym jako ofiarę. Być może, iż były to dzieci pierworodne, właśnie jako takie ofiarowane bóstwu. Inne przykłady potwierdziły ten znamienny wypadek z Gezer.
«Ofiarą fundacyjną» była ta ofiara, którą składano przy rozpoczęciu jakiejś budowli lub przy oddaniu jej do użytku. Akt ten miał
zjednywać ustawiczną opiekę nad daną budowlą ze strony pochowanej tam ofiary i dlatego zwłoki dziecka złożonego w ofierze grzebano przy samych fundamentach. I tak w Megiddo znaleziono piętnastoletnią dziewczynę zamurowaną u podnóża warownego muru oraz dzban z trupem dziecka, wtłoczony między fundamenty innego muru. Wiele innych podobnych wypadków
wyszło następnie na jaw w miarę postępu wykopalisk”.
1
Izraelici, jeśli popełniali te same grzechy, co narody mieszkające w Kanaanie, byli karani w ten sam sposób co oni.
2
Zob. np. A. TSCHIRSCHNITZ, Kanaański kult Baala i Aszery w świetle tekstów z Ugarit i Starego Testamentu, Signa Temporis.
Rocznik Teologiczno-Humanistyczny, nr 11(2006), s. 37—54.
3
toab*x= jest liczbą mnogą abstrakcyjną. JAHWE Zastępów występuje w Starym Testamencie 267 razy. Znana jest też forma
dłuższa – JAHWE Elohe Sewaot, występująca jedynie 18 razy. Zob. A. S. van der WOUDE, abx, THAT II, k. 505.
4
Tytuł JAHWE Zastępów związany jest z tradycją kapłańską (Sylo, Syjon). W piśmiennictwie z okresu niewoli tytuł ten niemalże
zanika, ale powraca w literaturze poniewolnej.
5
W Pentateuchu spotykamy się jednak z tekstami, które sławią JAHWE jako wojownika. Zapewne mają one pewien związek
z późniejszą tradycją, stawiającą JAHWE na czele izraelskich zastępów. Na temat pieśni wojennych w Pięcioksięgu – zob.
J. NAWROT, Pieśni wojny w Pięcioksięgu Biblii Hebrajskiej, [w:] Verbo Domini Servire, Poznań 2000, s. 23-36. Zob. tam także:
M. CZAJKOWSKI, Czy Bóg jest złakniony ludzkiej krwi?, s. 37–41.
6
O związku pomiędzy JAHWE Zastępów a skrzynią przymierza – zob. T. BRZEGOWY, Miasto Boże w psalmach, s. 110n.
7
Być może stara tradycja o JAHWE jako wojowniku została w Sylo zaadaptowana i wzbogacona. Stało się to zapewne na skutek rywalizacji między uznanymi w Izraelu sanktuariami.
8
W starożytności na Bliskim Wschodzie ludzie przeżywali wojnę jako działalność ich bogów. Zob. O. KEEL, Die Welt der altorientalischen Bildsymbolik und das Alte Testaments, s. 198nn. Tekst mówi o bogach izraelskich. Filistyni sądzili, że wieńczące skrzynię przymierza cherubiny są bogami czczonymi przez Izraelitów.
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z włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu JAHWE Zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś”
(1 Sm 17,45)1.
Pozostaje pytanie, czy rzeczywiście Bóg nakazywał swojemu ludowi bronić się przed totalnym zniszczeniem, przy pomocy środków, które określone zostało w prawie j@r#<, czy też przywódcy ludu zmuszeni byli
przy pomocy tego prawa legalizować, opatrywać sankcjami boskimi prowadzone przez siebie totalne wojny.
Odpowiedź jest bardzo trudna i nie konieczna. Znacznie ważniejsze jest zwrócenie uwagi na to, że w Izraelu
w starożytności wykształciło się prawo, znacznie łagodzące skutki wojen.
Prawo j@r#< złagodziło późniejsze prawo izraelskie. Prawo izraelskie nakazywało zawierać pokój z nieprzyjaciółmi, jeśli nie stawiali oporu, nie łupiono wiosek i miast, a zadowalano się jedynie haraczem (5 Mż 20,
10-11). Jeśli nieprzyjaciele stawiali opór, to jednak kobiety i dzieci były oszczędzane (5 Mż 20,14). Prawo
zabraniało hańbienia kobiet (5 Mż 21,10-14). W czasie wojny nie wolno było niszczyć drzew owocowych
(5 Mż 20,19). Można więc mówić, że prawo izraelskie dało początek humanizacji okrutnego prawa wojny na
starożytnym Bliskim Wschodzie. Ale i tak pozostało ono okrutne, wszak prawo miłości nieprzyjaciół znajdziemy dopiero w Nowym Testamencie2.
5.10.3.3. Nadzieja na pokój
Woja i niepokój – według Starego Testamentu – są stanem śmierci, pokój zaś zbawieniem3. Jeśli Stary
Testament jest historią zbawienia, to jest rzeczą oczywistą, że Izraelici nieustannie modlili się o pokój.
Bóg obdarzał swój lud pokojem. Nie był on jednak czymś trwałym, danym na zawsze. W myśleniu Izraela
wytworzyło się niezłomne przekonanie, że nastąpi czas, w którym ostatecznie wypełni się obietnica JAHWE
i nastanie trwały pokój, czas zbawienia i szczęśliwości.
W czasach hegemonii asyryjskiej prorok Izajasz wołał:
„Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość, radować się będą przed tobą, jak się radują
w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. Bo jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego
dozorcy połamiesz jak za dni Midianitów. Gdyż każdy but skrzypiący przy chodzie, i płaszcz krwią zbroczony pójdzie na spalenie, na pastwę ognia. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany
i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją
i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów” (Iz 9,1-6).
Bogaty treściowo termin <olv* [v*lom] nie oznacza jedynie braku działań wojennych (np. 1 Krl 5, 4), ale
„stan pewnej równowagi, w którym spełnione są roszczenia określonej wspólnoty, a więc stan, który może
urzeczywistnić się jedynie tam, gdzie prawnie zorganizowana wspólnota roztacza kontrolę nad życiem”4.
Pokoju jednak pojedynczy Izraelita, jak i cały Izrael nie osiągał dzięki swoim zdolnościom organizacyjnym,
zabiegom politycznym, jakimkolwiek wysiłkom, gdyż stan pokoju jest łaskawym darem JAHWE.

5.11. Człowiek i jego los po śmierci
5.11.1. Śmierć (ht*WmT= [T=mWt*h])
5.11.1.1. Śmierć jako przeznaczenie
Stary Testament w obu tzw. historiach stworzenia świata widzi człowieka od samego początku takim, jaki
on rzeczywiście jest, mianowicie jako istotę przemijającą1. Fakt, że Bóg – według rajskiej historii – ukształto-

1

U proroków tytuł Pan Zastępów posiada nieco zmienione znaczenie. Wiąże się jeszcze z mocą i siłą JAHWE, ale głównie podkreśla transcendencję Boga, Jego panowanie nad całym kosmosem. Psalm 103. przedstawia JAHWE Zastępów jako Króla, który
na niebiosach utwierdził swój tron (Ps 103,19). Na Jego słowo zastępy potężnych posłańców (aniołów) wypełniają dane im polecenia (Zob. 1 Krl 22,19). Tytuł JAHWE Zastępów może też oznaczać, że JAHWE jest Panem gwiazd, które w kapłańskim opisie
stworzenia świata zostały nazwane właśnie zastępami (1 Mż 2,1; Pwt 4,19; Iz 6,1nn).
2
Zob. E. GALBIATI, A. PIAZZA, Biblia Księga zamknięta?, s. 279nn.
3
Zob. G. GERLEMEN, <lv, THAT II, k. 919nn; M. UGLORZ, JAHWE – Bóg Izraela. Zarys starotestamentowej teologii Boga, s. 166nn
4
Zob. G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 292.
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wał człowieka „z prochu ziemi” (1 Mż 2,7), świadczy o tym, że podczas samego stworzenia zostało już wzięte
pod uwagę jego przeznaczenie i przyszłość. Początkowi tej historii odpowiada jej zakończenie: „... bo prochem jesteś i w proch się obrócisz” (1 Mż 3,19; por. Ps 103,14 i inne). Śmierć nie jest przypadłością, lecz
zrządzeniem, prawem, którego nie można zmienić. Stary Testament mówi o ludziach, którzy stoją w obliczu
śmierci, że wkraczają „na drogę całej ziemi” (Joz 23,14; 1 Krl 2,2; por. 2 Sm 12,23).
„Tylko tchnieniem jest każdy człowiek” (Ps 39,12.6; 62,10). Spod działania prawa śmierci nie jest wyjęty
nikt, nawet król, obdarzony przecież Bożą obietnicą i szczególną pozycją (Ps 144,4; por. 89,48n). Ludzkie
życie jest podobne w swym przemijaniu w pewnym sensie do otaczającej przyrody, która obumiera. Ale
człowiekowi powodzi się gorzej niż przyrodzie, gdyż drzewo ma więcej powodów do nadziei aniżeli człowiek:
„Człowiek urodzony z niewiasty żyje krótko i jest pełen niepokoju. Wyrasta jak kwiat i więdnie; ucieka
jak cień i nie ostaje się. (...) Drzewo może mieć nadzieję; choć jest ścięte, znowu się odradza, a jego pędy
rosną dalej. Chociaż jego korzeń zestarzeje się w ziemi i jego pień obumiera w prochu, to jednak, gdy
poczuje wilgoć, puszcza pędy i gałęzie jak świeża sadzonka. Lecz gdy człowiek skona, leży bezwładny...”
(Hi 14,1n.7-12; por. Ps 103,14nn; Kz 9,2nn).
Śmierć jest nierozerwalnie złączona z byciem istotą żywą hY*j^ vp#n# ([n#p#v j^Y*h]) (1 Mż 2,7). Nie jest
karą za winę, lecz zakończeniem trudu ludzkiej egzystencji (1 Mż 3,19). Jak życie jest Bożym dziełem, tak też
śmierć jest Bożym zrządzeniem. Tchnienie Boże dane człowiekowi nie jest czymś danym raz na zawsze,
a życie człowieka nie jest czymś autonomicznym, lecz związane jest z Bogiem i od Boga zależy.
Bóg rozporządza życiem i śmiercią człowieka. Psalmista powiada: „Ty znowu człowieka w proch obracasz
i mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy!” (Ps 90,3)2. Pewną paralelą do tych słów psalmisty są słowa z Księgi
Hioba: „Gdyby wziął z powrotem do siebie swojego ducha i ściągnął w siebie swoje tchnienie, to by od razu
zginęło wszelkie ciało i człowiek wróciłby do prochu” (Hi 34,14.15; por. Ps 27,13). Kiedy człowiek powraca do
prochu ziemi, wówczas nie ma już powrotu. Król Dawid pogrążony w bólu po stracie dziecka z Betszeby, powiada: „Teraz zaś, gdy zmarło, po cóż mam pościć? Czy mogę je jeszcze przywrócić życiu? To ja pójdę za nim,
a nie ono powróci do mnie” (2 Sm 12,23). Kobieta z Tekoa zaś powiedziała do króla Dawida: „My musimy
umrzeć i jesteśmy jak woda rozlana po ziemi, której nie da się już zebrać” (2 Sm 14,14; por. 19,36).
„Wszyscy ludzie umrą” (4 Mż 16,29; por. Ps 82,7). Kiedy człowiek umiera, Bóg odbiera mu jego tchnienie,
n#pev, tj. siły witalne (Ps 104,29n i inne). O śmierci więc w Starym Testamencie myśli się zawsze z perspektywy wiary w Boga, jako dawcy życia. W Starym Testamencie nie znajdziemy świeckiego, naturalnego rozumienia śmierci i przeznaczenia człowieka: „Ty znowu człowieka w proch obracasz” (Ps 90,3). A więc człowiek
nie obraca się w proch, bo taka jest kolej rzeczy, ale to Bóg sprawia, że człowiek obraca się w proch, a dzieje
się to wówczas, kiedy Bóg odbiera człowiekowi jego siły witalne. Człowiek może się więc uskarżać przed
Bogiem na to, że miara jego dni jest wyznaczona przez Boga: „Życie nasze trwa lat siedemdziesiąt, a gdy sił
stanie, lat osiemdziesiąt; a to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy” (Ps 90,10). Ale dlatego, że to Bóg wyznacza człowiekowi liczbę dni jego życia, człowiek ma prawo pytać samego Boga o liczbę dni doczesnej pielgrzymki: „Daj mi, Panie, poznać kres mój i jaka jest miara dni
moich, abym wiedział, jak jestem znikomy!”(Ps 39,5) i prosić o mądrość i Boże pouczenie dotyczące właściwego wykorzystania życia – „Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce!” (Ps 90,12).
5.11.1.2. Śmierć naturalna i śmierć gwałtowana
Śmierć u kresu dni życia, kiedy człowiek – jak mówi Stary Testament – jest syty lat, jest czymś normalnym.
Z tym godził się Izraelita, co nie znaczy, że jej pragnął. Powiedziane jest o Abrahamie (1 Mż 25,8; por. 15,15),
Izaaku (1 Mż 35,29), Dawidzie (1 Krn 29,28; por. 2 Krn 24,15) i Hiobie (Hi 42,17), że odeszli oni „syci lat”.

1

Tzw. opowiadanie o raju (1 Mż 2,4bnn) nie może być odczytywane z perspektywy słów apostoła Pawła: „Albowiem zapłatą za
grzech jest śmierć” (Rz 6,23), wówczas bowiem rajski człowiek może być rozumiany jako nieśmiertelny. Nie taka była intencja
autora opowiadania, należącego do źródła jahwistycznego.
2

To dotyczy także zwierząt – „Lecz gdy zakryjesz twarz swoją, trwożą się; gdy zabierasz im tchnienie, giną I w proch się obracają. Wydajesz tchnienie swoje, a stworzone bywają, i odnawiasz oblicze ziemi” (Ps 104,29.30).
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Człowiek syty lat jest jak dojrzały snop zebrany w czasie żniwa (Hi 5,26). Jedynie Jeremiasz i Hiob pragnęli
śmierci, kiedy musieli cierpieć, znosić ból duchowy i cielesny (Jr 20,14-18; Hi 6,8-10).
Izraelita życzył sobie spokojnej śmierci w starości, przed którą mógł uporządkować wszystkie swoje sprawy rodzinne i majątkowe. Umieranie w otoczeniu bliskich, pożegnanie się z nimi, przekazanie życzeń i błogosławieństwa, świadczyło, że ten, który „wkroczył na drogę całej ziemi” doznaje Bożego błogosławieństwa
(Zob. 1 Mż 48,21 – 49,29).
Czymś innym była śmierć nagła, niespodziewana, gwałtowna. Takiej śmierci obawiał się starożytny Hebrajczyk. Wiemy, że Dawid rozpaczał z powodu śmierci swojego przyjaciela Jonatana (2 Sm 1,17nn ) i swojego
dziecka. Ale ubolewał także nad śmiercią swojego zbuntowanego syna, Absaloma, który zginął w młodym
wieku (2 Sm 18,33). Prorok Izajasz cytuje psalm króla Hiskijasza, w którym król ubolewał, że musi odejść
w „połowie dni” (Iz 38,10-14).
Gwałtowna, niespodziewana czy przedwczesna śmierć kojarzyła się z karą za grzech i bezbożnym życiem,
toteż wrogom życzono takiej właśnie śmierci w młodym wieku. Gwałtowna śmierć była ostrzeżeniem dla
tych, którzy lekceważyli prawo i sprawiedliwość, chodzili własnymi drogami, przede wszystkim służyli obcym
bogom.
5.11.1.3. Stany śmierci
Jak zostało już powiedziane, w Starym Testamencie śmierć jest zjawiskiem naturalnym. Człowiek rodząc
się, przeznaczony jest do śmierci. Powstał z prochu i do prochu powróci. Kiedy Bóg odbiera człowiekowi
swoje tchnienie, wówczas powraca on do ojców. Życie jest darem Bożym, ale jest w nim bardzo płynna granica pomiędzy życiem i śmiercią. Hebrajczyk dostrzegał więc w niektórych sytuacjach życiowych nie tylko
zagrożenie da życia, ale także pewne symptomy śmierci. Śmierć w różny sposób objawia się nawet w życiu,
wciska się we wszystkie sfery ludzkiego życia. Można więc mówić, że starotestamentowa tanatologia zna
stany i sfery śmierci. Do nich można zaliczyć: chorobę, cierpienie, wojnę i wyobcowanie. Słabość, choroba,
zagrożenie ze strony wrogów, niewola już są pewnego rodzaju śmiercią. Jeśli ktoś jest chory i w znaczący
sposób zostają ograniczone jego funkcje życiowe, to już wówczas znajduje się w pewnego rodzaju stanie
śmierci.
G. von Rad uważa, że „zasadnicza myśl lamentacji i psalmów dziękczynnych jest następująca: „śmierć
zaczyna się w rzeczywistości wtedy, gdy JAHWE opuszcza człowieka, milczy, a więc wtedy, gdy w jakikolwiek
sposób rozluźnia się więź życiowa z JAHWE”1.

5.11.1.3.1. Choroba, cierpienie, wyobcowanie
Dla Izraelity choroba miała szczególny związek ze śmiercią. Wszelkie dolegliwości przypominały człowiekowi, że jest śmiertelny. Nieprawidłowo funkcjonujący organizm nasuwał myśli, że zbliża się koniec życia,
szczególnie wtedy kiedy utrudniał on wielbienie Boga. Dlatego chory uważał się już za zmarłego, przebywającego wśród umarłych. Chory psalmista, autor psalmu 88. wyznał: „Zaliczono mię do tych, co zstępują do
grobu, stałem się jak człowiek bez siły” (Ps 88,5).
W starożytnym Izraelu bardzo mocno zarysowana była granica pomiędzy czystym a nieczystym. W życiu
codziennym Żyd stykał się bardzo często ze sferą nieczystości, która mogła spowodować śmierć. Wiązała się
ona także z chorobami. Chociaż istnieli lekarze, leczący zewnętrzne obrażenia, to jednak ciężkie schorzenia
znajdowały się pod kontrolą izraelskich kapłanów2. Wszelkiego rodzaju choroby skóry, głównie trąd, powodowały, że człowiek chory był nieczysty. Musiał opuścić miejsce swojego zamieszkania, a po ewentualnym
wyleczeniu poddać się obrzędowi oczyszczenia.
Według starożytnych Hebrajczyków choroba była karą za grzechy. Związek winy i kary bardzo często występuje w starotestamentowych tekstach. Występuje on w licznych wypowiedziach, o bardzo starym pochodzeniu, jak też i młodszym. Już Jahwista zastanawia się nad związkiem winy i kary (1 Mż 3,13nn; 4, 11nn).
W Dekalogu czytamy: „Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie
1
2

Zob. G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 305.
Zob. H. W. WOLF, Anthropologie des Alten Testaments, s. 211nn.
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nienawidzą” (2 Mż 20,5). W Kodeksie deuteronomicznym (28,16nn) znajduje się zapowiedź kary w postaci
różnego rodzaju nieszczęść, chorób i cierpienia z powodu nie dotrzymania wierności JAHWE. Psalmiści często wołali do Boga o odpuszczenie win i uleczenie. Bóg odpuszczał winy, ale Bóg też był lekarzem. Zsyłał
cierpienie i choroby najczęściej za grzech, to jednak był On też ratunkiem (2 Mż 15,26; 2 Krl 5,7; Hi 5,18).
Złożony chorobą król Hiskijasz modlił się:
„Moja chata rozebrana i odjęta mi jak namiot pasterski. Zwinąłeś jak tkacz moje życie, odciąłeś mnie od
krosien, poniechałeś mnie tak w dzień, jak w nocy. Wołałem o pomoc aż do rana, jak lew, tak miażdżył
wszystkie moje kości; poniechałeś mnie tak w dzień, jak w nocy. Jak pisklę jaskółcze, tak świergotałem,
gruchałem jak gołąb. Moje oczy zmęczone, zwrócone ku górze: Panie! Mękę cierpię, ujmij się za mną!
Cóż mam mówić, skoro to On rzekł do mnie i On sam to uczynił? Wszystek mój sen spłoszony przez gorycz mojej duszy” (Iz 38,12-15).
Ale kiedy król uzyskał przebaczenie, wszystko się zmieniło. Ze stanu śmierci, znowu wkroczył w stan życia:
„Zaprawdę, zbawienna była dla mnie gorycz, lecz Ty zachowałeś duszę moją od dołu zagłady, gdyż poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy” (Iz 38,17).
Chory, cierpiący psalmista narzekał z powodu swojego losu:
„Bo nikną jak dym dni moje, a kości moje są rozpalone jak ognisko. Spalone jest jak trawa i wyschło serce moje, zapomniałem jeść chleb. Od głośnej skargi mojej kości przyschły mi do ciała. Jestem podobny
do pelikana na pustyni, jestem jak sowa wśród ruin. Nie śpię i jęczę jak ptak samotny na dachu. Codziennie lżą mnie wrogowie moi, złorzeczą mi ci, którzy szaleją przeciwko mnie. Bo jadam popiół jak
chleb, a napój mój mieszam ze łzami, z powodu gniewu twego i zapalczywości twojej, gdyż podniosłeś
mnie i strąciłeś. Dni moje są jak cień wydłużony, ja usycham jak trawa” (Ps 102,4-12).
Psalmista ciągle jeszcze żył, ale wypowiadał się tak, jakby był już pochłonięty przez śmierć. Choroba
w rozumieniu Izraelitów jest sferą śmierci. Chodzi tu o pewien stan, w którym nie można prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Chory, szczególnie dotknięty trądem, żył w osamotnieniu bez przyjaciół i rodziny. Nie mógł nawet spełnić przepisanych prawem praktyk religijnych. A pozbawiony tego wszystkiego, żył
jakby w przedsionku szeolu. Wyraźnie dostrzec to można w słowach z Księgi Hioba:
„A jednak światło bezbożnego gaśnie i nie świeci się płomień jego ogniska. Światło w jego namiocie
przyćmiewa się, a lampa jego gaśnie nad nim. Jego mocne kroki stają się chwiejne, a jego plan prowadzi
do zguby. Jego własne nogi wpędzają go w sieć i chodzi między sidłami. Potrzask chwyta go za piętę,
mocno trzymają go pułapki. Powróz na niego ukryty jest na ziemi, a sidło nań na ścieżce. Dookoła strachy go trwożą i ścigają go na każdym kroku. Czyha nań zguba, a nieszczęście jest w pogotowiu u jego
boku. Choroba zżera jego skórę, śmiertelna choroba zżera jego członki. Wyrwany ze swego namiotu,
w którym czuł się bezpieczny, zostaje zapędzony do Króla Strachów” (Hi 18,5-14)1.
Czasem jednak dostrzegano w Izraelu, że choroba nie zawsze jest spowodowana grzechem. Czasem też
winowajca żałował swych czynów, a jednak nadal cierpiał i znajdował się w trudnej sytuacji. Wtedy nieprzyjaciele wykorzystywali to, by oczernić osobę, która nie mogła się sama obronić. Nic więc dziwnego, że czuła
się tak, jakby już umarła. „Stałem się pośmiewiskiem dla wszystkich wrogów moich, zwłaszcza dla sąsiadów
moich, i postrachem dla znajomych moich; ci, co mnie widzą na ulicy, uciekają ode mnie. Wymazany jestem
z pamięci jak umarły, jestem jak rozbite naczynie” (Ps 31,12-13).
Człowiek chory, zwłaszcza wówczas kiedy nie mógł się bronić, miał wielu wrogów, którzy go oczerniali
i osaczali, był bezradny, a swoją niedolę odczuwał jako schodzenie do szeolu. Wtedy jedynym wyjściem było
wołanie do Boga o pomoc: „Widziałeś to, Panie! Nie milcz! Panie! Nie oddalaj się ode mnie!” (Ps 35,22)
Uzdrowienie, wyrwanie człowieka z objęć szeolu było nie tylko świadectwem oczyszczenia i przebaczenia,
ale dawało nadzieję dla innych, i wzmacniało zaufanie do Boga. „Niechaj ujrzą to pokorni i rozradują się!
O, wy, co szukacie Boga, niech ożyje serce wasze! Bo Pan wysłuchuje biednych i nie gardzi więźniami swymi”
(Ps 69,33-34).

5.11.1.3.2. Wojna, niewola, oddalenie
Wojna, szczególnie przegrana wojna, w następstwie której pokonany Izrael, lub pojedynczy Izraelita szedł
do niewoli, była wielkim nieszczęściem. Niewola zazwyczaj była rozumiana jako kara za popełnione grzechy,
w wypadku Izraela, za niewierność przymierzu.
1

Szczególnie mocno został tu wyrażony związek grzechu i choroby, jako kary.
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Niewola była przerwaniem relacji z Bogiem JAHWE, a więc sytuacją wielce niebezpieczną. Dowodziła, że
Bóg odwrócił swe Oblicze, a to oznacza, że niewola jest czasem sądu. Po nim mogła być już tylko śmierć.
Izrael w czasie niewoli babilońskiej był pogrążony w smutku. Szczególnie doskwierał wygnańcom brak
kontaktu z Syjonem, gdzie świątynia leżała w gruzach. Pięknie wyraża to psalmista:
„Nad rzekami Babilonu – tam siedzieliśmy
I płakaliśmy na wspomnienie Syjonu.
Na wierzbach w tamtej krainie zawiesiliśmy lutnie nasze,
Bo tam żądali od nas słów pieśni Ci, którzy nas wzięli w niewolę,
A ciemiężcy nasi - radości: Śpiewajcie nam jakąś pieśń Syjonu!
Jakże mamy śpiewać pieśń Pana na obcej ziemi?” (Ps 137,1-4).
Znajdujący się w niewoli babilońskiej Izraelici uważali, że nie ma powrotu z ziemi niewoli, jak nie ma powrotu z szeolu. Dlatego prorok czasów niewoli powiada:
„Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie: Kto to stworzył? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej
liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak.
Czemu więc mówisz, Jakubie, i powiadasz, Izraelu: Zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa
do mojego Boga nie dochodzi? Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą
krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę,
a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pacholęta potykają się i upadają. Lecz ci,
którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą,
a nie ustają” (Iz 40,26-31).
Bóg jest stwórcą wszystkiego i On może wszystko uczynić nowym. Jak wyrywa z choroby, tak wyrywa
z niewoli. Ezechiel, aby rozbudzić nadzieję wśród wygnańców przy pomocy metafory, odwołującej się do
śmierci, powiada:
„Spoczęła na mnie ręka Pana; i wyprowadził mnie w swoim duchu, i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dokoła nich, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie
wyschłe. I rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem: Wszechmocny Panie, Ty
wiesz. I rzekł do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich: Kości wyschłe! Słuchajcie słowa Pana! Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości: Oto Ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie.
I dam wam ścięgna, i sprawię, że obrośniecie ciałem, i powlokę was skórą, i dam wam moje ożywcze
tchnienie, i ożyjecie, i poznacie, że Ja jestem Pan” (Ez 37,1-6)
Niewola jako oddalenie od domu, świątyni, kultu była odczuwana jako sfera śmierci.

5.11.1.3.3. Głupota
Po niewoli babilońskiej, zapewne pod wpływem teologii deuteronomistycznej, wyraźnie zarysowała się
rola mądrości w życiu człowieka. Mądrość zaoferowała człowiekowi zbawienie, które rozumiane było zdecydowanie indywidualnie, personalnie1. Obok oferty mądrości, człowiek staje wobec „oferty” głupoty. Postawiony jest wobec decyzji: mądrość, albo głupota, albo – albo. Innej możliwości nie m. Można więc powiedzieć, że spotykamy się tutaj z dość wyraźnie wykrystalizowaną teologią egzystencjalną.
Autor Księgi przysłów w pięknej metaforze pokazuje, co ma do zaoferowania mądrość, a co głupota. Metaforą mądrości jest kobieta bogata, księżniczka, która „zbudowała swój dom, postawiła siedem swoich słupów, zabiła swoje bydło, zmieszała wino, zastawiła swój stół, wysłała swoje służebnice, zaprasza ze wzgórz
miasta” (Prz 9,1-3). Zaproszenie jej brzmi:
„Chodźcie, uczestniczcie w mojej uczcie i pijcie wino, które zmieszałam! Porzućcie głupotę, abyście żyli,
i chodźcie drogą roztropności! Kto karci szydercę, ten ściąga na się hańbę; a kto gani bezbożnika, ten się
plami. Nie karć szydercy, aby cię nie znienawidził; karć mądrego, a będzie cię miłował. Daj mądremu,
a będzie jeszcze mędrszy; poucz sprawiedliwego, a będzie umiał jeszcze więcej! Początkiem mądrości
jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego – to rozum, gdyż przeze mnie rozmnożą się twoje dni i przedłużą
się lata twojego życia. Jeżeli jesteś mądry, to sam masz korzyść z tej mądrości, jeżeli jesteś szydercą, to
sam za to będziesz cierpiał” (Prz 9,4-12)2.
Głupota została przyrównana do kobiety pustej, rozwiązłej i bezwstydnej. Jej oferta brzmi: „Kradziona
woda jest słodka, a chleb pokątnie jedzony smakuje” (Prz 9,17).
1
2

Zob. 5.10.2.
Dostrzegamy tu wyraźnie ideę indywidualnej odpowiedzialności.
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Mądrość oferuje zbawienie. I mądry wybiera mądrość. Dokonując takiego wyboru wkracza na drogę
zbawienia, bo życie jest tu synonimem szczęścia, długich lat życia, możliwości korzystania z dóbr, błogosławieństwa Bożego w postaci rodziny i domu. Jaką wartość oferuje głupota? W ofercie głupoty nie ma żadnej
egzystencjalnej wartości. „Pani głupota” tylko mami. Głupota w Prz 1 – 9 przedstawiona jest jako „obca kobieta”, przeto to, co autor mówi o obcej kobiecie i jej ofercie, dotyczy właściwie głupoty i jej oferty, a jej
ofertą jest śmierć. Głupotę więc należy rozumieć jako coś obcego, co nie godne jest człowieka, jako stworzenia Bożego.
Mądrość mówi: „Kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana. Lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt
własnej duszy: Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć” (Prz 8,35-36).
Kto przyjmie ofertę głupoty nie wie, że „tam same cienie, że jej goście przebywają w głębinach krainy
umarłych” (Prz 9,18). Dom głupoty jest nie tylko przedsionkiem szeolu, ale samym szeolem, a uczta w domu
głupoty ucztą zmarłych (Prz 2,18.19; 5.5. 23; 7,27). Głupota nieustannie mami i oszukuje: „Jej ścieżka schodzi w dół do śmierci, a jej drogi do krainy cieni. Nikt z tych, którzy do niej wchodzą, nie wraca i nie osiąga
ścieżek życia” (Prz 2,18.19). Doprowadziła ona „… wiele ofiar doprowadziła do upadku i liczni są ci, których
zamordowała. Jej dom – to drogi do krainy umarłych, które wiodą do komór śmierci” (Prz 7,26.27)1.
Mądrość to sfera życia, pomyślności. Głupota to sfera śmierci. Człowiek głupi, nieroztropny może żyć
i należeć ciągle do grona pielgrzymów na tej ziemi, ale w istocie swojej jest już martwy.
5.11.1.4. Desakralizacja śmierci
W czasach starożytnych na terenie Kanaanu, a także Mezopotamii i Egiptu, rozpowszechniony był nie
tylko politeizm, ale także kult zmarłych oraz cześć dla tego, co należy do sfery śmierci, a więc grobów
i przedmiotów, które po śmierci towarzyszyły zmarłym. Kult zmarłych spotykamy już u Sumerów i być może,
że miał on wpływ na kult zmarłych i bogów podziemia na całym Bliskim Wschodzie. Z wykopalisk w Ugarit
dowiadujemy się, że Mot2, zdecydowany przeciwnik Baala, był w religii kananejskiej bogiem śmierci. Kto
wchodził do podziemi, wpadał w paszczę Mota, którego zęby mieliły wszystko, co kończyło życie. Przeciwnikiem Mota był Baal, których walkę odzwierciedlała przyroda, czas wzrostu roślin i czas suszy, okres siewu
i czas żniwa. Kananejczycy obawiali się Mota, ale zdani byli na kult tego władcy świata podziemnego. Gdyby
nie trwoga przed śmiercią, poszukiwania życia po śmierci, zapewne wyeliminowali by go ze swoich praktyk
religijnych. Kananejczykom chodziło jednak, aby przez różnego rodzaju praktyki uniknąć zębów Mota.
W kulcie Baala znajdowali pokrzepienie i nadzieję na zwycięstwo, wszak każdego roku, chociaż Baal wstępował do podziemi, to jednak powracał w czasie wegetacji roślin. Wśród sąsiadów Izraela spotykamy więc
kult zmarłych, których chowano w grobie i zaopatrywano w różnego rodzaju pokarmy, a także przedmioty
codziennego użytku3.
W Jerozolimie w czasach Starego Testamentu przez pewien czas był popularny kult Tammuza4, który także związany był z sakralnym pojmowaniem śmierci i świata podziemnego (zob. Ez 8,13.14 – „I rzekł do mnie:
Zobaczysz jeszcze większe obrzydliwości, które oni popełniają. I zaprowadził mnie do wejścia północnej bramy świątyni Pana; a oto siedziały tam kobiety, które opłakiwały Tammuza”)5.
Stary Testament wypowiedział zdecydowane „nie” kultowi zmarłych. Zmarły nie mógł być czczony, nie
można było mieć z nim żadnego kontaktu. Zakazane było wywoływanie i pytanie o rady duchów zmarłych,
pozostawali oni poza sferą życia i wszystkich wartości związanych z życiem6. Wola JAHWE, domagająca się
wyłączności kultu, w sposób zupełnie wyraźny i szczególnie nieprzejednany, zwróciła się właśnie przeciwko
kultowi zmarłych i przeciwko wszystkiemu, co pozostawało w jakimkolwiek związku z tym kultem7. Izajasz
1

Zob. M. FILIPIAK, Biblia o człowieku. Zarys antropologii biblijnej Starego Testamentu, s. 196
A. NAUMCZYK, Ważniejsze bóstwa panteonu kanaańskiego, RT ChAT 1960, s. 153nn.
3
Zob. A. NAUMCZYK, Ważniejsze bóstwa panteonu kanaańskiego, RT 1960, s. 153nn, RMG, Kanaan, Kananejczycy, Encyklopedia
biblijna, s. 504nn.
4
Tammuz jest odpowiednikiem sumeryjskiego boga pasterza, Dumuza.
5
RJC, Tammuz, Encyklopedia biblijna, s. 1234.
6
G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 305.
7
Tamże, s. 220
2
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wołał: „A gdy wam będą mówić: Radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą, to
powiedzcie: Czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych?” (Iz 8,
19). Nikt i nic nie mogło w Izraelu konkurować z JAHWE. Fakt, że umarli są „nieczyści” i czynią nieczystymi,
dyskwalifikuje ich całkowicie w dziedzinie kultu, w ten sposób Izrael odrzucając kult zmarłych oraz wszystko,
co mogłoby upiększać śmierć i zmarłych, broni czystości swej wiary w jedynego Boga1.
Śmierć była w Izraelu czymś naturalnym, nie było w niej nic z sacrum. W śmierci nie ma nic boskiego.
Budzi jedynie lęk (4 Mż 19,11.16). Dlatego opisom śmierci i pochówku, nawet takich postaci jak Mojżesz, nie
poświęca Stary Testament wiele uwagi. „I opłakiwali synowie izraelscy Mojżesza na stepach moabskich przez
trzydzieści dni; potem minęły dni płaczu i żałoby po Mojżeszu. Jozue zaś, syn Nuna, był pełen ducha mądrości, gdyż Mojżesz włożył nań swoje ręce; słuchali go więc synowie izraelscy i postępowali zgodnie z tym, co
Pan nakazał przez Mojżesza” (5 Mż 34,8-9). Mojżesz umarł i życie, historia Izraela po śmierci Mojżesza toczyło się dalej i koncentrowała wokół jego następcy, Jozuego. Zachowana została tylko pamięć o Mojżeszu. Nie
znano nawet miejsca pochówku Mojżesza, aby czasem komu nie przyszedł do głowy kult wielkiego wodza
Izraela2.
Wszystko co umarło, zwierzęta i ludzie, było nieczyste i mogło wszystko zanieczyścić (3 Mż 11,3335). Zanieczyszczało nie tylko zetknięcie z martwym, ale także kontakt z przedmiotem lub osobą nieczystą
powodowało skalanie („Wszystko, czegokolwiek dotknie nieczysty, staje się nieczyste, a osoba dotykająca go
będzie nieczysta do wieczora” – 4 Mż 19,22). Szczególnie ostrożni powinni być kapłani. Gdyby stali się nieczystymi przez dotknięcie się zmarłego (3 Mż 19,11-16; 21,11), lub jakiegoś przedmiotu nieczystego, nie
mogli służyć JAHWE w świątyni (np. 3 Mż 11,24.27; 15,22). Nieczysty (am@f* [f*m@a]) kapłan, aby mógł zachować prawo do sprawowania kultu w świątyni, zobowiązany był bowiem do zachowania rytualnej czystości, osobistej świętości, która nie była rozumiana w sensie etycznym. Nieczyści rytualnie kapłani musieli się
poddać oczyszczeniu. I tu nie wystarczyła woda pomieszana z popiołem z czerwonej krowy (zob. 4 Mż 19,
1nn). Dopiero po pewnym czasie i obmyciu rytualnym, wolno było nieczystym kapłanom wypełniać funkcję
przynależną ich stanowi.
Stary Testament mówi o obrzędach żałobnych (1 Mż 37,34; 50,10.11; 1 Sm 1,11.12.17-27; 3,31.33;
13,31.36; 1Krl 13,30; Am 5,16; Jr 22,18; 34,5), ale groby nie były ani miejscami świętymi, ani miejscami kultu. Prorok czasów poniewolnych (Trito-Izajasz) zakazuje przesiadywania w grobach i opłakiwanie zmarłych (Iz
65,4). Śmierć nie była otoczona aurą świętości, a raczej przeciwnie, ściągając nieczystość powodowała, iż
człowiek nie mógł należycie dopełnić swych obowiązków związanych z kultem Boga. Także miejsce pobytu
zmarłych, szeol, nie miał w sobie nic z boskości. Bóg nie miał kontaktu ze zmarłymi w szeolu, bowiem JAHWE
był Bogiem żywych. Nie było też w szeolu nikogo, kto miał przynajmniej jakieś boskie prerogatywy. Przeto
i szeol nie miał charakteru sakralnego.
Zdecydowany zakaz kontaktowania się z duchami (3 Mż 19,27.28.31; 20,6.27; 5 Mż 14,1.2; 18,11), był
podyktowany także przykazaniem o wyłączności kultu JAHWE. Król Saul został zmuszony do wyrzucenia
z Izraela wszystkich, którzy wywoływali duchy zmarłych (1 Sm 28,3.9). Ironią losu jest, że ten sam król, który
tępił wywoływaczy duchów, sam prosił wróżkę z Endor, aby wywołała ducha Samuela. Charakterystyczna
jest odpowiedź ducha Samuela: „I rzekł Samuel: Dlaczego tedy pytasz mnie, skoro Pan odstąpił od ciebie
i stał się twoim wrogiem? Pan uczynił ci, jak zapowiedział przeze mnie: Pan wydarł władzę królewską z twojej
ręki i dał ją innemu, Dawidowi. Ponieważ nie usłuchałeś głosu Pańskiego i nie wywarłeś zapalczywego gniewu Pana na Amaleku, dlatego uczynił ci to Pan w dniu dzisiejszym” (1 Sm 28,16-18). Saul nie dowiedział się
nic więcej ponad to, co było już mu wiadome, a co usłyszał z ust żyjącego Samuela3.
Natchnieniem do prawidłowego postępowania i źródłem wiedzy nie mogły być duchy zmarłych. Nie miały one żadnego działu z żywymi i nie posiadały świadomości bytu. Jedynym, właściwym źródłem wiedzy był
Bóg i Jego prawo. Lud miał się radzić Boga, a nie duchów (Iz 8,19). Kto namawia do tego, aby radzić się duchów i zwraca się do wróżbitów, nie może liczyć na zbawienie (Iz 8,20). Izajasz piętnował tych, którzy związa1

M. FILIPIAK, Biblia o człowieku. Zarys antropologii biblijnej Starego Testamentu, s. 192.
Pwt 34,9 – „…nikt nie zna po dziś dzień jego grobu”.
3
Stary Testament przywiązuje wielką wagę do ostatnich słów umierających, szczególnie do błogosławieństwa wypowiedzianego przez umierającego – Zob. np. 1 Mż 49,1nn.
2
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li się z kultem zmarłych i bogów podziemi, prawdopodobnie także Tammuza. Przeciwko nim skierował groźbę:
„Ponieważ mówicie: Zawarliśmy przymierze ze śmiercią i z krainą umarłych mamy umowę, więc gdy nadejdzie klęska potopu, nie dosięgnie nas, gdyż kłamstwo uczyniliśmy naszym schronieniem i ukryliśmy
się pod fałszem, dlatego tak mówi Wszechmocny, Pan: Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany: Kto wierzy, ten się nie zachwieje. I uczynię
prawo miarą, a sprawiedliwość wagą. Lecz schronienie kłamstwa zmiecie grad, a kryjówkę zaleją wody.
I wasze przymierze ze śmiercią zostanie zerwane, a wasza umowa z krainą umarłych nie ostoi się. Gdy
nadejdzie klęska potopu, zostaniecie zdeptani. Ilekroć nadejdzie, pochwyci was, a będzie nadchodzić
każdego ranka, we dnie i w nocy i tylko grozą będzie rozumienie objawienia” (Iz 28,15-19).
Dla autora psalmu 119. przykazania są źródłem życia i one dają mu poznanie drogi Pańskiej: „Gdyby zakon twój nie był rozkoszą moją, zginąłbym w niedoli. Nigdy nie zapomnę przykazań twoich, bo przez nie zachowujesz mnie przy życiu. Twoim jestem! Wybaw mnie, bo szukam przykazań twoich!” (Ps 119, 92nn).
Wielkim postępem w stosunku do religii starożytnego świata była desakralizacja i demitologizacja śmierci, miejsca pochówku i szeolu. Desakralizacja śmierci uchroniła religię Starego Testamentu od rozpłynięcia
w kulcie natury, reprezentowanym przez religie chtoniczne w Izraelu, a więc kult Baala i Tammuza, który
nieustannie, ze względu na pewną atrakcyjność, zagrażał jahwizmowi Starego Testamentu.

5.11.2. Szeol (loav= [v=aol])
Poglądy sąsiadów Izraela na temat losów człowieka po śmierci nie były jednolite. Wszędzie jednak były
związane ze starożytną wizją świata.
Według starożytnych Babilończyków ziemia jest płaska. Sklepienie niebieskie spoczywa na fundamentach, tkwiących w oceanie. Na sklepieniu odbywają swe wędrówki gwiazdy. Woda otacza wszystko. Znajduje się nad sklepieniem niebieskim i pod ziemią.
Podobnie wyobrażali sobie świat Egipcjanie. Wyobrażenia te, dotyczące budowy świata, doskonale
przedstawia malowidło znalezione w grobowcu Ramzesa IV, a więc z około 1100 roku przed Chr. Niebo
symbolizuje bogini Nut, która oparta jest o ziemię rękami i nogami. Pomiędzy nią a ziemią, bogiem Geb,
stoi bóg powietrza, Szu.
Nie inaczej wyobrażano sobie świat w Izraelu. Nad ziemią rozciągnięte jest niebo, sklepienie niebieskie.
Ono, jak i ziemia, spoczywa na słupach. Mowa jest o tym w 26. rozdziale Księgi Hioba. Sklepienie niebieskie rozciągnięte jest nad ziemią jak namiot (por. Iz 40,22; Ps 104,2), który będzie zwinięty w dzień ostateczny (por. Iz 34,4). Wyobrażano sobie również niebo jako klosz kryształowy (Ez 1,22), lub jako zwierciadło (por. Hi 37,17). Ponad sklepieniem niebieskim są tak zwane wody górne (por. Ps 148,4; Hi 38,22).
Sklepienie niebieskie dzieli wody górne od dolnych (por. 1 Mż 1,6).
Świat dzieli się więc na trzy części: niebo, ziemia i podziemie. Niebo jest mieszkaniem istot boskich, ziemia zamieszkała jest przez ludzi, podziemie zaś jest miejscem przeznaczenia zmarłych.
Zróżnicowane są poglądy starożytnych na temat losu człowieka po śmierci. Ulegały też one przemianom.
Niejednolite też były poglądy na temat miejsca przebywania zmarłych. W większości starożytnych religii,
świat zmarłych usytuowany był w podziemiach lub daleko na krańcach ziemi, zwykle na zachodzie. Dotarcie
do tej krainy zajmowało dużo czasu, a świat ten był tak zbudowany, że zmarły nie mógł się wydostać z powrotem do świata żywych.
Babilończycy i Asyryjczycy wyobrażali sobie życie pozagrobowe jako przebywanie w podziemiach bez kary czy nagrody. Ta archaiczna koncepcja zmieniła się około połowy drugiego tysiąclecia przed Chr. Zrodziła
się wówczas idea sądu nad zmarłymi. Jedni byli karani, inni nagradzani. Nie była ona czymś oryginalnym.
Zaczerpnięta została z mitów sumeryjskich.
Pewne informacjie na temat losu człowieka po śmierci znaleźć można w eposie Gilgamesz i utworze zatytułowanym: Zstąpienie Isztar do Dolnego Świata (W sumeryjskich mitach chodzi o zstąpienie Inanny do

343

5. Człowiek i jego środowisko

podziemi)1. Każdy człowiek schodził do krainy zmarłych, która jest ich miejscem pobytu, a z której nie ma
powrotu2.
W Egipcie grzebano człowieka razem z przedmiotami codziennego użytku, a także odpowiednimi tekstami na papirusie. Powszechnie znana jest tzw. Księga umarłych3. Jest ona zbiorem instrukcji jak zachowywać się po śmierci, i czym jest życie po odejściu z ziemi. Księga rozpoczyna się oddawaniem czci bogu Ra.
Wierzono, iż dla umarłych bardzo ważne było poznanie imion bogów i powierzanie się im, oni bowiem
ochraniali w drodze do osiągnięcia boskości, która w dawniejszych wierzeniach egipskich przysługiwała jedynie władcom. Zmarłego utożsamiano z zabitym Ozyrysem, który zamieszkiwał Zachód. Człowiek udawał
się tam i prosił o przywrócenie mu możliwości, które miał za życia. Działo się to w najciemniejszej części
Zachodu. Następnie zostawał przeobrażony na podobieństwo bogów, osądzony i wracał do grobu. Jednakże
w Egipcie spotykamy się także z pesymistycznym spojrzeniem na życie po śmierci. Znane jest stwierdzenie:
„nikt jeszcze stamtąd nie wrócił i nie opowiedział, jak się wiedzie zmarłym, czego im brak, aby uspokoić nasze serce aż do chwili, gdy pójdziemy tam, gdzie oni się już udali”4.
Według wierzeń egipskich, zmarłego czekał po śmierci sąd. Z królewskiej i ojcowskiej instrukcji dla Merikare, czytamy: „Nie należy sądzić, że wszystko zostanie zapomniane w dzień sądu. Po śmierci człowiek trwa
dalej i uczynki jego zostają nagromadzone obok niego. Ten, kto stawi się bez grzechu przed sędziami umarłych, będzie tam jak bóg. Będzie chodził swobodnie jak władcy wieczności”5.
Starotestamentowy szeol pozbawiony jest takiej dramaturgii jaka występuje w mitach sumeryjskich, babilońskich i egipskich. Zarówno śmierć, jak i szeol w rozumieniu starożytnych Hebrajczyków nie ma w sobie
nic z sacrum. Królestwo śmierci zostało odmitologizowane.
Izrael doświadczał Boga w swoich dziejach. Bóg jest Bogiem żywych, a więc jako Bóg żywy działa wśród
żyjących (Ps 88,6nn). To rzutowało – szczególnie w początkowej fazie dziejów Izraela – na starotestamentową myśl tanatologiczną. Hebrajczyka nie interesował szeol. Uwagę swoją zwracał na życie, wszak tylko ono
ma wartość, szczególnie życie z Bogiem. Sfera śmierci w Starym Testamencie została odseparowana od Boga,
nie ma nic z sacrum. Dziwić może, że życie Hebrajczyka dzięki kultowi i wierze w Boga przesycone było sacrum, nawet tam, gdzie się tego nie należy spodziewać, to jednak sfera śmierci wypełniona została jakąś
przedziwną pustką, jałową, pozbawioną jakiejkolwiek wiary w życie z Bogiem6. Czy jest to wynikiem realistycznego myślenia, czy też przejawem walki o czystość jahwizmu?
W Izraelu tradycyjny pogląd na los człowieka po śmierci był następujący: Człowiek, który powstał z prochu, na skutek tego, że Bóg odebrał mu siły witalne, powraca do ziemi, albo – jak mówiono – przyłączony
zostaje do przodków. Nieco później mówiono, że zmarli przebywają w szeolu, krainie zmarłych.
Termin szeol występuje głównie w późniejszej literaturze, głównie w psalmach7. Czasem w starotestamentowych tekstach, szeol jest synonimem grobu. Szeol jest także nazwany dołem, bramą śmierci, studnią, więzieniem, podziemiem, kryjówką8. Człowiek, który umarł będzie leżał na zawsze w tym miejscu, gdzie go pochowano. Szeol jest miejscem przeznaczenia wszystkich ludzi, wielkich i małych, bogatych i biednych. Znajduje się wewnątrz ziemi (4 Mż 16,30.33; Ez 32,16; 56,13), lub w głębinach oceanu (Hi 26,5). Czasem szeol jest
rozumiany przestrzennie9, innym razem jako pewien stan10, a jeszcze innym razem spotykamy się z personifikacją szeolu11.
1

Na temat sumeryjskiego kultu Dumazi i Inanny – zob. M. BIELICKI, Zapomniany świat Sumerów, s. 174.
Zob S. N. KRAMER, Historia rozpoczyna się w Sumerze, s. 199nn
3
P. MONTET, Życie codzienne w Egipcie, s. 247nn.
4
Tamże, s. 247.
5
Tamże.
6
Zob. G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 639
7
W akkadyjskiej mitologii Szeol był bogiem, który mieszkał w podziemiu. Znamy tylko dwa teksty, w których występuje to pomniejsze bóstwo – P. S. JOHNSTON, Shades of Sheol. Deth and afterlife in the Old Testament, s. 78.
8
Zob. np. Ps 9,14; 63,10; 88,4-7; 89,49; 95,4; 107,10-16.
9
M. FILIPIAK, Biblia o człowieku. Zarys antropologii biblijnej Starego Testamentu, s. 212.
10
Tamże.
11
Tamże, s. 213.
2
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Kim są ci, którzy wstąpili do szeolu? „Mieszkańcy” szeolu nazwani są w Starym Testamencie zmarłymi
(<yt!m= [m=t!m]), lub bezsilnymi, cieniami (<ya!p*r= [r=p*y<]), bez woli, bez możliwości kontaktu z Bogiem.
Osoba umierająca traciła – według Starego Testamentu – kontakt z Bogiem, z żywymi i niczego nie mogła
zabrać z sobą. Pobyt w szeolu nie był kontynuacją życia, chociaż bardzo osłabionego i w ciemnościach (Hi 10,
21.22; 17,13; 38, 17). Według starszych poglądów zmarli nie mogą się już niczego spodziewać. Nie spotka
ich ani kara za niesprawiedliwe życie, ani nagroda za wierność okazaną Bogu. Kara i nagroda były spodziewane za życia. Liczne błogosławieństwa były nagrodą, na którą oczekiwał z ręki JAHWE pobożny Izraelita za
wierność prawu, a cierpienie, choroby i niewola były widoczną dla wszystkich karą. W miejscu, gdzie przebywali zmarli nie było możliwości otrzymania czegokolwiek.
W szeolu, w królestwie zmarłych wszystko się kończy. Zanikają wszelkiego rodzaju stosunki międzyludzkie. Tak odczytuje się wiele starotestamentowych tekstów. Ale czy zawsze takie pesymistyczne poglądy
funkcjonowały w Izraelu? Czy tekstów, w których mowa o połączeniu z ojcami, nie da się interpretować bardziej optymistycznie, a więc, że między zmarłymi jest jakaś społeczność, chociaż mocno osłabiona?
Umierający Jakub powiedział do Józefa: „Gdy zasnę z ojcami moimi, wywieziesz mnie z Egiptu, a pochowasz mnie w ich grobie” (1 Mż 47,30). Jakub najpierw zostanie połączony z ojcami, a następnie dopiero, po
pewnym czasie, spocznie w grobie swoich przodków. Jeszcze bardziej wyrazisty jest tekst z 1. Księgi Królewskiej 2,10 („Potem spoczął Dawid ze swoimi ojcami i został pochowany w Mieście Dawida”). Dawid nie umarł
w Betlejem, ani też nie został pochowany w grobie swoich przodków, lecz w Jerozolimie. A jednak jest powiedziane, że „spoczął ze swoimi ojcami”. Wynika z tego, że wyrażenie „zasnąć z ojcami”1, lub „być połączonym z ojcami” wyraża coś więcej niż spoczywanie we wspólnym grobie. Być może, chodzi tu o jakieś pozagrobowe obcowanie zmarłego króla ze swymi przodkami. Ta sama myśl zdaje się uwidaczniać w takich formułach: „być dołączonym do swego ludu” (1 Mż 25,8.17; 35,29; 49,29.33; 4 Mż 20,24.26; 27,13; 31,2; 5 Mż 32,
50; 2 Krl 22,10; 2 Km 34,28) oraz „odejść do ojców” (1 Mż 15,15). Wyrażają one wspólnotę zmarłych
w szeolu, ale było to coś więcej niż „wspólnota śmierci”. Chociaż powyższe formuły nie mówią wyraźnie
o jakimś życiu po śmierci, to jednak u ich podstaw leży niejasne przeczucie kontynuacji życia człowieka po
śmierci2.
Umierający nie miał nadziei, że kiedykolwiek jeszcze zobaczy tych, którzy są w krainie żyjących – „Już nie
ujrzę Pana, Pana w krainie żyjących, już nie zobaczę człowieka między mieszkańcami ziemi” (Iz 38,11).
W szeolu także nie chwali się Boga: „…w krainie umarłych nie wysławiają cię, nie chwali ciebie śmierć”
(Iz 38,18). Ci, którzy wstąpili do grobu, nie oczekują już Bożej wierności. Tylko żywy wysławia Boga (Iz 38,19).
Szeol jest krainą milczenia – „Umarli nie będą chwalili Pana ani ci, którzy zstępują do krainy milczenia”
(Ps 115,17; por. 18,6; 88,6; 94,17; 116,3). Zmarli nie mogą porozumieć się z Bogiem (Ps 88,10). Królestwo
śmierci, szeol jest domem przeznaczenia wszystkich żyjących (Hi 30,23).
Według tanatologicznej myśli izraelskiej, zmarli nie dziękują za dobrodziejstwa Boże (Ps 103,2). Na pytanie psalmisty „Czy dla umarłych czynisz cuda? Czy zmarli powstaną, aby cię chwalić? Czy opowiada się
w grobie o łasce twojej, a w miejscu zmarłych o wierności twojej? Czy w mrokach cud twój będzie można
poznać, a sprawiedliwość twoją w kraju zapomnienia?” (Ps 88,11-13; por. 30,10) odpowiedź jest przecząca
(Iz 38,18n; por. Ps 6,6; 115,17). Psalmista powiada: „Po śmierci nie pamięta się o tobie, w krainie umarłych
któż cię wysławiać będzie?” (Ps 6,6).
Kiedy człowiek umierał i wstępował do szeolu, królestwa śmierci, wtedy zostawał jakby odseparowany od
Boga, bowiem szeol nie był sferą wpływów Bożych3. Bóg przestawał się nim interesować. Ludzie w szeolu –
według Starego Testamentu – nie są aktywni i nie mogą mieć relacji z Bogiem4. Człowiek, który był pobożny
i wielbił Boga, mógł być Jego świadkiem kiedy jeszcze żył, jeśli jednak umarł, mógł być jedynie przyłączonym
1

B. Kulińska, Pogląd na śmierć jako sen w Starym Testamencie, Scriptura Sacra 6/2002, nr 6, s. 37nn.
Zob. M. FILIPIAK, Biblia o człowieku. Zarys antropologii biblijnej Starego Testamentu, s. 203.
3
„Łoże moje jest między umarłymi, tak jak zabitych, którzy leżą w grobie, o których już nie pamiętasz, bo są odłączeni od ręki
twojej” (Ps 88,6).
4
„Czy dla umarłych czynisz cuda? Czy zmarli powstaną, aby cię chwalić? Czy opowiada się w grobie o łasce twojej, A w miejscu
zmarłych o wierności twojej? Czy w mrokach cud twój będzie można poznać, A sprawiedliwość twoją w kraju zapomnienia?”
(Ps 88,11-13). Zob. G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 638.
2
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do swoich przodków. Człowiek żywy, chociaż mogła go już osaczać sfera śmierci, to jednak jeszcze mógł liczyć na Bożą pomoc i ratunek.
Charakterystyczną jest rzeczą, że Izraelici wierzyli w Boga, który wszystko przenika, jednakże – wydawać się może według starszych wypowiedzi – „odmawiali” Mu wstępu do szeolu. Ale w późniejszych wypowiedziach spotykamy się z przekonaniem, że władza JAHWE sięga także do szeolu. Jego ramię nie zatrzymuje się przed bramami królestwa śmierci, a władza w szeolu nie jest symboliczna (Ps 139,8; Hi 26,6; A, 9,2).
Psalmista wie, że nie ukryje się przed obliczem Bożym ani na krańcach ziemi, ani w otchłani. Przed władzą
JAHWE drżą mieszkańcy szeolu.
JAHWE jednak nie interesuje się szeolem. Jest Bogiem żywym i dla żywych. Tylko żywi mogą być świadkami zbawczych czynów Boga. Zmarli są niemi, nie chwalą Boga, ani też niczego nie wiedzą, dlatego od nich
żywi nic się nie dowiedzą. Wiedzę o Bogu, żywi mogą uzyskać tylko od tych, którzy doświadczają mocy Boga
i od Boga, który – jeśli zechce – objawia się człowiekowi.

5.11.3. Życie po życiu
W późniejszych czasach refleksja tanatologiczna związała się z nadzieją, że śmierć nie kończy wszystkiego.
Ale nie tylko w tym kierunku podążało myślenie żywych nad przyszłością, kiedy dobiegną dni pielgrzymki na
ziemi. Obok optymistycznej wizji przyszłości rozwijała się głęboko pesymistyczna wizja. Jej autorem był kaznodzieja, autor księgi, która później została przypisana Salomonowi.
5.11.3.1. Pesymistyczna wizja
Kaznodzieja zradykalizował starsze przemyślenia na temat poznania drogi, po której Bóg prowadzi człowieka. Autor Księgi przysłów pytał: „Jak może człowiek zrozumieć swoją drogę?” (Prz 20,24). Kaznodzieja
idzie znacznie dalej i pyta: „Któż może wiedzieć, co jest dla człowieka dobre w tym życiu?” (Kz 6,12). Nie
chodzi więc już tylko o zrozumienie drogi życia, lecz o jakąkolwiek wiedzę, na temat tego, co jest dobre na
tej drodze. Jawi się więc ona kaznodziei jako ciemność, na której nikt nie wie, co jest dobre dla człowieka.
Człowiek nie ma więc żadnego rozeznania. Taka wizja życia musi prowadzić do pytania: „Jaki pożytek ma
człowiek z całego swego trudu?” (Kz 1,3). A to jest pytanie o sens życia, o jakiekolwiek osiągnięcia człowieka,
o plon podejmowanego trudu. Niewątpliwie dotyczy ono życia, ludzkiego trudu, ale także końca tego życia,
śmierci, niejako obrachunku dokonań i zmagań. Kaznodzieja podejmuje trud dania odpowiedzi na postawione przez siebie pytanie i ostrożnie, we właściwy dla niego sposób formułuje spostrzeżenia, które można ująć
w trzech punktach:
– Sprawiedliwy może umrzeć i to niespodziewanie, natomiast bezbożny może żyć bardzo długo („Marnością jest to, co się dzieje na ziemi: że są sprawiedliwi, którym się powodzi tak, jak gdyby popełniali
czyny bezbożne, i są bezbożni, którym się powodzi tak, jak gdyby popełniali czyny sprawiedliwych” –
Kz 8,15; 7,15). A więc między czynem a powodzeniem, działaniem a losem nie zachodzi żaden uzasadniony związek, który mógłby wyjaśnić bieg życia i uczynić go logicznym. Nie można się więc dziwić,
że „wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego”, „…ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie
wykonuje się szybko” (Kz 8,12).
– Człowiek żyje w konkretnym czasie. W czasie jego życia jest czas „sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono…, czas burzenia i czas budowania…, czas płaczu i czas śmiechu; jest czas narzekania i czas pląsów …” (Kz 3,2-8). Pomimo tego „człowiek nie zna nawet swojego czasu” (Kz 9,11n; por. 3,11nn).
Wszystko w jego życiu jest przypadkiem, bo na nic nie ma wpływu. Przede wszystkim przyszłość jest
dla niego zakryta: „Kto oznajmi człowiekowi, co po nim dziać się będzie pod słońcem?” (Kz 6,12; por.
3,22; 7,14; 8,6n; 10,14). Człowiek się trudzi, ale nie wie, co się stanie z owocem jego trudu. Korzystać
z niego będzie ktoś inny (Kz 2,18n.21; 5,12nn). Nawet pamięć po człowieku zaginie. Tradycja mądrościowa hołdowała zasadzie „Pamięć o sprawiedliwym jest błogosławiona, lecz imię bezbożnych zgnije”
(Prz 10,7; por. 24,20). Kaznodzieja widzi przyszłość inaczej: „Bo pamięć po mędrcu jak i po głupcu nie
pozostanie na wieki” (Kz 2,16; por. 1,11; 9,5).
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– Śmierć znosi wszystkie różnice. Śmierć dotyka wszystkich, królów i biedaków, a więc znosi wszystkie różnice społeczne, więcej, także etyczne i religijne (Kz 9,2nn; 2,14nn) – „Wszystkich spotyka ten sam los:
sprawiedliwego i bezbożnego, czystego i nieczystego, ofiarującego i tego, który nie ofiaruje, dobrego
i grzesznika, tego, który przysięga, i tego, który się wstrzymuje od przysięgi”. W obliczu śmierci człowiek nie ma nawet przewagi nad zwierzęciem (Kz 3,19; por. Ps 49,13.21) – „... wszystko powstało
z prochu i wszystko znowu w proch się obraca. Bo któż wie, czy dech synów ludzkich wznosi się ku górze, a dech zwierząt schodzi w dół na ziemię?” (Kz 3,20n)1.
Pytanie jest zasadnicze. Jest to pytanie dotyczące nadziei, która pod wpływem hellenizmu została zaszczepiona na grunt wczesnego judaizmu. Zgodnie ze starszym poglądem, cytowanym także przez samego
kaznodzieję (Kz 12,7), człowiek wraca do ziemi jako proch, gdy Bóg odbiera mu witalne siły. W powyżej cytowanych słowach chodzi o pytanie: Czy „dech synów ludzkich wznosi się ku górze”, a więc czy – zgodnie
z hellenistycznym myśleniem – duch wznosi się po śmierci człowieka do nieba? Według kaznodziei nic
w życiu nie jest pewne. Rozsądek mówi, że wszystko jest marnością, śmierć znosi absolutnie wszystkie różnice. Życie jest niewiadomą, a śmierć jest jeszcze większą niewiadomą. Kaznodzieja trwa więc w swojej pesymistycznej wizji życia.
Kaznodzieja nie przyjmuje nowinek głoszonych przez hellenizm. Pozostaje przy tradycyjnym – według
niego zdroworozsądkowym – przekonaniu. Człowiek, który wkracza na „drogę całej ziemi” powraca do ziemi,
jako proch do prochu. Czy odrzuca kiełkującą nadzieję na nieśmiertelność, czy jest tylko bardzo wobec niej
ostrożny?
5.11.3.2. Optymistyczna wizja
Nadzieja na życie po życiu budziła się w Izraelu bardzo powoli.
Pewien impuls dało kolektywne myślenie. Jeśli w Starym Testamencie rodzinę, lub całą społeczność
izraelską uważano za pewnego rodzaju organizm, to oczywisty staje się pogląd, że jednostka żyje w potomstwie. Dlatego bardzo mocne było w Izraelu pragnienie posiadania potomstwa. Potomstwo gwarantowało
ciągłość rodziny i było źródłem nadziei, że ród nie zginie, a jego stan posiadania nie rozproszy wiatr.
Na ogół myślano, że bezbożni i ludzie sprawiedliwi będą razem. Ale mamy w Biblii świadectwa, że może
być inaczej, i że jest nadzieja na inne życie. Henoch (1 Mż 5,24) i prorok Eliasz (2 Krl 2,9nn ) zostali zabrani
przez Boga i mają z Nim nieprzerwaną relację. Obaj nie umarli i nie poszli do szeolu. Zostali wzięci do nieba,
Bożego miejsca zamieszkania.
Cuda dokonane przez proroków Eliasza i Elizeusza (1 Krl 17,17-23; 2 Krl 4,29-37), nawet po ich śmierci
(zob. 2 Krl 13,21), zdają się świadczyć, że istnieje możliwość życia po życiu, i że zmarły może powrócić do
życia. Ale czy ta wiara była powszechna w Izraelu?
Tekstów, które mówią o suwerennej władzy Boga, jako Pana życia i śmierci, nie można interpretować w ten
sposób, że zawarta jest w nich zapowiedź ożywienia zmarłego. W 5. Księdze Mojżeszowej 32,39b czytamy:
„Ja pozbawiam życia i darzę życiem, Ja ranię i leczę”. Mamy tu do czynienia z paralelizmem synonimicznym.
Słowu leczę odpowiada: darzę życiem. Anna, matka Samuela modliła się: „Pan zadaje śmierć, ale i przywraca
do życia, strąca do krainy umarłych, ale i wyprowadza” (1 Sm 2,6). Cała modlitwa dotyczy sytuacji człowieka
żyjącego i chodzi w niej o człowieka, który zbliża się do szeolu. Potwierdzenie takiego rozumienia tekstów,
mówiących o tym, że JAHWE zabija i ożywia znajdujemy w historii o Naamanie. Król izraelski, kiedy przeczytał
list króla syryjskiego, powiedział do Naamana: „Czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu?” (2 Krl 5,7). Obdarzyć życiem, oznacza uleczyć.
Żadnej myśli o życiu po śmierci nie można wyczytać także z tekstów, które mówią o sądzie Bożym nad
człowiekiem, o karze i nagrodzie.
Starotestamentowe teksty wielokrotnie mówią o sądzie nad Izraelem, jak i nad człowiekiem. „Bóg odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną czy dobrą, czy złą” (Kz 12,14; por. 8,5-7). Bóg wynagra-

1

W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie do Starego Testamentu, s. 276n.
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dza sprawiedliwych, karze zło (zob. Ps 94,2; Iz 66,16; Jr 11,20; 17,10). Jeśli chodzi o sąd nad Izraelem, to
prorocy często napominając potomków Jakuba, grożą sądem. Klasycznym przykładem mogą być słowa proroka Amosa:
„Czy wpada ptak w sidła na ziemi, jeżeli nie było przynęty? Czy odskoczy sidło od ziemi, jeżeli nic nie złapało? Czy nie lęka się lud, gdy w mieście zabrzmi trąba? Czy zdarza się w mieście nieszczęście, którego
by Pan nie wywołał? Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim
sługom, prorokom. Gdy lew zaryczy, któż by się nie bał? Gdy Wszechmogący Pan każe, któż by nie prorokował? Ogłaszajcie w pałacach Asyrii i w pałacach ziemi egipskiej i mówcie: Zbierzcie się na górze Samarii i zobaczcie, jak wielkie zamieszanie i jaki ucisk w niej panują! Nie umieją postępować uczciwie
mówi Pan – w swoich pałacach gromadzą skarby ze zdzierstwa i grabieży. Dlatego tak mówi Wszechmogący Pan: Wróg otoczy kraj i pozbawi cię twojej mocy, i splądrowane będą twoje pałace. Tak mówi
Pan: Jak pasterz wyrywa z lwiej paszczęki dwa podudzia lub chrząstkę z ucha, tak zostaną wyrwani synowie Izraela. Wy, którzy siedzicie w Samarii na brzegu dywanu, a w Damaszku na wezgłowiach” (Am 3,
5-12).
W okresie dominacji Babilończyków, prorok Jeremiasz powiada:
„Otóż teraz, ponieważ dopuszczacie się tych wszystkich czynów – mówi Pan – i chociaż mówiłem do was
nieprzerwanie i nieustannie, nie słuchaliście, i chociaż wołałem do was, nie odpowiadaliście, uczynię
domowi temu, który jest nazwany moim imieniem i na którym polegacie, oraz miejscu, które dałem
wam i waszym ojcom, to, co uczyniłem z Sylo, i odrzucę was od mojego oblicza, jak odrzuciłem wszystkich waszych braci, cały ród Efraima” (Jr 7,13nn)1.
Z powyższego wyraźnie widać, że chodzi o sąd w ramach historii. Narzędziami sądzącego Boga są narody,
z którymi przyszło się Izraelowi spotykać w ciągu swej historii.
Nie inaczej jest w wypadku sądu nad poszczególnymi ludźmi. Stary Testament zapowiada sąd nad człowiekiem, ale ma to być sąd, który dokonuje się w sferze życia doczesnego. „Owszem, odpłaca On człowie-

kowi według uczynków i sprawia, że powodzi mu się według jego postępowania. Bo to jest pewne,
że Bóg nie popełnia bezprawia i Najwyższy nie łamie prawa” (Hi 34,11-12)2. Sąd opisany w Księdze
Daniela (7,9-14) jest sądem nad żywymi, nad królestwami, a nie nad umarłymi3.
Psalm 1. zwany często Psalmem dwu dróg pokazuje na czym ten sąd polega:
„Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych
Ani nie stoi na drodze grzeszników,
Ani nie zasiada w gronie szyderców,
Lecz ma upodobanie w zakonie Pana
I zakon jego rozważa dniem i nocą.
Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód,
Wydające swój owoc we właściwym czasie,
Którego liść nie więdnie,
A wszystko, co uczyni, powiedzie się.
Nie tak jest z bezbożnymi! Są oni bowiem jak plewa,
Którą wiatr roznosi.
Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie
Ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.
Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych,
Droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd”.
Ze świadomością istnienia po śmierci, nie wiąże się w starszej myśli Starego Testamentu ani nadzieja
zbawienia, ani myśl o odpłacie4. Są jednak w Starym Testamencie teksty, które czasem są interpretowane
w ten sposób, że zawarta jest w nich nadzieja, przynajmniej symbolicznego trwania po śmierci, lub nadzieja
na nagrodę po śmierci.

1

Zob. L. STACHOWIAK, Księga Jeremiasza, PŚST X-1, s, 162n.
Zob. Cz. JAKUBIEC, Księga Hioba, PŚST VII-1, s. 209n.
3
Zob. M. PARCHEM, Księga Daniela, NKB ST XXVI, s. 427nn, A. BENTZEN, Daniel, HAT 19, s. 61.
4
L. STACHOWIAK, Idea życia po śmierci w Starym Testamencie [w:] Studio Lectionem facere, s. 217.
2
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Są teksty, które mówią, że człowiek trwa wiecznie w swoim potomstwie oraz w dobrym imieniu. Człowiek żyje w jakiś sposób nadal w swoich dzieciach. Abraham wiedział, że musi umrzeć, że to fakt nieodwracalny, ale wie też, że będzie trwał w swoim potomstwie, które osiądzie na ziemi danej przez JAHWE
(1 Mż 15). Do tej nieśmiertelności w potomstwie dochodzi także dobre imię. O tak pojętej nieśmiertelności
człowieka jest mowa w księgach sapiencjalnych: „Pamięć o sprawiedliwym jest błogosławiona, lecz imię
bezbożnych zginie” (Prz 10,7). „Lepsze jest dobre imię niż wyborny olejek” (Kz 7,1). Ale mówi o tym głównie
późniejsza literatura mądrościowa. „(Człowiek) mądry zdobędzie chwałę dla swego narodu, a imię jego będzie żyć na wieki” (Syr 37,26). „Dostatnie życie trwa tylko pewną liczbę dni, ale dobre imię trwa na wieki”
(Syr 41,13).
Psalmista pisze: „Taka to jest droga tych, którzy żyją w błędnej pewności siebie, i taki koniec tych, którym
własna mowa się podoba. Pędzą jak owce do otchłani, śmierć jest pasterzem ich. Ale prawi panować będą
nad nimi z poranku. Zamysły ich będą unicestwione; otchłań będzie ich mieszkaniem”. (Ps 49,14-15). Słowa
te nasuwają pytanie: Czy autor ich uważa, że niesprawiedliwi pójdą do szeolu, a sprawiedliwi unikną zstąpienia do krainy umarłych?
Psalm 16. jest prośbą osoby bliskiej śmierci. Ma ona jednak nadzieję, że odzyska zdrowie i zostanie uratowana. Psalmista buduje nadzieję swoją na przekonaniu, że Bóg go nie opuści, i dlatego pisze: „…nie zostawisz duszy mojej w otchłani, nie dopuścisz, by twój pobożny oglądał grób” (Ps 16,10)1. Czy należy słowa te
interpretować w tym sensie, że choroba jako przedsionek krainy śmierci, zostanie przez psalmistę przezwyciężona dzięki pomocy JAHWE? Czy też psalmista ma pewność, że uniknie wstąpienia do szeolu? Co znaczą
słowa na wieki w 11. wierszu? „Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu twoim, rozkosz po
prawicy twojej na wieki”.
Jeśli chodzi tu o rzeczywiste wyrwanie z objęć szeolu, to mamy tu świadectwo, że ręka JAHWE nie zatrzymuje się przed bramami królestwa śmierci, ale sięga do samego szeolu i wyprowadza z objęć śmierci
tych, których miłuje.
Wiersz 10. jest zbudowany zgodnie z zasadami poezji hebrajskiej. Mamy w tym wypadku do czynienia
z paralelizmem synonimicznym, a więc treść pierwszego członu odpowiada treści drugiego. Dlatego wielu
egzegetów uważa, że chodzi tu o uniknięcie śmierci przedwczesnej, przez uwolnienie od choroby, lub innego
grożącego śmiercią niebezpieczeństwa, a nie o uzyskanie życia wiecznego. Chodzi o powrót do zdrowia
całego człowieka, który dotąd, przez swą chorobę, był już w mocy śmierci. „Na wieki” w 11. wierszu nie
musi zaś oznaczać, że chodzi o rozkoszne życie we wieczności. „Na wieki”, zgodnie z wieloma tekstami Starego Testamentu, znaczy: długie życie. Wiersz 11. kontynuuje bowiem myśl wiersza poprzedniego, w którym
była mowa o uzdrowieniu. Jego myśl jest zatem następująca: Bóg nie tylko wyratuje psalmistę od choroby,
ale nauczy go kroczyć „drogą życia” (por. Prz 2,19; 5,6; 6,23; 15,24), tj. drogą, która zapewnia długie lata życia, dobrobyt i szczęśliwość.
Ale są teksty w Starym Testamencie, głównie w psalmach, które świadczą, że w pewnym okresie rodziła
się nadzieja, że szeol nie jest przeznaczeniem dla wszystkich. Należy przede wszystkim wskazać na psalm 73,
w którym autor usiłuje zgłębić sens cierpienia. Uznając swą słabość, brak odpowiedniej wiedzy, dotyczącej
problemu cierpienia, składa świadectwo: „przecież jam zawsze z tobą; Tyś ujął prawą rękę moją” (Ps 73,23)
i wyraża nadzieję:
„Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogóż innego mam w niebie,
jeśli nie ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania! Chociaż ciało i serce moje zamiera, to
jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Bo oto ci, którzy oddalają się od ciebie, zginą: Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują ci wierności” (Ps 73,24-27).
Głęboką pociechę przynosi psalmiście myśl, że żyje w społeczności z Bogiem, który zapewnia mu swoją
pomoc. Bóg „ujął jego prawicę”, tzn. wspomaga go i kieruje jego krokami według swego planu. Ta świadomość doprowadza go do wyznania: „Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do
chwały” (w. 24).

1

Słowa te stały się locus classicus nauki o zmartwychwstaniu – zob. Dz 2, 26n.
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Jaką „chwałę” ma na myśli autor psalmu? Czy chodzi tu o chwałę doczesną, jaką Bóg obdarzy niewinnego
i sprawiedliwego psalmistę w nagrodę za jego dotychczasowe życie, lub o zachowanie go od takiej śmierci,
jaka spotka grzeszników, lub też chwałę rozumianą jako nagrodę pośmiertną. To obdarzenie chwałą dokona
się potem, w końcu. Istnieje tu potrójna możliwość interpretacji: po śmierci, w samej śmierci, lub po ustaniu
bolesnych doświadczeń, ale za życia psalmisty. Słowo rj^a^ (a^j^r) ma więc znaczenie czasowe (doczesne,
ziemskie). Nie spotyka się w Starym Testamencie wypadków, by można tłumaczyć 'ahar w sensie końca życia, po którym następowałaby chwała u Boga. A zatem psalmista ma nadzieję odejść z tego świata inaczej niż
grzesznicy. Ci ostatni rozstają się z życiem w przerażeniu i pogardzie, on natomiast odejdzie w chwale, z honorem, jako człowiek, który całe życie był wierny Bogu1.
Niektórzy egzegeci jednak twierdzą, że w słowach: „Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam
upodobania! Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na
wieki” (Ps 73,24-26) zawarta jest wiara w życie pozagrobowe. Jeśli psalmista ma na myśli możliwość obcowania z Bogiem, na wzór Henocha i Eliasza, po ich zabraniu przez JAHWE, to w istocie nie ma alternatywy:
albo życie na ziemi, albo jakaś forma bytowania w szeolu. Istnieje jeszcze trzecia możliwość – życie z Bogiem.
Ta bliskość z Bogiem nie może być przerwana przez chorobę, cierpienie, nawet przez śmierć fizyczną. Jeśli
w psalmie 73. jest mowa o zwycięstwie nad śmiercią, to zwycięstwo to nie objawia się w dokładnie określonej nadziei życia wiecznego, lecz w pewności, że życie w łączności z Bogiem, nie może być przerwane przez
śmierć2.
Na tym miejscu można powrócić do psalmu 16. Zarówno w Ps 16. jak i 73. mamy do czynienia z duchową
interpretacją starej formuły, będącej deklaracją JAHWE: „Ja jestem częścią dziedzictwa twojego”. Wydaje się,
że w pewnych środowiskach była ona pojmowana jako oferta określonej wspólnoty życia z JAHWE, wspólnoty trwałej, ponieważ żadne okoliczności życia nie były w stanie jej zakłócić, pod warunkiem, że człowiek na
zawsze pozostanie wierny JAHWE3.
G. von Rad, będąc świadomy trudności egzegetycznych, jakie występują przy interpretacji psalmu 16.
oraz 73, głównie 24. wiersza Ps 73, pisze: „Słowa zawarte w w. 24b są niewątpliwie zadziwiające; nie są to
jednak słowa, których nie podobna przełożyć i nie sposób wyjaśnić. Skrótowe wyrażenie: «Bóg zabiera człowieka» (l*q^j) należy swym charakterem do zakresu pojęć i wyobrażeń pierwotnie mitologicznych, popularnych w Izraelu oraz w dawnej Babilonii, a mianowicie do idei «zabrania». Już w opowiadaniu o odejściu
Eliasza do nieba (2 Krl 2, 1 nn.) czy we wzmiance o zabraniu Henocha (1 Mż 5, 24) Izrael wyraził jasno myśl,
że JAHWE rozporządza jeszcze inną przestrzenią życiową i posiada moc i niczym nie skrępowaną swobodę
przenoszenia do niej ludzi. Ale i poeci późniejsi, autorzy psalmów nawiązali do tych dawnych pojęć. «Lecz
Bóg wyzwoli moją duszę z mocy Szeolu, bo mię zabierze» (Ps 49 [48], 16). Wydaje się, że wypowiedzi tej nie
można nie odnieść do życia po śmierci, gdyż cały psalm przenika refleksja koncentrująca się wokół problemu
z zakresu teodycei, a mianowicie łaski życia udzielanej przez JAHWE jednostkom, wynikiem zaś tej refleksji
jest wniosek, że chełpiący się z ogromu swych bogactw doznają zagłady. Właśnie ona, śmierć, dokonuje
ostatecznego i decydującego rozdziału. I taka jest też najwyraźniej myśl Ps 73 [72]. Ani Ps 49 [48], ani Ps 73
[72] nie można zresztą zaliczyć po prostu do lamentacji i psalmów dziękczynnych; brak w nich opisu jakiejś
aktualnej sytuacji krytycznej i typowych sformułowań o ocaleniu. Raczej zaznacza się w nich wyraźny teoretyczny wysiłek zajęcia się tym, co zasadnicze, a nie poprzestawanie jedynie na analizie konkretnej sytuacji
krytycznej. Forma poetycka nie powinna wprowadzać nas w błąd; nie możemy przeoczyć, że problem teologiczny został w tych psalmach postawiony niemalże na ostrzu noża: w jaki sposób, wobec szczęścia będącego udziałem bezbożnych, realizuje się pomoc i błogosławieństwo JAHWE dla tych, którzy są mu wierni? Pociechą jest to, że JAHWE podtrzymuje pobożnego, pozostaje jego Bogiem we wszystkich sytuacjach życiowych i nawet śmierć nie może zniweczyć zaoferowanej mu wspólnoty życia”4.

1

M. FILIPIAK, Biblia o człowieku. Zarys antropologii biblijnej Starego Testamentu, s. 204nn.
Tamże.
3
G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 317.
4
G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 318.
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Psalmy: 16. 49. oraz 73. są wyrazem osobistej, indywidualnej pobożności. Nie można oczekiwać w nich
rozwiązań definitywnych. Zawierają pewne przeczucia. Dopiero młodsze teksty Starego Testamentu, głównie
teksty o charakterze apokaliptycznym podejmują próbę odpowiedzenia na pytanie o życie po życiu. Zawierają nieśmiało zwerbalizowaną wiarę w zmartwychwstanie. Poprzedza je zapowiedź o zniszczeniu śmierci:
„Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki i zetrze łzę z każdego oblicza, i usunie hańbę swojego ludu na
całej ziemi, gdyż Pan powiedział” (Iz 25,8)1. Następnie w tzw. apokalipsie Izajasza spotykamy się z przekonaniem, że zmartwychwstaną pobożni: „Ożyją twoi umarli, twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie
śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż twoja rosa jest rosą światłości a ziemia wyda zmarłych” (Iz 26,19),
nieco później zaś zrodzi się przekonanie w zmartwychwstanie wszystkich zmarłych.
Pierwszą księgą biblijną, która wyraźnie wspomina o życiu wiecznym i rozdzieleniu na dobrych i złych,
a więc księgą mówiącą o powszechnym zmartwychwstaniu jest Księga Daniela2. Autor próbuje odpowiedzieć na wiele pytań, między innymi: Kto będzie zbawiony i gdzie będą przebywać dusze zmarłych? Stosuje
on podział na życie wieczne dla pobożnych i potępionych. Tekst jednak nie mówi wyraźnie kim oni będą i jaki
czeka ich los3: „W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego
ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu.
W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie.
Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości,
jak gwiazdy na wieki wieczne” (Dn12,1-3).
Idea zmartwychwstania ciała była rozwijana konsekwentnie w późniejszej literaturze judaistycznej. Wyraźnie występuje w apokryfie, jakim jest 2. Księga Machabejska (7,14; 12,42-46)4.
Idea zmartwychwstania jest tylko jedną próbą odpowiedzi na pytanie o los człowieka po śmierci. W literaturze mądrościowej znajdziemy zgoła inną próbę. Tu nie ma mowy o zmartwychwstaniu zmarłych, lecz
o życiu duszy u Boga. Ta myśl rozwinęła się pod wpływem hellenistycznej idei o nieśmiertelności duszy. Autor Księgi mądrości pisze: „A sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek” (Mdr 4,7; por
2,23; 6,18n). Należy jednak zauważyć, że komentatorzy Księgi mądrości nie są zgodni co do tego, czy jej autor znał naukę o zmartwychwstaniu ciała, czy też opowiadał się wyłącznie o życiu duszy przed obliczem Boga5.
M. Filipiak komentując wypowiedzi autora Księgi mądrości na temat życia po życiu pisze: „W Księdze
Mądrości nie ma żadnej wyraźnej wzmianki o zmartwychwstaniu ciała ludzkiego. Jest to tym dziwniejsze, że
w takim środowisku, w którym zwykło się mówić o duszy i o ciele jako o dwóch składnikach człowieka
(a takie było środowisko kulturowo-religijne autora Księgi Mądrości), trzeba było dla wyrażenia idei zmartwychwstania uwydatnić odzyskanie czy przemianę ciała i jego członków (por. 2 Mch 7,11.23; 14,46; Łk
24,39; Rz 8,11.23; 1 Kor 15,35 -54; 2 Kor 5,1-4; Flp 3,21). To milczenie autora Mdr jest różnie interpretowane
przez egzegetów.
Jedni sądzą, że prawda o zmartwychwstaniu ciał jest dla autora księgi tak oczywista, iż wcale o niej nie
wspomina, choć ją suponuje. Inni uważają, że autor znał prawdę o zmartwychwstaniu, lecz aby nie odstręczać swoich czytelników greckich, wolał podkreślać elementy ściśle duchowe szczęścia pośmiertnego,
a w cieniu pozostawił los ciała. Milczenie autora Mdr o zmartwychwstaniu miałoby zatem charakter taktyczny.
Nie brak też opinii, że autor Mdr do tego stopnia uległ antropologii i eschatologii greckiej, iż nie wierzył
w zmartwychwstanie cielesne; karaną lub nagradzaną będzie kiedyś jedynie dusza człowieka. Wydaje się, że
1

Słowa te odnoszą się do odrodzenia Izraela, to jednak zawierają już zapowiedź indywidualnego zmartwychwstania – zob.
L. STACHOWIAK, Księga Izajasza I, PŚST IX-1, s.372.
2
Powstała ona około p.n.e, a więc w porównaniu z psalmami jest ona stosunkowo młoda. Zob. W. H. SCHMIDT, Wprowadzenie
do Starego Testamentu, s. 247.
3
„Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na
wieki wieczne” Dn 12,3 Zob. Peter M., Wykład Pisma Świętego Starego Testamentu, s. 623.
4
Zob. F. GRYGLEWICZ, Księgi Machabejskie, PŚST VI-4, s. 306. 343.
5
Zob. M. FILIPIAK, Biblia o człowieku. Zarys antropologii biblijnej Starego Testamentu, s. 250nn.
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autor Księgi Mądrości adaptując do środowiska aleksandryjskiego doktrynę starotestamentalną, niektóre jej
aspekty mocno podkreślał, o innych milczał. Jego eschatologia nie różni się zasadniczo od eschatologii żydowskiej; jest jak ona indywidualna i ponadhistoryczna, przyjmuje dla sprawiedliwych życie wieczne u Boga,
w odpoczynku i radości. Owszem, autor Mdr nie mówi o zmartwychwstaniu cielesnym — ale trzeba pamiętać, że pewne pisma apokaliptyczne też mówią tylko o wyjściu «dusz» z szeolu dla zdobycia życia wiecznego.
Ponadto także teksty, które mówią o zmartwychwstaniu ciał (Dn 12,2), pojmują je jako transfigurację, która
umożliwi przejście do «świata przyszłego» (Dn 12,3), a o tym przecież mówi autor Mdr. Czy nie jest więc
możliwe, że istniał podwójny sposób wyrażania tej samej prawdy?”1.
U progu Nowego Testamentu brak więc jasności w kwestii wiary w życie po śmierci. To może w pewnym
stopniu tłumaczyć istnienie na kartach ksiąg Nowego Przymierza niejednolitej tradycji dotyczącej eschatologii.

1

M. FILIPIAK, Biblia o człowieku. Zarys antropologii biblijnej Starego Testamentu, s. 250-251.
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Stary Testament jest świadectwem wiary ludu izraelskiego w Boga, który objawił się patriarchom jako a@l
v^dD^y, Mojżeszowi zaś jako JAHWE (2 Mż 6,2.3). Nie można zrozumieć Starego Testamentu bez założenia,
że nie byłoby kanonu Starego Testamentu, gdyby starożytny Izrael nie doświadczył w swojej historii zbawczych interwencji JAHWE. Podejmując się zbadania treści Starego Testamentu, nie można więc zlekceważyć
wiary Izraela w swojego Boga, a więc nie wziąć pod uwagę religijnego świadectwa potomków patriarchy
Jakuba.
Stary Testament jest dokumentem, mówiącym o kształtującej się wierze Izraela w ciągu jego długiej historii pod wpływem licznych doświadczeń i przeżyć. Tym samym Stary Testament jest także w pełnym tego
słowa znaczeniu świadectwem Izraela o swoim miejscu w świecie, swojej egzystencji przed Bogiem. Można
więc powiedzieć, że Stary Testament jest antropologią, zaś teologią jedynie o tyle, o ile ta antropologia bierze pod uwagę związek człowieka z Bogiem.
Psalmista Pański pytał: „Czymże jest człowiek…?” (Ps 8,5). Na postawione przez siebie pytanie odpowiedział:
„Panie, „uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga,
Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go.
Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich,
Wszystko złożyłeś pod stopy jego:
Owce i wszelkie bydło,
Nadto zwierzęta polne” (Ps 8,6-8).
Odpowiedź ta jest jedynie cząstką starotestamentowej refleksji na temat człowieka, jego miejsca w świecie i przed obliczem Boga. Odpowiedź Starego Testamentu na pytanie o człowieka jest polifoniczna, niejednolita, ale zawsze dana w świetle wiary ludu wybranego przez Boga. Badacz musi być świadomy, że żadna
z tych odpowiedzi nie jest ostateczna, każda z nich jest „w drodze”, bowiem Izrael był nieustannie w drodze.
Ciągle doświadczał obecności Boga, a każde doświadczenie przynosiło coś nowego, pogłębiało wiarę, poszerzało horyzonty samopoznania i rozumienia swojego powołania i roli w historii.
Izrael w świetle swojej wiary usiłował odpowiedzieć na pytanie o człowieka, jako stworzenia Bożego,
jakie jest jego miejsce w świecie, w królestwie zwierząt, w otaczającej go rzeczywistości. Musiał więc zmierzyć się z kosmologią, która chociaż związana jest z pojmowaniem świata przez starożytnych Semitów, to jest
w niej jednak coś nowego, a mianowicie została ona odmitologizowana. Świat, w którym żyje człowiek, chociaż stworzony został przez Boga, to jednak nie jest boski. Tym samym w Starym Testamencie rozpoczął się
proces sekularyzacji życia.
Izrael podjął też próbę opisania świata jako obszaru rządów Bożych. Bóg wpisał się w historię Izraela,
przez zawarcie przymierza z potomkami Jakuba. Świat jest areną działania Boga, miejscem, w którym realizuje się Jego suwerenna wola.
Izrael w świetle swojej wiary w JAHWE, Boga pochylającego się nad człowiekiem, starał się odpowiedzieć
na pytanie o miejsce człowieka w rodzinie i narodzie. Przy okazji więc musiał stworzyć podstawy życia
w ludzkiej społeczności, aby Boże stworzenie, jakim jest człowiek, mogło się harmonijnie, w pokoju i szczęściu rozwijać.
Stary Testament nie zatrzymał się na granicy życia ludzkiego, a więc przed bramami szeolu. I chociaż początkowe odpowiedzi na pytanie o życie człowieka po jego życiu były pesymistyczne, to jednak w ciągu dziejów, w świetle swej wiary w Boga wszystko przenikającego i ogarniającego daje zaskakującą odpowiedź
w słowach psalmisty:
„Chociaż ciało i serce moje zamiera,
To jednak Bóg jest opoką serca mego
I działem moim na wieki” (Ps 73, 26)
Nie inaczej jest z opisanymi w Starym Testamencie izraelskimi instytucjami. Przedstawione zostały
w świetle wiary Izraela w JAHWE. Czy wiara ich potrzebowała? Wiara potrzebuje objawiającego się Boga.
One służyły – takie jest nasze rozumienie tych instytucji – utrzymaniu i pogłębieniu wiary. Należy sądzić, że
dla utrzymania wiary zostały powołane i pomyślane jako stróże wiary Izraela.
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Kult nie tylko jest wyrazem czci dla Boga, ale uczy właściwej postawy grzesznika przed Bogiem. Oferuje
odnowienie utraconej społeczności z JAHWE, buduje tą społeczność na fundamencie zaufania, nie na złożonej Bogu ofierze, ale na samym Bogu, który mówi: „Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak
śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna” (Iz1,18).
Instytucja króla z założenia miała na celu nie tylko polityczne umocnienie Izraela, ale przede wszystkim
miała stać na straży prawowierności. Zgoła inną kwestią jest to, czy każdy król poważnie traktował swoją
rolę, jako stróża i pasterza w Izraelu.
To głównie izraelscy prorocy, którzy otrzymywali od JAHWE słowo, zawsze odpowiednie i pasujące do
sytuacji, w której znajdował się Izrael, stali na straży jahwizmu, czystości wiary i życia zgodnego z wolą Bożą.
Bez izraelskiego profetyzmu – być może – droga jahwizmu przez historię nie byłaby tak barwna i dramatyczna. Przede wszystkim izraelski profetyzm otwarł dla wiary w Boga perspektywy, które na samym początku
drogi Izraela przez historię, tylko w zalążku zawarte były w obietnicy ziemi.
Chrześcijański teolog widzi w Starym Testamencie opis drogi wiary, samoświadomości człowieka jako
stworzenia, które nieustannie stoi przed Bogiem. Czytając Stary Testament pyta o jego spójność z Nowym
Testamentem. G. von Rad pytanie to wyartykułował następująco: „W jakim stosunku …pozostaje ów szeroki
krąg w najwyższym stopniu znamiennych, starotestamentalnych wyobrażeń o świecie, człowieku i o śmierci
do nowotestamentowego orędzia o Jezusie Chrystusie?”. Odpowiada też na nie, pisząc: „Orędzie to stwierdza, że w Chrystusie Słowo stało się «ciałem» (J 1, 14), że Chrystus narodził się z niewiasty (Ga 4, 4); sytuuje
objawienie się Chrystusa w historycznym kontekście Izraela (Mt 1, 1 nn.), co więcej, w kontekście historii
świata (Łk 2,1; 3,1); ukazuje to wydarzenie zbawcze jako konsekwencję historycznych wydarzeń i mówi
o spełnionym czasie, o spełnionych słowach i o «wielkich dziełach Bożych» (Dz 2, 11), które poczynając od
narodzenia Jezusa, poprzez działalność w Galilei, prowadzą aż do ukrzyżowania, a ostatecznie aż do zmartwychwstania i wniebowstąpienia. Znów więc widzimy ludzi usilnie zabiegających nie o to, by przedłożyć
nową naukę, lecz przede wszystkim o to, by ukazać ciąg wydarzeń historycznych, stwarzających zupełnie
nowe podstawy dla stosunków Izraela z jego Bogiem, co więcej, dla analogicznych stosunków wszystkich
ludzi. Wewnętrzna wspólność między tym orędziem a tym, co właśnie powiedzieliśmy na temat Starego
Testamentu, z całą pewnością polega więc na tym, że również orędzie nowotestamentalne, wypowiadając
się w taki właśnie sposób o człowieku i jego możliwościach, o «ciele», dalej zaś o świecie i o świeckiej sferze
historii jako o sferze objawienia się Boga, korzysta w gruncie rzeczy z tych samych wyobrażeń, jakie były
w obiegu już w dawnym Izraelu”1.
Stary Testament stoi na początku Bożego objawienia i prowadzi ku Nowemu Przymierzu. Uprawomocnieniem takiego poglądu są słowa autora Listu do Hebrajczyków: „Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna,
którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia
z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach” (Hbr 1,1-3).
Dla chrześcijańskiego teologa nieistotna jest szata, w jakiej przekazana została starotestamentowa myśl
antropologiczna i wiara w Boga. Szata jest zmienna, zawsze dopasowana do epoki. Niezmienne jest Boże
„Jestem”.

1

G. von RAD, Teologia Starego Testamentu, s. 636.
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ST Stary Testament
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Joz
Sdz
Rt
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1 Krn
2 Krn
Ezd
Ne
Est
Hi
Ps
Prz
Kz
Pnp
Iz
Jr
Tr
Ez
Dn
Oz
Jl
Am
Ab
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Mi
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Ha
So
Ag
Za
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1 Mch
Mdr
Syr
Tb
Jdt
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Księga Jozuego
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1. Księga Samuela
2. Księga Samuela
1. Księga Królewska
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1. Księga Kronik
2. Księga Kronik
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Księga Nehemiasza
Księga Estery
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Księga psalmów
Księga przysłów
Księga kaznodziei
Pieśń nad pieśniami
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Księga Jeremiasza
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Dzieje apostolskie
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List do Rzymian
1 Kor
1. List do Koryntian
2 Kor
2. List do Koryntian
Ga
List do Galacjan
Ef
List do Efezjan
Flp
List do Filipian
Kol
List do Kolosan
1 Tes
1. List do Tesaloniczan
2 Tes
2. List do Tesaloniczan
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1. List do Tymoteusza
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2. List do Tymoteusza
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List do Tytusa
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Jk
List św. Jakuba
1P
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BWAT
Conc.
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EvTh
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RBL
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RT ChAT
RT KUL

Das Alt Testament Deutsch
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benedyktynów tynieckich), 31982
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Evangelische Theologie, 1934–
Handbuch zum Alten Testament
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Kerygma und Dogma
Pismo Święte Starego Testamentu
Ruch Biblijny i Liturgiczny, 1948–
Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 1957
Rocznik Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, 1959–
Rocznik Teologiczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (daw.
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STB
STHŚO
STV
SWB
TBNT
THAT
TWAT
TWNT
TRE
Wmwkb
ZAW
ZN KUL
ZThK

Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, 1949–
Słownik Teologii Biblijnej, 1973
Studia Teologiczno-historyczne Śląska Opolskiego,
Studia Theologica Varsaviensia, 1963–
Słownik Wiedzy Biblijnej, Warszawa 1996
Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament, 31972
Theologische Handwörterbuch zum Alten Testament, 21979
Theologische Wörterbuch zum Alten Testament, 1973–
Theologische Wörterbuch zum Neuen Testament, 1933–1974
Theologische Realenzyklopädie, 1975–
Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych,
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des nachbiblischen Judentums, 1881–
Zeszyty Naukowe KUL
Zeitschrift für Theologie und Kirche, 1891–
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