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Rozdział Siódmy

BOŻE

„OBLUBIEŃCZE” ZWIERZENIA MIŁOŚCI

W KSIĘGACH

PROROCKICH

*       *       *

„Spodobałaś się Jahwéh,
a twoja Kraina otrzyma

Męża” 
(Iz 62,4)
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Kolejny ciąg rozważaniowy

W naszych rozważaniach nad elementami Starego Testamentu, które mogłyby rzucić światło na
 lepsze rozumienie małżeństwa jako sakramentu Kościoła, dochodzimy – historycznie biorąc – do ksiąg
 prorockich. Zdajemy sobie sprawę, że przez proroków Bóg nie tyle ‘przepowiadał’ detale przyszłych
 wydarzeń, ile uświadamiał Ludowi swego wybrania coraz jaśniej kierunek realizacji Bożego zamysłu:
 zbawienia człowieka – mężczyzny i kobiety z niewoli grzechu. Na co dzień pełnili prorocy rolę
 charyzmatycznych mężów, których zadaniem było wstrząsanie sumieniami i nawoływanie Ludu Bożego
 do nawrócenia.

Izrael, będący swoistą samotną ‘wyspą’ monoteizmu, musiał się po wszystkie czasy zmagać z
 oddziaływaniem ponętnych kultów otaczających go narodów. Cześć oddawana przez nie coraz innemu
 bóstwu, które nierzadko patronowało podstawowym zwyrodnieniom moralnym, działała na Izraela
 kusząco i prowokowała nie utwierdzonych w wierze do apostazji od Jahwéh, Boga Przymierza. Kult
 religijny u innych narodów narzucał się odwiecznie swą nieporównanie wyższą atrakcyjnością,
 schlebiając ponadto ludzkiej słabości etycznej – w przeciwieństwie do religii Jahwéh, która wymagała od
 Jego czcicieli wysokiego poziomu moralnego. Chodziło wciąż o wierność słowu miłości, danemu Jahwéh
 przy zawieraniu Przymierza pod Synajem, które potem systematycznie odnawiano. Wierność Przymierzu
 była oceniana każdorazowo w analogii do wierności, jaką sobie ślubują małżonkowie w dniu
 decydowania się na komunię życia i miłości.

Uzbrojeni we wnioski z poprzednich rozważań, szczególniej tych pochodzących z bezpośredniego
 dziedzictwa duchowego Mojżesza o miłowaniu Jahwéh „z całego serca”, wypada rzucić okiem na jego
 ludzkie i boskie losy przez następujące wieki. W ten sposób staje przed nami treść rozważaniowa, którą
 w niniejszym rozdziale (cz. VI, rozdz. 7) podzielimy na trzy grupy tematyczne:

A. Mowa Miłości uradowanej – wciąż ranionej;
B. Oblubieńczość Boża przezierająca u Proroków „Wcześniejszych”;
C. Oblubieńczość Boża objawiająca się w Księgach Proroków ‘Większych’.

A.   MOWA MIŁOŚCI URADOWANEJ – WCIĄŻ RANIONEJ

1. Uczuciem nasycone Boże zatroskanie o miłość wzajemną



Boże uzasadnianie oczekiwanej miłości wzajemnej
ze strony Izraela

Lud Boży dobrze rozumiał, co znaczy oczekiwanie Jego „Pana, Boga naszego, Boga Jedynego”
 [Jahwéh Elohénu, Jahwéh echád; zob. wyż.: Słowa ‘Słuchaj Izraelu’], przekazane mu przez Mojżesza w przykazaniu,
 które jest „pierwsze w Prawie” (Pwt 6,4n; oraz: Mk 12,29nn; Mt 22,36). Omawialiśmy je pod koniec
 poprzedniego rozdziału:

„Będziesz miłował Pana, Boga twojego,
 z całego swego serca,
 z całej duszy swojej,
 ze wszystkich swych sił ...” (Pwt 6,5).

Intuicja wiary i nieustannie doświadczane wkroczenia Jahwéh w trudne dzieje Izraela – w parze z
 zawsze im towarzyszącym Słowem Bożym interpretującym ich sens, uwieńczone obecnie po ludzku nie
 wytłumaczalnym wyprowadzeniem całego narodu z niewoli potężnego Egiptu oraz zawarciem
 Przymierza pod Synajem, nasuwały Izraelowi jednoznaczne przekonanie Prawdy objawienia, że Boże
 odniesienia do nich nie mieszczą się – po ludzku o Bogu się wyrażając – w granicach żadnej ‘normy’.

Z dnia na dzień ugruntowywali się w spontanicznie się nasuwającym wniosku, którego jednak nie
 ośmielaliby się zbyt jasno formułować, że temu ‘ich’ Bogu – Jahwéh, na nich najwidoczniej naprawdę
 ‘zależy’ (por. 1 P 5,7). Nie mogli nie dostrzegać, że Jahwéh czuje do nich swoistą ‘słabość’, czyli jaśniej
 mówiąc, że Jahwéh w nich się ‘zakochał’ – w sposób trudny do wytłumaczenia, jeśli chodzi o powód tego
 ‘zakochania’. Gdyby ich bowiem Jahwéh sam pierwszy nie umiłował i nie poczuwał się wobec siebie
 samego zobowiązany do ich kochania, zostawiłby ich sobie samym w ich umęczonym losie: ludu
 niewolników.

Jak bowiem można było inaczej wyjaśnić przedziwne wynurzenia tego Jahwéh, Boga po prostu
 żywego: zdumiewająco zaangażowanego, kochającego całym sobą; obdarzającego hojnością obietnic,
 ale i realizującego ich treść; a przy tym niezwykle wymagającego i „zazdrosnego” w zaofiarowanym i
 zawartym przymierzu miłości – jak nie jako odniesień miłości oblubieńczej.
 – Wynurzenia te były o tyle bardziej zadziwiające, że chodzi o nieskończony dystans dzielący Izraela od
 Jahwéh. Takie musiało być odczucie wiary Hebrajczyków-Izraela.

Rozumiemy, że nikt nie ośmieliłby się wtedy aż tak właśnie scharakteryzować fakt wyboru Izraela
 spośród wszystkich innych ludów, a jeszcze bardziej przymierza, jakie ten ‘Elohim’, któremu na Imię
 „Jahwéh = On JEST”, im zaofiarował.
 – Co więcej jednak, trudno było nie dostrzec, że tenże ‘ich Bóg’ najwyraźniej czuje się zobowiązany do
 dochowania wierności raz Izraelowi danemu słowu.

Z kolei jednak Jahwéh oczekuje od Izraela i każdego członka tego Ludu ‘swojego’ – z zatroskaniem
 na wzajemność w okazywanej Mu miłości. Jahwéh żywi wciąż nadzieję, że Izrael będzie się poczuwał do
 wzajemności w skądinąd dobrowolnie zaakceptowanej miłości-wierności wobec siebie – i postępował, jak
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 przystało na Lud umiłowania tego swojego Boga. Jakżeż często, poprzez wszystkie dalsze wieki, będzie
 ten ‘ich’ Elohim przypominał Izraelowi mobilizującą godność owego Bożego wyboru i płynące z niego
 zobowiązania. Obserwowaliśmy to już niejednokrotnie w poprzednich rozważaniach:

„Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich
 i przywiodłem was do Mnie.
 Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu Mego i strzec mojego Przymierza,
 będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów,
 gdyż do Mnie należy cała ziemia.
 Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i Ludem świętym ...” (Wj 19,4nn).

Lub:

„... Będę chodził wśród was, będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim Ludem.
 Ja jestem Jahwéh, Bóg wasz, który wyprowadził was z ziemi egipskiej,
 abyście przestali być ich niewolnikami.
 Ja rozbiłem drągi waszego jarzma
 i dałem wam możność chodzenia z podniesioną głową ...” (Kpł 26,12n).

Podstawowym wyrazem szczególnego wyboru Hebrajczyków-Izraelitów i nabycia prawa własności do
 nich [oczywiście przy pełnym uwzględnieniu godności osobowej], na które Jahwéh się niezmiennie powoływał, był
 fakt wybawienia Hebrajczyków z kilkuwiekowej niewoli w Egipcie.
 – Hebrajczycy byli tam pozbawieni zarówno wolności osobistej, jak wolności ‘religijnej’, tzn. swobody
 kochania swojego Boga „całym sercem, całą duszą, ze wszystkich sił”. Tym ‘ich’ Bogiem był od szeregu
 wieków wciąż ten sam Bóg, który w tej chwili zaczął realizować wśród nieprawdopodobnych zbawczych
 wkroczeń obietnice dane niegdyś Patriarchom, poczynając całkiem od nowa od Abrahama, Izaaka i
 Jakuba.

Na tej właśnie podstawie nabył Jahwéh pełne prawo do tego ‘swojego’ Ludu, który sobie przygotował
 jako tę ‘swoją’, ukochaną – Oblubienicę, swoją jedyną, jednocześnie ani przez moment nie zacierając
 swej najwznioślejszej transcendencji. Ta zaś przy całym nieskończonym dystansie między
 Stworzycielem a człowiekiem-stworzeniem wyrażała się namiętnym poszukiwaniem bliskości, która
 ofiarowywała komunię z sobą w tym samym swoim Bożym Życiu, w tej samej swej Bożej Miłości:

„Ty bowiem jesteś narodem poświęconym Twojemu Bogu, Jahwéh.
 Ciebie wybrał Twój Bóg, Jahwéh, byś spośród wszystkich narodów,
 które są na powierzchni ziemi, był Ludem będącym Jego szczególną własnością” (Pwt 7,6).

Izrael zdawał sobie sprawę, że wezwanie do bycia narodem „poświęconym Jahwéh”, „... królestwem
 kapłanów i Ludem świętym ...” – stawia przed nim wysokie wymagania moralne.
 – Wymagania te nie mają stanowić ciężaru, lecz winny być odpowiedzią wdzięczności i radości z
 dostąpienia zaszczytu niepojętości doświadczonych cudownych interwencji ze strony Jahwéh. Nic nie
 jest trudne dla serca kochającego. Ten Bóg ‘ich’ – Jahwéh, oczekuje z tytułu właśnie nabycia ich na swą
 doborową własność [hebr.: segulláh] i królestwo kapłanów – odpowiedzi serca, które kochając – stara się
 przypodobać Jahwéh, swojemu ‘Elohim’ [Bogu] w ramach odpowiedzi miłości za doznane wyrazy Bożej
 Miłości.

Izrael nie mógł nie wyczuwać ze wzrastającą świadomością, że
 miłość Jahwéh w stosunku do niego – Izraela, ujawnia się coraz
 bardziej jednoznacznie jako miłość Boża oblubieńcza. Będzie o
 tym świadczyło zwłaszcza obficie się ukazujące Słowo-Boże-
Pisane proroków-pisarzy (w. 8-6).
 – Odpowiedź zaś Izraela na wyrazy Bożej miłości oblubieńczej nie
 może nie wyrażać się poprzez czynne wprowadzanie w życie
 wszystkich warunków zawartego przymierza.



Objaśnienie

Nic dziwnego, że Mojżesz przekazuje Hebrajczykom,
 późniejszym Izraelitom – Boże polecenie, żeby przekazywali
 informację i treść warunków zawartego przymierza z pokolenia na
 pokolenie nie tylko jako kwestii martwego ‘Prawa-dla-Prawa’, lecz
 jako wyrazu ich z kolei pełnej uczucia i zaangażowania miłości
 odwzajemnionej względem Jahwéh:

„Czyń, co jest prawe i dobre w oczach Jahwéh, aby ci się dobrze
 powodziło i abyś wreszcie wziął w posiadanie piękną ziemię,
 którą poprzysiągł Jahwéh przodkom twoim ...
 – Tak zapowiedział Jahwéh:
 Gdy Syn twój zapyta cię kiedyś: ‘co za znaczenie tych świadectw, praw i nakazów, które wam zlecił
 nasz Bóg, Jahwéh?’,
 – odpowiesz swojemu synowi:
 ‘Byliśmy niewolnikami faraona w Egipcie i wyprowadził nas Jahwéh z Egiptu mocną ręką. Uczynił na
 oczach naszych znaki i cuda wielkie przeciwko Egiptowi, Faraonowi i całemu jego domowi.
 Wyprowadził nas stamtąd, by iść z nami i przyprowadzić nas do ziemi, którą poprzysiągł dać przodkom
 naszym.
 – Wtedy rozkazał nam Jahwéh wykonywać wszystkie te prawa, bać się naszego Boga, Jahwéh, aby
 zawsze dobrze nam się wiodło i aby nas zachował przy życiu, jak to dziś czyni.
 Na tym polega nasza sprawiedliwość, aby pilnie przestrzegać wszystkich tych poleceń
 wobec naszego Boga, Jahwéh, jak nam rozkazał’ ...” (Pwt 6,18-25).

Kiedyś Jezus wyrazi się identycznie o tym, w jaki sposób można się wykazać ‘miłością’ do Boga – i
 do Niego samego:

„Kto ma przykazania Moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje.
 Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca Mego,
 a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie ...” (J 14,21).

2. W walce o odzyskanie wciąż zdradzanej miłości

file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/ben16-1.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/ben16-1.jpg
file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/gra/ben16-1.jpg


a. Odpowiedź oblubieńcza na oblubieńczość

Jeślibyśmy mieli nawiązać obecnie jeszcze raz do Mojżeszowego polecenia, które już też Lud Boży
 czasów przed-Chrystusowych rozumiał jako „pierwsze ze wszystkich przykazań” (Mk 12,28), mianowicie:

„Słuchaj, Izraelu, Jahwéh jest naszym Bogiem: Jahwéh Jedyny.
 Będziesz miłował twojego Boga, Jahwéh, z całego swego serca,
 z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił ...” (Pwt 6,4n),

zdajemy sobie sprawę, iż Izrael widział w tym wezwaniu do odwzajemnienia Bożego zaangażowania w
 stosunku do niego – wezwanie do odpowiedzi oblubieńczej na zaofiarowaną sobie Bożą miłość typu
 oblubieńczego.
 – Jahwéh nabył Izraela z całą oczywistością faktów jako swoją osobistą „segulláh [hebr.] = wyłączną
 własność” (Wj 19,5; Pwt 7,6; 14,2; 26,18).

Rozumie się, że „z całego serca ...” itd. nie kocha się byle kogo. Nikt też nie będzie tak kochał byle
 kogo. Miłość będąca wyrazem całkowitości daru swojej osoby – osobie kogoś ukochanego, czyli
 wyrażająca się komunią osób, znajduje właściwe sobie miejsce rozwoju dopiero w przypadku
 oblubieńców: małżonków. Ci zaś związali się z sobą nierozerwalną więzią przymierza komunii życia i
 miłości.
 – Toteż omawianego właśnie, w księdze Deuteronomium zapisanego Bożego polecenia nie można
 interpretować inaczej, jak miłości w pionie: Bóg a człowiek – mężczyzna i kobieta kwalifikowanej jako
 miłość oblubieńcza – w Bożym tego słowa znaczeniu.

Jest oczywiście zrozumiałe, że Izrael nie wyzwoliłby z siebie tyle śmiałości, żeby tak pojmowaną i
 przeżywaną ‘miłość do Boga’ określić jako miłość oblubieńczą. Któż by się nie lękał pospolicieć Bożej
 transcendencji – Boga, który jest Duchem? A przecież przy całym niemal przerażeniu na myśl, że Bóg
 mógłby kochać człowieka oblubieńczo, nie może wchodzić w grę żaden inny rodzaj miłości, jak tylko ta
 właśnie ‘oblubieńcza’ – w jej Bożym rozumieniu.

Istnieje zapewne miłość okazywana ‘bliźnim’ w sensie ogólnym, globalnym. Świadczona bliźnim
 życzliwość i bezinteresowna pomoc może być podyktowana szczerym uczuciem, dodatkowo
 podbarwionym współczuciem w obliczu bezradności bliźniego, który jest niepełnosprawny, niekiedy nie
 rozwinięty i wielorako upośledzony.
 – Będzie to wówczas autentyczna bezinteresowna ‘miłość’ bliźniego, nie obliczona na poklask i nie
 mająca nic wspólnego z etycznie ‘zimną’ filantropią. Nie będzie to jednak miłość typu ‘komunii osób’.
 Taka miłość występuje jedynie pomiędzy małżonkami. Rozwija się ona stopniowo już też pomiędzy
 narzeczonymi, którzy zdecydowanie zmierzają do związania się przymierzem małżeństwa.

W przypadku miłości okazywanej przez Boga będzie chodziło każdorazowo o Jego miłość-życzliwość
 typu zaofiarowanej bezinteresownej komunii z sobą Ludowi swego wybrania, a w jego ramach każdemu
 poszczególnemu mężczyźnie i kobiecie, członkom tegoż Ludu. A że Bóg jest Nieskończony w swych
 doskonałościach, kocha On każdego z osobna tak, jakby był „jedynym na ziemi stworzeniem” (GS 24).

Tak kochać potrafi tylko On, Bóg Nieskończony w swych doskonałościach: Jeden jedyny, a przecież



 Trój-Jedyny. Gdy Bóg kocha stworzenie swojego umiłowania, tj. swój żywy Obraz wobec kosmosu,
 kocha go miłością oblubieńczą, oddając mu siebie całościowo, na ile oczywiście człowiek ten zdolny jest
 przyjąć w swej małości i stworzoności Boga Nieskończonego. W jakiejś analogii do słońca, które świeci
 dla każdego jednakowo. A tylko poszczególny człowiek ‘korzysta’ z tego całościowo kochającego Boga
 na tyle, na ile ustawia się do Boga: obliczem, czy nie daj Boże ... „tyłem” (zob. Jr 2,27; 7,24; 15,6).

Ofiarując swoją miłość oblubieńczą, Bóg zaprasza każdego z osobna mężczyznę i kobietę do
 tajemnicy jedno-w-miłości i jedno-w-tym-samym-życiu z sobą.
 Jan Paweł II powie w nawiązaniu do ograniczoności człowieka-stworzenia w Obliczu Nieskończonego:

„... Ów dar uczyniony człowiekowi ze strony Boga w Chrystusie jest darem ‘całkowitym’, czyli
 ‘radykalnym’, jak na to wskazuje właśnie analogia miłości oblubieńczej:
 – jest poniekąd ‘wszystkim’, co Bóg ‘mógł’ dać z siebie człowiekowi, biorąc pod uwagę skończone
 możliwości człowieka – stworzenia.
 W ten sposób analogia miłości oblubieńczej wskazuje na ‘radykalny’ charakter łaski: całego porządku
 łaski stworzonej” (MiN 373).

Izrael oswoił się rychło ze słownictwem ‘teologii Bożej miłości’, powstającym na gruncie Boga, który
 objawiał siebie jako Prawdę-Wierność oraz wprowadzał w coraz głębsze rozumienie swego zbawczego
 zamysłu względem człowieka.
 – Teologia ta rozwijała się przede wszystkim poprzez przemawianie mężów Bożych – proroków.
 Przemawiali oni, sami unoszeni charyzmatem Ducha Świętego. Ukazywali zaś niezłomnie kierunek
 realizacji Bożego zamysłu.

b. Prorocy w Izraelu

Sama w sobie misja proroków dotyczyła nie tyle ‘przepowiadania’ przyszłych wydarzeń – dla
 zaspokojenia ludzkiej ciekawości dotyczącej obecnie nie wiadomej przyszłości, chociaż i to w pewnej
 mierze się zdarzało (zob. np. Am 7,17; Jr 28,15nn). Prorok to w pierwszym rzędzie Mąż Boży, wybrany przez
 Boga, nie samozwańczy, który otrzymuje misję przemawiania ‘w imieniu Boga’ w celu przeprowadzenia
 rachunku sumienia ówczesnemu Ludowi Bożemu i doprowadzenia do nawrócenia serc. W tym sensie
 ‘prorok’ pełni w Ludzie Bożym zadanie porównalne do misjonarzy przeprowadzających misje czy
 rekolekcje w coraz innych parafiach danej diecezji czy danego kraju.

Niezależnie od określonego zadania: wstrząsania sumieniami, odrzucenia uprawianego
 bałwochwalstwa i utorowania Ludowi Bożemu drogi do ponownego przyjęcia i wprowadzenia w czyn
 warunków niegdyś zawartego Przymierza, tj. Dekalogu, ukazuje Bóg poprzez proroków coraz wyraźniej
 kierunek działań zmierzających do pełnej realizacji Bożego zamysłu. Te zaś zdążały w przyspieszającym
 się tempie do zbawienia człowieka w zapowiedzianym, wciąż cierpliwie oczekiwanym Chrystusie.

Musimy sobie jednak zdać sprawę, że Bóg obdarzał proroków pewnością Prawdy objawienia jedynie
 odnośnie do faktu, że nastąpi jakaś zupełnie wyjątkowa, osobista ingerencja Boga w dzieje człowieka.
 Natomiast nawet prorokom Bóg z zasady nie udzielał informacji odnośnie do szczegółów takich, jak:
 kiedy dokładnie ta Boża ingerencja nastąpi, ani też w jaki sposób ona się dokona. Stąd też gdy prorok
 będzie miał przekuć otrzymane wizje w słowa, będzie on w dużej mierze zdany na zasoby wiadomości i
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 wyobrażeń zaczerpniętych ze swojego środowiska kulturowego – po linii mentalności ludzi swoich
 czasów.

Epoka wielkich proroków-pisarzy w Izraelu przypada na czasy od połowy 8 w. w głąb drugiej połowy 6
 w. przed Chr. Po prorokach zostawały zwykle zbiory ich dramatycznych przemówień i nawoływań do
 nawrócenia. Były one pisane bądź przez nich samych, bądź gromadzili je i spisywali pod charyzmatem
 skrypturystycznym wybrani przez Boga Mężowie z grona ich uczniów.

Pisma prorockie stawały się przedmiotem rozważań dla Ludu Bożego szczególnie następujących po
 nich pokoleń. Dzięki nim Lud Boży poznawał coraz głębiej Boży zamysł, który zrealizuje się w pełni w
 Bożym dziele odkupienia człowieka, jakiego dokona oczekiwany „Maszíach” [hebr.] – Mesjasz
 [Namaszczony; gr.: Christós].

Słowa proroków cieszyły się w świadomości Ludu
 Izraelskiego od zaraz powagą Słowa Bożego.
 Przyjmowano je jako normę-prawidło wiary i
 postępowania moralnego. Lud Boży wyczuwał
 doskonale, że słowa Proroków, wygłaszane z niezwykłą
 mocą i Bożym namaszczeniem, nie schlebiające
 ludzkim namiętnościom, piętnujące niesprawiedliwość
 społeczną i nadużycia w kulcie, słowa spotykające się
 często z gwałtownym sprzeciwem ze strony sfer
 rządzących, przywódców wojskowych oraz
 zwyczajnego Ludu (zob. np. charakterystyczne wystąpienie
 Jeremiasza na zlecenie Boże, na którym go o mało nie
 ukamienowano: Jr 7; i prawdopodobnie to samo zdarzenie nieco
 inaczej: Jr 26) – nie pochodzą od nich samych, lecz
 zostają im „wkładane” w usta przez samego Boga (por.

 Jr 1,9; 15,16; 20,7-9; Iz 6,6n-9; Ez 2,3-3,3.8-11; itd.). Ale gdy je nawet wyraźnie odrzucano, zdawano sobie
 sprawę, że chodzi wtedy o świadome odrzucenie słowa nie tego człowieka-proroka, lecz Słowa Bożego
 (zob. np. Am 7,10-17; Jr 42,1-43,7).

Lud Boży nauczył się poczynając od Mojżesza precyzyjnie odróżniać prawdziwe Słowo-Boże-
prorockie – od słów ‘proroków kłamstwa’ (zob. Pwt 18,15-22; zacięte dyskusje przeciw ‘prorokom kłamstwa’, których Bóg
 nie posyłał, choć i oni rozpoczynali swoje przemówienia od formuły „Wyrocznia Jahwéh”, musiał staczać zwłaszcza Jeremiasz;
 zob. Jr 28; 27,14; 29,8n.21-24; itd.).
 Rozwiązania Boże okazywały się często dokładnie odwrotne aniżeli te, jakie podsuwała ludzka ‘racja
 stanu’ i ludzkie rachuby nie liczące się z Bożymi sugestiami (zob. np. historia Achaza, który w decydującym
 momencie odrzucił propozycję Jahwéh – i własnego syna złożył w ofierze bożkom: Iz 7,3-13 – w zestawieniu z: 2 Krl 16,1-9; itd.;
 lub dzieje ‘ciemnej nocy’ Jeremiasza w czasie oblężenia Jeruzalem w 586 r.: Jr 37n).
 Głównie z tego powodu wcale nie tak łatwo było przyjąć słowa Proroków i zawierzyć im jako Słowu-
Bożemu. Słowo to stawiało Lud Boży z zasady w obliczu prawdziwej próby na ‘jakość ich wiary’.

Sama w sobie treść wyroczni prorockich skupiała się z zasady na zobowiązaniach, jakich się Izrael
 podjął w uroczyście zawartym Przymierzu pod Synajem. Przymierze to w następnych pokoleniach co
 jakiś czas odnawiano, zobowiązując się do jego wiernego przestrzegania (np. za Jozuego ok. 1200 r.: Joz
 24,25; za Jozjasza ok. 620 r.: 2 Krl 23,3; za Nehemiasza ok. 400 r.: Ne 10,29-40; odbudowa sprofanowanej świątyni za Judy
 Machabeusza w 164 r.: 1 Mch 4,36-61;).
 Niestety w praktyce okazywały się te uroczyste przyrzeczenia rzeczywistością nierzadko bardzo
 krótkotrwałą, jeśli nie wręcz jako jedna wielka fikcja. Chodziło o przestrzeganie przyjętego Dekalogu:
 Dziesięciorga Bożych Przykazań, poczynając od przykazania pierwszego: wyłącznej czci Jahwéh. A
 cześć oddawana samemu tylko Jahwéh była ostatecznie kwestią ‘ślubnego’ związania z Bogiem: „Nie
 będziesz miał bogów innych oprócz Mnie ...” (Pwt 5,7).
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c. Ponętny kult ‘obcych bogów’

Tym samym stajemy ponownie na gruncie tematu, który przyświeca niniejszemu rozdziałowi: Boża
 miłość oblubieńcza w stosunku do Izraela i do całej rodziny człowieczej. Okazuje się, że cały Stary
 Testament był jedną wielką, na śmierć i życie prowadzoną ‘walką’, jaką Bóg Prawdy objawienia staczał o
 odzyskanie z niezwykłym trudem zdobywanej miłości wzajemnej tego Ludu wybrania, któremu oddał
 niejako całe swoje Boże Serce i całą swoją Miłość.

Izrael chronicznie ulegał pokusie szałowo uprawianego kultu ‘bogów obcych’, tj. lokalnych bóstw
 kananejskich i krajów sąsiadujących.
 – Jeśli zaś Jahwéh prowadzi tę – taką walkę, wciąż myśli nie o sobie, a spogląda na los – los wieczny tej
 ‘swojej’, tak bardzo ukochanej, ciągle Go zdradzającej Oblubienicy: Izraela. Ta zaś ‘Oblubienica’ przez
 uprawianie kultu obcych bogów nierozumnie i na oślep podążała chronicznie do własnej zguby ...
 doczesnej i wiecznej.

Niektóre bóstwa czczono w ówczesnym Kanaanie przez okrutny rytuał składania im ofiar ludzkich,
 szczególnie w postaci dzieci składanych w ofierze całopalnej. Ofiary te określano jako „przeprowadzenie
 (dziecka) przez ogień” (zob. np. Kpł 18,21; Pwt 18,10; 2 Krn 28,3).
 – Krwawymi ofiarami ludzkimi czczono bożka Ammonitów Milkoma [hebr. mélek = król] oraz narodowego
 bożka Moabitów Kemosza (zob. 1 Krl 11,7.33; Jr 48,7; zob. również ‘Stela Meszy’, króla Moabu, z ok. 850 r.).
 – Kult ten był głęboko zakorzeniony w mentalności ludności tubylczej. Krwawe ofiary ludzkie składano
 według prawa zwyczajowego zwłaszcza we wszelkiego rodzaju sytuacjach dramatycznych –
 politycznych, czy indywidualnych.

Inne bóstwa lokalne, czczone na terenie Kanaanu, nie wymagały aż tak okrutnych ofiar. Schlebiały za
 to zaspokajaniu niskich instynktów człowieka i jego wrodzonej słabości w dziedzinie seksualizmu.
 Mianowicie pod pozorem składania czci bóstwom płodności, uprawiano w świątyniach prostytucję
 ‘sakralną’.
 – Nic dziwnego, że taki kult, urozmaicony przeżyciami seksualnymi, działał na ludzi odwiecznie
 atrakcyjnie. Podnosił do rangi kultu religijnego wyżywanie swych namiętności po linii: ‘cel uświęca środki’.
 Tak kształtował się kult składany na tzw. ‘wyżynach’ oraz w szczególnie do tego celu przeznaczonych
 sakralnych ‘gajach’. Oddawano w nich cześć coraz innym Baálom [= hebr.: ‘pan’ np. Baal-Peor = pan, bóg
 czczony na górze Peor: Lb 25,18; 31,16], a tym bardziej bardzo ‘popularnej’ żeńskiej bogini Asztarte, czczonej
 jako bogini zmysłowości [Isztar: mezopotamska bogini zmysłowości i miłości cielesnej, czczona w Kanaanie – jako Królowa
 Niebios: por. Sdz 2,13; 1 Sm 7,3; 31,10; 2 Krl 23,13; Jr 7,18; itd.].

Nic dziwnego, że odwiecznie zakorzenione kulty lokalne stawały się przez cały ciąg dziejów Izraela
 jedną wielką pułapką, w którą nader łatwo popadały osoby zarówno indywidualne, jak i cały naród.
 Ponętnemu kultowi bóstw lokalnych ulegały nie tylko osoby z prostego Ludu, ale i najwyżsi dostojnicy
 państwowi, poczynając od większości królów tak Izraela Północnego [= Efraima], jak i państwa Judy. Drogę
 tę – zatem do apostazji od Jahwéh, wytyczył jako pierwszy – bezpośredni spadkobierca obietnic
 Mesjańskich, wielki i z początku swego panowania godny pochwały król Salomon, syn Dawida (zob. 1 Krl
 11,33; 2 Krl 23,10-14).



Nietrudno zdać sobie sprawę, co wobec tych faktów: jawnej apostazji i swoistego ‘cudzołóstwa’ z
 obcymi bogami na oczach Jahwéh, ‘przeżywać’ musiał Bóg Prawdy-Wierności. Boże ‘reakcje’ na ludzki
 grzech rozważaliśmy już parokrotnie na łamach naszej strony (zob. np.: Nie chcę, Boże, żebyś we mnie był! Bóg
 wobec grzechu swego żywego Obrazu: cz.V, cały rozdz. 2 i 3).

W przypadku Hebrajczyków dopiero co wyprowadzonych z Egiptu po paru wiekach zniewolenia,
 nasuwało się oczywiście podstawowe stwierdzenie: co by miał i mógł uczynić Bóg jeszcze ponad to, co z
 najwyższym zaagażowaniem ‘Serca’ uczynił i nadal podejmował dla tego Ludu, który sobie nabył na
 swoją żywą „segulláh” (Wj 19,5), czyli tę najdroższą, dla siebie zastrzeżoną „własność”, swoje niejako
 ‘oczko-w-głowie’? Czyżby ci Hebrajczycy, potomkowie Jego „przyjaciela” Abrahama (Jk 2,23), a potem
 Izaaka i Jakuba, byli aż tak bardzo niezdolni wyprowadzić jakichkolwiek w ogóle wniosków z Jego
 odkupicielskich ingerencji, poprzez które spełnił On niegdyś ich Patriarchom uroczyście przyrzeczone
 obietnice?

d. Nieufność Hebrajczyków Wyjścia – wiara Egipcjan

Jahwéh wykazał aktualnie żyjącemu pokoleniu Hebrajczyków w sposób jaskrawo naoczny i wciąż na
 bieżąco, że jest Bogiem Żywym, Bogiem ich Patriarchów. Przypominał, że związał się Patriarchami i ich
 potomstwem uroczystym Przymierzem, tzn. zaofiarował im całkiem szczególną, bezprecedensową
 miłość. Jedynie dlatego zniża się do nich na co dzień i ofiaruje również obecnemu pokoleniu to samo
 Przymierze i tę samą Miłość – jako kontynuację obopólnie zaciągniętych zobowiązań po linii więzi
 miłości.

Oto słowa wypowiedziane do Mojżesza u progu jego trudnej misji, będącej jednak zdecydowanym
 punktem zwrotnym w realizacji więzi Przymierza, czyli ostatecznie więzi ‘małżeńskiej’, jaką Bóg związał
 się z Izraelem, który sobie obrał jako ‘swój Lud’:

„... Dosyć napatrzyłem się na udrękę Ludu Mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na
 ciemiężców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej
 ziemi do ziemi żyznej i przestronnej ...
 Teraz oto doszło wołanie synów Izraela do Mnie, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie
 im zadają Egipcjanie ...” (Wj 3,7n.9).

 „... Wspomniałem na moje przymierze. Przeto powiedz synom izraelskim: Ja jestem Jahwéh! Uwolnię
 was od jarzma egipskiego i wybawię was z niewoli, i wyswobodzę was wyciągniętym ramieniem i
 przez surowe kary.
 – I wezmę sobie was za Mój Lud, i będę wam Bogiem, i przekonacie się, że Ja Jahwéh, Bóg wasz,
 uwolniłem was spod jarzma egipskiego.
 Potem wprowadzę was do ziemi, którą z ręką podniesioną przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i
 Jakubowi ...” (Wj 6,5-8).

Czyżby jednak już to pokolenie, które było bezpośrednim świadkiem cudów Jego – Jahwéh,
 oblubieńczej miłości, z jaką On do niego na co dzień wychodził, było aż tak bardzo zaślepione, żeby tej
 Jego ojcowsko-macierzyńskiej i zarazem oblubieńczej miłości nie dostrzec?
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Nawet Egipt z Faraonem na czele, gdzie całość życia kształtowała się pod presją bezrozumnego
 wielobóstwa i magii kasty wszechwładnych kapłanów, w końcu skapitulował i zrozumiał, iż raz po raz na
 nich spadające ‘plagi’, każdorazowo z góry dokładnie zapowiadane i zakończone, co do swej jakości
 ściśle określone (Wj 7,14-12,33) – nie mogą być dziełem ‘przypadku’, ani wynikiem czarnoksiężniczych
 sztuczek, na których Hebrajczycy-niewolnicy przecież się nie znali.

Egipcjanie musieli ukorzyć się przed tym Bogiem Żywym, który objawiał się Mojżeszowi, jak
 poprzednio przodkom obecnych Hebrajczyków. Musieli uznać, że ten Bóg Hebrajczyków – Jahwéh,
 ośmiela się żądać od faraona, żeby Hebrajczyków uwolnił, gdyż jest to ‘Lud Jahwéh’.
 – Było jasne, że on – faraon, i cały Egipt – politycznie, socjalnie i prestiżowo na takie, ich zdaniem
 całkiem absurdalne żądanie Jahwéh zgodzić się nie mógł.
 – Tymczasem ostatecznie właśnie sam faraon musiał uznać, że ów Jahwéh swym „wyciągniętym
 ramieniem” wbrew potędze Egiptu skutecznie przeprowadza swoją Wolę, której najwidoczniej nikt i nic
 oprzeć się nie jest w stanie.

Innymi słowy potężne mocarstwo, wielki Egipt musiał się ukorzyć przed Hebrajskim Jahwéh i chcąc
 nie chcąc uznać, że toczy walkę z Bogiem, który po prostu JEST. Jego Woli: wybawienia Hebrajczyków
 ze zniewolenia w Egipcie, żadna potęga militarna oprzeć się nie zdoła. Sprawdziło się w
 najdosłowniejszym znaczeniu słowo, jakie kiedyś zapisze św. Paweł – co prawda w odniesieniu do
 Imienia ‘Jezus Chrystus’, ale przecież ten właśnie ‘Jezus’ to nie kto inny, a sam Jahwéh (zob. dyskusja
 Jezusa z Żydami: J 8,58):

„... Aby na Imię Jezus [hebr. Jehoszúa = Wybawiciel, czyli: On Jest, Jahwéh]
 zgięło się każde kolano: istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych ...” (Flp 2,10).

Egipt musiał przekonać się niemal namacalnie: na własnej ‘skórze’ – poprzez te przedziwne, politycznie
 niewytłumaczalne dziwy natury, plagi, a zwłaszcza śmierć pierworodnych, że ten Jahwéh, Bóg
 Hebrajczyków, jest w tym ‘swoim Ludzie’ najwidoczniej na swój dziwny sposób ‘zakochany’ i go
 zazdrośnie strzeże. Bóg ten wyraża się przecież o Hebrajczykach, że to jest „Mój Lud”, a siebie nazywa
 „ich Bogiem”:

„Rzekł Jahwéh do Mojżesza: ... Powiedz mu [Faraonowi]:
 ‘Jahwéh, Bóg Hebrajczyków, posłał mnie do ciebie z rozkazem:
 Wypuść Lud Mój, by Mi oddał cześć na pustyni!’ ...” (Wj 7,14.16).

Wbrew swej woli, musiał Faraon wraz z całym Egiptem ostatecznie ugiąć się przed tym Bogiem-
Osobą, Jahwéh! W każdym domu zmarł tej strasznej – dokładnie określonej nocy pierworodny – zgodnie
 z zapowiedzią Jahwéh. Ten fakt nie dopuszczał już żadnej innej możliwości interpretacyjnej. Było to tej
 przedziwnej ‘nocy’, o której jeden z autorów biblijnych napisze kiedyś pod tchnieniem Ducha Świętego
[zaś tradycja Kościoła odniesie te słowa do chwili Narodzenia Odkupiciela, Słowa-Bożego-Wcielonego w Betlejem]:

„I już zaczynali śpiewać hymny przodków [Hebrajczycy: z radości że opuszczają Egipt].
 Wtórowały im pomieszane krzyki wrogów, rozlegał się żałosny głos zawodzących nad dziećmi ...
 wszyscy jednocześnie, z tej samej przyczyny śmierci, mieli nieprzeliczonych umarłych: ... w jednej
 chwili wyginęło ich najcenniejsze potomstwo.
 Ci, którzy wskutek czarów w nic nie wierzyli, po zagładzie pierworodnych uznali,
że Lud [Hebrajczycy] jest ‘synem Bożym’.
 Gdy głęboka cisza zalegała wszystko, a noc w swoim biegu dosięgała połowy, wszechmocne twe
 Słowo z nieba, z królewskiej stolicy, jak miecz ostry niosąc twój nieodwołalny rozkaz... runęło w
 pośrodek zatraconej ziemi ...” (Mdr 18,9n.12-16).

Co więcej, według autora biblijnego umierający i pozostałe rodziny otrzymywali w chwili umierania
 Boże oświecenie, wyjaśniające przyczynę śmierci owych pierworodnych (zob. Mdr 18,18n).
 – Nic przeto dziwnego, że Egipcjanie zaczęli przynaglać Hebrajczyków do natychmiastowego
 opuszczenia Egiptu – zaraz teraz, jeszcze tej nocy.



 – Równocześnie zaś prosili w pośpiechu pakujących się Hebrajczyków, świadomi iż ci znajdują się w tej
 chwili pod szczególną opieką miłości tego ‘ich Boga’ – Jahwéh, żeby po sobie mimo wszystko zostawili
 błogosławieństwo:

„I jeszcze w nocy kazał Faraon wezwać Mojżesza i Aarona, i powiedział:
 – ‘Wstańcie, wyruszajcie z pośrodka mojego ludu ...
 Weźcie ze sobą owce wasze i woły, jak pragnęliście, i idźcie. Proście także o Łaskę dla mnie’.
 – I nalegali Egipcjanie na Lud, aby jak najprędzej wyszli z kraju, gdyż mówili: ‘Wszyscy pomrzemy’ ...
 – Synowie Izraela ... wypożyczali od Egipcjan przedmioty srebrne i złote oraz szaty.
 Jahwéh wzbudził życzliwość u Egipcjan dla Izraelitów, i pożyczali im. W ten sposób złupili Egipcjan ...”
 (Wj 12,31nn.35n).

Na tym tle można zrozumieć z całą ostrością kontrast pomiędzy pogańskim Egiptem, który na swój
 sposób uklęknął przed Jahwéh, Bogiem Izraelitów – a owymi tak bardzo przez Jahwéh wciąż
 ‘pieszczonymi’ Hebrajczykami-Izraelitami. Im ciągle było ‘mało’ dowodów, iż te wszystkie wydarzenia
 wybawicielskie są dziełem Jahwéh. A przecież nie mogli oni nie rozumieć słów wypowiadanych przez
 tego Jahwéh, który siebie nazywał „ich Bogiem”, a ich z całym ładunkiem ‘uczucia’, określał jako „swój
 Lud”.

Jak to wobec tego było możliwe, żeby ten Lud, który nieustannie doświadczał szczególnych wyrazów
 pełnej matczyno-ojcowskiej czułości i jednocześnie oblubieńczej miłości swojego Boga Jahwéh, nie umiał
 – a może nie chciał, dostrzec w nich swego Boga Żywego, którego co najmniej ‘wypadało’ kochać
 miłością wzajemną?
 – Nawiązywał do tego przez swego sługę Mojżesza – sam ten właśnie Bóg. Czyż by to było możliwe,
 żeby Nieskończony Bóg ... miał się ‘żalić’ przed człowiekiem, tą swoją, ukochaną? A jednak – jak
 przypomina Mojżesz:

„Widziałeś też i na pustyni:
 Jahwéh niósł cię, jak niesie ojciec swego syna, całą drogę, którą szliście,
 aż dotarliście do tego miejsca ...” (Pwt 1,31).

Tymczasem ten właśnie Lud nieustannie ranił swego Jahwéh trudną do zrozumienia nieufnością.
 Dokładniej zaś mówiąc, była to krzycząca nie-wiara w miłość Jahwéh.
 – A ta Boża miłość wykazywała od początku znamiona typowe dla miłości oblubieńczej – w Bożym tego
 słowa znaczeniu. Wciąż podkreślamy – i my, ale tym bardziej sam Jahwéh, iż związał się On z
 Hebrajczykami-Izraelitami więzią przymierza. Ta zaś jest w Bożym pojmowaniu ‘przymierza’ więzią
 zawsze oblubieńczą.

Tak też stanie się w ‘Przymierzu-w-Krwi’, jakim kiedyś Jezus Chrystus przypieczętuje swoją
 oblubieńczą więź – na zawsze – z Ludem Nowego Przymierza, Kościołem – i każdym człowiekiem z
 osobna. Przymierze to już też w Starym Testamencie było unoszone pełnią uczucia. Tym bardziej zaś
 cechuje je nieustępliwa wierność-w-miłowaniu. O tyle staje się to Boże przymierze z Izraelem
 nieustannym wzorem dla wierności małżeńskiej.

3. Wierność pierwszemu przykazaniu: życie umiłowanej



Objaśnienie

W walce o pierwsze przykazanie: życie – swej umiłowanej

Wspomnieliśmy, że dzieje Izraela były praktycznie jedną wielką walką Boga i wysyłanych przez Boga
 Mężów Bożych, szczególnie proroków, o wprowadzenie w życie pierwszego przykazania Bożego: „Nie
 będziesz miał cudzych bogów obok Mnie” (Wj 20,3). Problem dotyczył samych podstaw zarówno wiary jak
 i postępowania moralno-etycznego Ludu Bożego, Izraela, a ściślej: rodziny człowieczej całej. Od raju
 poczynając objawia Bóg Prawdy najpierw siebie i swój zamysł w stosunku do człowieka: mężczyzny i
 kobiety. Pozwala swemu żywemu Obrazowi niejako ‘dotknąć’ siebie i wyeksperymentować na wszelkie
 sposoby. Dopiero w następnej kolejności prosi o przyjęcie określonych zachowań etycznych,
 odpowiadających godności zarówno Jego jako Boga, jak i człowieka.

Bóg bowiem działa „od początku” jako Osoba, która jest miłością.
 Bóg-miłość wzbudza wszędzie owoce życia. Czyni to przez
 zaofiarowane swemu żywemu Obrazowi uczestnictwo w tym, kim On
 JEST jako Miłość-Życie.

Skoro zaś Bóg wpisuje „od początku” w męskość i kobiecość
 człowieka zarówno oblubieńczy, jak i rodzicielski sens ciała, znaczy to –
 chociażby na zasadzie ‘po nitce do kłębka’ (od skutku do przyczyny), tzn.
 idąc od człowieka-Obrazu Boga do jego Bożego pierwo-wzoru, że
 najpierw oblubieńczo-rodzicielską jest miłość samego Jego – Boga.

Ale i na odwrót znaczy to: że nie ma ‘miłości’, ani ‘życia’ – poza i
 niezależnie od „Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i
 ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych ...” (Credo, Wyznanie
 wiary). Jak niezmiernie trudno przyjąć to człowiekowi do wiadomości!

Jeden raz więcej zaczynamy lepiej rozumieć Boga. Jeśli Jahwéh na swój Boży sposób tak niezwykle
 mocno podkreśla wagę pierwszego przykazania, które leży u podłoża Dekalogu i konsekwentnie
 uroczystego Przymierza – przymierza ślubnego, jakie zawarł w swej przeogromnej miłości z
 Hebrajczykami-Izraelem pod Synaj po ich wyrwaniu „wyciągniętym ramieniem” (Wj 6,6) z Egiptu, nie
 chodzi Mu i nie może Mu chodzić o egoistycznie pojmowaną cześć i kult oddawany sobie. Bóg Prawdy
 jest niezdolny do egoizmu. Jego Miłość jest udzielaniem siebie jako właśnie Miłości, która cała jest
 Życiem.

Namiętne Boże dopytywanie się o miłość wzajemną ze strony Izraela i człowieka jest w istocie
 namiętną, z najczystszej miłości płynącą, na śmierć i życie podejmowaną walką o życie i miłość Bożego
 żywego Obrazu : o jego życie – wieczne. Niezależnie od tego, co dokładnego o życiu wiecznym wiedział
 człowiek tych czasów. Bóg kontaktuje się ze swoim żywym Obrazem zawsze poprzez sumienie-serce.
 Wskazuje mu też z chwili na chwilę, nieskończenie cierpliwie i miłosiernie: „Czyń to, tamtego unikaj” (DeV
 43). Zawsze jedynie ku życiu – wiecznemu człowieka, który jest Jego ukochaniem w kosmosie.
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Tym samym zaś walka o pierwsze przykazanie staje się zawsze walką o człowieka – poniekąd
 bardziej niż o Boga. Cześć składana jakiemukolwiek bożkowi, tzn. nie-bogowi, jest podcinaniem sobie
 szans na życie wieczne. Tu dopiero okazuje się właśnie Boża oblubieńczość, co więcej – rzeczywistość
 na podobieństwo małżeńskiego „dwoje-jednym-ciałem” Boga z człowiekiem: mężczyzną i kobietą. Walka
 o pierwsze przykazanie jest ze strony Boga wyrazem niezłomnej Prawdy-wierności Boga raz ze swym
 żywym Obrazem zawartemu przymierzu ‘ślubnemu’.
 – Bóg ponad wątpliwość nie wycofa swej wierności [= biblijne znaczenie słowa: Prawda, hebr. hémet] temu
 przymierzu. Jednym z etapów jego realizacji będzie – po wyprowadzeniu Izraelitów z Egiptu, ich
 wprowadzenie do Ziemi Obietnicy, „którą z ręką podniesioną przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i
 Jakubowi ...” (Wj 6,8).

Tymczasem dni, tygodnie, a potem 40 lat wędrówki Hebrajczyków-Izraelitów z Egiptu, nie licząc
 chwilowych zrywów deklarowanej wzajemnej miłości, były jednym pasmem buntu i świadomie
 wypowiadanego ‘NIE’  względem Jahwéh: względem Jego Miłości.
 – Któryż narzeczony kontynuowałby ‘chodzenie’ z narzeczoną, która nieustannie rozgląda się za coraz
 innym partnerem, a deklarowaną miłość bezczelnie zdradza?

Porównanie to jest jednak bardzo nie-adekwatne. Chodziłoby jedynie o ułożenie sobie życia z kimś
 innym. Natomiast w przypadku pierwszego przykazania chodzi o ‘żyć albo nie-żyć’ człowieka – na wieki:
 o jego zbawienie – czy też jego wieczne potępienie.

Wystarczy zaś rzucić okiem na chociażby dwa dramatycznie przełomowe momenty z
 najwcześniejszych dziejów Hebrajczyków-Izraelitów: z okresu pomiędzy ich Wyjściem z Egiptu a
 wkroczeniem do Ziemi Obietnicy. Już ten odcinek czasu, niejako najwcześniejszego ‘dziecięctwa’ (por. Oz
 11,1) Izraelitów, był dla oblubieńczej miłości Jahwéh pasmem ciosu za ciosem, jaki tej Jego Miłości
 zadawał ten Lud: ten Jego Lud.
 – Lud ten przeżył na sobie, jak Jahwéh wyprowadził go skutecznie z Egiptu wśród nieprawdopodobnych
 znaków. Wyszli oni z Egiptu nie tylko sami, ale wraz z całym dobytkiem, a w ostatniej chwili dodatkowo
 pozyskanym nieprawdopodobnym majątkiem (Wj 12,35). Wszelkie próby wytłumaczenia tego faktu
 czynnikami socjologicznymi, militarnymi czy politycznymi będą jednym wielkim absurdem.

4. Próba wierności-w-miłości pod Synajem: złoty cielec

a. Aaron pod presją żądania: „Uczyń nam bogów”



Wbrew eksperymentalnie przeżywanej „miłującej Wszechmocy” (DeV 33) i wierności-w-miłości swego
 Boga Jahwéh, tenże Lud bardzo rychło dopuścił się radykalnej zdrady swego Boga. Stało się to w chwili
 próby ich wiary przez kult „złotego cielca” (zob. Wj 32). Mojżesza nie było w tym czasie w obozie. Wyszedł
 na polecenie Boże na górę Synaj, gdzie przebywał przez 40 dni na głębokiej kontemplacji Boga (por. Wj
 24,18; Pwt 9,9).
 – Ludowi zabrakło cierpliwości. Chcieli wyruszyć sami, na własną rękę – na zdobycie Kanaanu. Zwrócili
 się groźnie do brata Mojżesza – Aarona, który sam też był przez Boga wielorako uprzywilejowany:

„Nuże! Uczyń nam bogów, którzy by szli przed nami,
 bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem,
 tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi Egipskiej ...” (Wj 32,1; przekł. popr. wg hebr.).

UWAGA filologiczna do Wj 32,1:
 Tekst hebr. jest tu jednocznaczny: chodzi o zrobienie ‘bogów’ [elohim], w liczbie mnogiej. Co prawda rzeczownik: elohim, będący
 konstrukcją w liczbie mnogiej, może oznaczać zarówno boga jednego, jak i wiele bogów. Potwierdzeniem tego, że w tym
 wypadku chodzi o ‘bogów’ w liczbie mnogiej są dalsze słowa zdania: „którzy by szli przed nami”. Transkrypcja odnośnych słów
 hebr.:
Qúm [wstawaj, nuże!], aśéh-lánu elohím [uczyń-sfabrykuj nam elohimy-bogów], ashér jelkú [którzy by szli; plur.] le-panénu...
 [przed obliczem naszym].
 Jest oczywiście możliwe, że autor biblijny świadomie zmodyfikował żądanie Ludu i umyślnie użył jednoznacznie tu występującego
 pluralis [liczby mnogiej] – ze wzgardy dla bałchwochwalczego kultu cielca jako zdrady czci Jahwéh. Niemniej sformułowanie słów
 osób zwracających się do Aarona nie pozostawia wątpliwości: chodzi o wielu bogów, a próby łagodniejszej oceny wydarzenia są
 jedynie próbami interpretacyjnymi, podejmowanymi wbrew wymowie tekstu hebrajskiego.

Aaron uległ presji: uląkł się gniewnego Ludu. Ze zbiórki kosztowności ulał cielca z metalu (Wj 32,4).
 Zaczęto ucztować i czcić – być może w jakiejś mierze nawet samego Jahwéh, ale jako utożsamionego z
 owym cielcem i w tym cielcu uosobionego – zgodnie z mentalnością ludzi tamtych czasów.

Gdy my, uczniowie Chrystusa, czcimy obecnie czy to figury, czy np. krzyż na którym zawisł Bóg-
Człowiek, Odkupiciel człowieka, nie dopuszczamy się bałwochwalstwa. Oddajemy cześć Osobie – czy to
 Boga, czy Świętych, nigdy nie utożsamiając tworzywa figury-obrazu itp. z bóstwem.
 – Poza tym począwszy od tajemnicy Wcielenia, Niewidzialny stał się widzialny i dotykalny w Jezusie
 Chrystusie, Synu Ojca Przedwiecznego, który nam „wyjaśnił i nas pouczył”, kim i jakim jest Bóg
 Trójjedyny (zob. J 1,18; 1 J 1,1; oraz zob. wyż.: Cześć oddawana Krzyżowi i Obrazom świętym – zob. kontekst poprzedzający i
 następujący).

Gdy po śmierci Salomona doszło do nieobliczalnie tragicznego podziału królestwa Dawidowego na
 dwa – najczęściej zwalczające się państwa, jednym z pierwszych aktów prawnych samozwańczego króla
 Izraela Północnego Jeroboama, stało się, podobnie jak pod Synaj, sporządzenie podobizny Jahwéh w
 kształcie złotego cielca. Z tą różnicą, że Jeroboam odlał dwa takie posągi Jahwéh-Cielca: jeden dla
 Betel, a drugi dla Dan (1 Krl 12,28nn).

Charakterystyczne są słowa sformułowania owego żądania Ludu-tłumu:
 „Uczyń nam bogów [lub: boga] ...”. Słowa te wyrażają bardzo precyzyjnie
 właściwą intencję rozkrzyczanego tłumu oraz różnicę między Bogiem
 Prawdy, tj. Bogiem Żywym, a bóstwami kultu bałwochwalczego.
 – Bóg-Prawda jest Osobą i po prostu żyje. Jest Wszechmogący, toteż jest
 Stworzycielem, a ponadto Odkupicielem. Działa spoza świata, ponad tym
 światem. Dlatego też Jego działaniu nikt i nic się nie oprze. Wszystko co
 ‘jest-istnieje’ poza Nim, jest przez Niego stworzone: z człowiekiem na czele,
 który także został „stworzony” [zob. 3x użyty czasownik teologicznie-techniczny
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Objaśnienie

 ‘stworzyć: bará’ w Rdz 1,27; zob. wyż.:  Kapłański opis stworzenia człowieka: Obraz – Rdz
 1,27].

Ileż razy Słowo-Boże-Pisane będzie podkreślało tę oczywistą różnicę,
 uświadamiając ludowi, że bożek jest produktem człowieka, a nie na odwrót.

 Wobec tego nie ma się go co bać, a składanie mu boskiej czci jest jednym wielkim, z góry przegranym
 absurdem.
 – Jakżeż bowiem bożek by miał i mógł w czymkolwiek dopomóc, skoro on istnienie swoje zawdzięcza
 człowiekowi, tzn. nie istnieje sam z siebie? Skoro zaś bożek jest nie-istnieniem i tym samym nie-miłością,
 obdarzy tych którzy go jako takiego czczą – tym, czym właśnie jest: nie-istnieniem, nie-miłością. Czyli:
 kult bałwochwalczy prowadzi do zguby: do nie-istnienia! Wniosek taki jest w takiej właśnie formie
 niejednokrotnie ostro sformułowany w Słowie-Bożym-Pisanym (zob. np. 1 Sm 12,21; 2 Krl 17,15; Jr 2,5; 10,15;
 16,19n).

Tymczasem tutaj ‘tłum-masa’ zastrasza Aarona: „Uczyń nam bogów ...”. Jest to typowy przykład
 pajdokracji [ustrój w którym rządzą dzieci] czy nawet demokracji [demokracja = rządzi tłum-lud] w jej wynaturzonym
 znaczeniu: władzy sprawowanej przez ‘tłum’. Ten zaś nie pyta o kryterium prawdy i dobra. Nie liczą się
 argumenty, lecz siła głosu i przebicia, podbudowana argumentem siły : skutecznego zastraszenia przez
 zbuntowany krzyk.
 – Na tym tle można łatwiej ocenić przedziwnie brzmienie żądania tłumu: „uczyń-wyprodukuj” : ty
 człowiecze – zrób ‘boga’! Tej rzeczy, którą wyprodukujesz, oddaj potem cześć boską, bo przecież
 wyprodukowałeś ... boga!

Czy to logiczne: Bóg ... ‘zrobiony-wyprodukowany’? Jest to sprzeczność sama w sobie! Jakżeż
 namacalnie można tu zobaczyć działanie tego który jest Zły – Szatana: „Od początku był on zabójcą ...
 Bo jest kłamcą, i ojcem kłamstwa” (J 8,44). Maskuje się on doskonale, a znając słabe punkty ludzkiej
 psychiki wie, jak „zwodzić całą zamieszkałą ziemię” (por. Ap 12,9).

Skorzystamy ze słów Jana Pawła II, by łatwiej rozpoznać właściwe oblicze Złego:

„...od początku wykorzystuje [władca tego świata, szatan] dzieło stworzenia przeciw zbawieniu,
przeciw przymierzu i zjednoczeniu człowieka z Bogiem ...” (DeV 27).

Szatan odbiera człowiekowi rozum – i niszczy jego wolę. Zniewala człowieka do składania czci Boskiej –
 produktowi zależnemu od człowieka!

Oto co o bożkach wypowiedział prorok Jeremiasz – zapewne po roku 600 przed Chr.:

„To mówi Jahwéh: ‘Nie przyswajajcie sobie postępowania narodów, ani nie obawiajcie się znaków
 niebieskich [wróżby ze zjawisk astralnych], mimo że obawiają się ich narody.
 Albowiem to, co wzbudza lęk narodów, jest niczym, jako że jest drewnem wyrąbanym w lesie,
 zrobionym dłutem, rękami rzeźbiarza ...
 Posągi te są jak strachy na ptaki wśród pola melonów, nie mówią, trzeba je nosić, bo nie chodzą. Nie
 bójcie się ich, gdyż nie mogą zaszkodzić, ani są zdolne czynić dobrze ...
 – Jahwéh natomiast jest prawdziwym Bogiem, jest Bogiem Żywym i Królem wiecznym ...
 – Są one [bożki] nicością, tworem śmiesznym, zginą, gdy nadejdzie czas obrachunku z nimi ...” (Jr
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 10,2n.5.10.15; podobne satyry na bóstwa: Dn 14,1-22; Ba 6).

Jeszcze bardziej dosadnie wyraża się o nicości bogów i bezużyteczności modłów zanoszonych do
 boga ‘sfabrykowanego’ – Księga Mądrości, np.:

„... A nieszczęśni i w rzeczach martwych zadufani ci, co bogami zwą dzieła rąk ludzkich: ...
 Oto jakiś cieśla wyciął odpowiednie drzewo ... i ... sporządził sprzęt przydatny w codziennym użytku.
 A odpadków z tej obróbki użył do przygotowania pokarmu i nasycił się.
 Wziął spośród nich odpadek na nic już niezdatny ... rzeźbił, bawiąc się dla odpoczynku. ...
 Odtworzył w nim obraz człowieka lub uczynił podobnym do jakiego marnego zwierzęcia ...
 Zatroszczył się..., żeby czasem nie spadł, wiedząc, że sobie sam pomóc nie zdoła ...
 Ale gdy się modli w sprawie swego mienia, w sprawie swych zaślubin i dzieci – nie wstydzi się mówić
 do bezdusznego! I bezsilnego prosi o zdrowie, do martwego modli się o życie! Najbardziej bezradnego
 błaga o pomoc ...” (Mdr 13,10nn.13n.16nn).

Taka wizja ‘bożków’ i sensu oddawanej im czci nie wytworzyła się dopiero w czasach wielkich
 Proroków. Dokładnie to samo mówił już Samuel, ostatni z okresu Sędziów, współczesny Saula i Dawida
 [tzn. ok. 1000 r. przed Chr.]. Działo się to w chwili, gdy doszło do ustanowienia pierwszego króla Saula, co –
 jako wyraz krańcowej nieufności względem Jahwéh, bardzo zabolało Samuela, a tym bardziej ... Boga:

„... Wprawdzie dopuściliście się wielkiego grzechu [obwołanie króla wbrew woli Jahwéh],
 nie opuszczajcie jednak Jahwéh, lecz służcie Mu z całego serca.
 Nie odstępujcie od Niego, idąc za Marnością [hebr.: hat-tôhu = nicość, nic, marność],
 za tym, co nie pomoże [hebr.: lô-jo‘îlu (ja‘ál) = nie jest zdolne dopomóc: jako Nie-istnienie],
 i nie ocali [jaccîlu: nacál = wyrwać, wyratować],
 dlatego że jest Marnością [hebr.: ki tôhu hemmáh = ponieważ nicością one (są)] ...” (1 Sm 12,20n).

Być może Hebrajczycy przebywający pod Synaj, o których mówimy (Wj 32; być może ok. 1250 r. przed Chr.),
 nie posunęli się ostatecznie do formalnej apostazji od Jahwéh. Niemniej sama idea sporządzenia ‘cielca’
 ze stopu drogich metali nawiązuje wprost do kultu bałwochwalczego z jednej strony Egiptu: byka Apisa,
 najbardziej w Egipcie czczonego świętego zwierzęcia, wcielenia boga Ptaha – stwórcy [kult Apisa w Memfis,
 naprzeciw świątyni Ptaha],
 a z drugiej kultów mezopotamskich, gdzie skrzydlatego byka z głową brodatego człowieka [Lamassu]
 wiązano z bogiem księżyca [Nanna].

b. Zraniona Miłość Jahwéh ratującego zagrożony
Lud-Oblubienicę

Apostazją w sensie merytorycznie-praktycznym stał się dla ówczesnych Hebrajczyków-Izraelitów sam
 pomysł sporządzenia nie tyle nawet materialnej ‘podobizny’ Jahwéh, co jego wcielenia i utożsamienia
 Jahwéh z samą ową wyprodukowaną rzeźbą-rzeczą. Lud ówczesny podjął tym samym niejako próbę
 zapanowania w sposób magiczny nad boskimi siłami Jahwéh. Zdecydowany był nie tyle słuchać głosu
 Jahwéh, jasno wyrażonego w dopiero co zawartym Przymierzu – ‘ślubnym’, z jego jasno sformułowanymi
 warunkami w postaci Dekalogu, lecz narzucić Jahwéh swoją wolę i pokierować swymi dalszymi losami
 własnowolnie – bez liczenia się z pełnym miłości zamysłem Jahwéh, jeśli nie działania wyraźnie wbrew



 temuż zamysłowi (por. RP 14). Taki styl zachowań wobec bóstw widzieli dotąd na co dzień w Egipcie ...

Sytuacja owej pokusy-‘próby’ stała się tym samym powtórzeniem dokładnie takiego samego
 scenariusza, według którego przebiegał grzech pra-rodziców w ogrodzie Eden, z tym tylko że obecnie
 działo się to w atrakcyjnej oprawie złotego ‘cielca’. Sam Jahwéh jako Bóg Żywy zeszedł w cień. Ważny
 stał się cielec-byk – uosobienie siły i władzy, którego zaczęto czcić jako nie-wcielenie-Jahwéh, czyli jako
 ... nicość:

„U stóp Horebu [= Synaj; synonim] zrobili cielca – i oddawali pokłon ulanemu posągowi.
 Zamienili swą Chwałę [= kebôd Jahwéh: Chwała Jahwéh = sam Jahwéh; w ST często: zdumiewające zjawiska świetlne
 towarzyszące teofanii, np. Wj 16,10]
 na wizerunek cielca jedzącego siano.
 Zapomnieli o Bogu, który ich ocalił, który wielkich rzeczy dokonał w Egipcie ...” (Ps 106 [105],20n).

Bóg Prawdy jest Duchem, który przede wszystkim JEST – i jest Kimś: Osobą. Bóg nigdy nie był i nie
 będzie ‘rzeczą’. Magia zmierzała od zawsze do poddania sił boskich – swojej, ludzkiej kontroli.

Bóg Prawdy objawienia nie może jednak przeczyć sobie samemu: nie materia daje życie i miłość, i
 nie ‘cielec’ jest miłością-przymierzem. Nie bóg-materia pod postacią ‘cielca’ wyprowadził Lud Boży z
 Egiptu lecz ON: Bóg-Osoba, nieskończenie górujący ponad i poza materią, która istnienie swoje
 zawdzięcza Jemu, Bogu Prawdy-Wierności. Z Egiptu wyprowadził On ten Lud jako ‘Lud swój’, ponieważ
 go sobie ... poślubił w zawartym Przymierzu: przymierzu oblubieńczo-małżeńskim.

W obliczu wydarzeń ze złotym ’cielcem’, Jahwéh nie mógł nie zareagować najwyższym oburzeniem
 na tych, którzy chcieli Go sprowadzić do rzędu ‘rzeczy-przedmiotu’.
 – Tym bardziej jednak poczuł się Jahwéh zraniony w najboleśniejszy możliwy sposób w miłości, z jaką
 Hebrajczykom zaofiarował zaakceptowane przez nich, uroczyste Przymierze – Oblubieńcze. Prawda,
 którą On – Jahwéh, JEST, tzn. nieugięta Wierność raz danemu słowu, nie pozwala Mu jednak wycofać
 się z tego Przymierza. Chodzi o nierozwiązalność raz ważnie zawartego ‘małżeństwa’: Bożego wzoru dla
 ludzkiego małżeństwa.

Z tego względu, ta sama Prawda-Wierność zaczyna w tejże chwili przybierać u Jahwéh postać
 miłości odkupieńczej względem tej Niewiernej – Izraela-Oblubienicy, Oblubienicy ... chronicznie
 wiarołomnej.

Jesteśmy jeden raz więcej świadkami swoistego ‘mocowania się’ Bożej Sprawiedliwości – z Bożym
 Miłosierdziem. Tajemnica ta była już przedmiotem naszych nie płytkich rozważań (zob. wyż., cały rozdz.:
 cz.IV, rozdz. 4A-H, a zwł. file: Największy czyn Bożego Objawienia, paragr. F-G-H). Co u Boga zwycięży w tej sytuacji:
 jawnej zdrady ‘małżeńskiej’ ze strony Ludu Jego Wybrania?

Podobnie jak na pobojowisku w ogrodzie Eden po grzechu pra-rodziców, i tutaj musi nastąpić
 przeprowadzenie sądu. Mimo iż będzie to ‘sąd’ zmierzający do ocalenia – na życie wieczne, a nie
 zatracenia. Gdyby Jahwéh nie zareagował owym sądem, Izrael – ten nabyty za wielką cenę Lud Jahwéh
 popadłby w niewolę nieporównanie gorszą, aniżeli niewola dotychczasowa, ta fizyczna – w Egipcie.
 Hebrajczycy staliby się łupem zniewolenia przez Szatana, który jest nie-bogiem i nie-miłością.

Lud który szantażował Aarona, wykrzykiwał przecież w szale rozbawienia w następstwie oszukania
 przez Szatana, „zabójcy od początku i ojca kłamstwa” (J 8,44):

„... ‘Oto bogowie twoi [elléh-Elohéka] Izraelu, którzy cię wyprowadzili [he‘elúka: a‘láh: plur. = wyprowadzili ciebie]
 z ziemi Egipskiej’ (v.4 = v.8b)
 A widząc to Aaron kazał postawić ołtarz przed nim i powiedział: ‘Jutro będzie uroczystość ku czci
 Jahwéh’.
 A wstawszy wcześnie rano, dokonali całopalenia i złożyli ofiary biesiadne. I usiadł Lud, aby jeść i pić, i
 wstali, żeby się bawić [le-cachéq: zabawiać się m.in. seksualnie, na wesoło, z kobietami; zob. 1 Kor 10,7] ...” (Wj 32,4n).
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Pamiętamy, jaki stał się finał tej ‘zdrady małżeńskiej’ Ludu, który w grzechu pod Synajem odrzucił
 Jahwéh-Osobę, wybierając bardziej atrakcyjny, szałowy kult ‘cielca’. Sam Jahwéh, zraniony dotkliwie w
 swej miłości oblubieńczej do Ludu swego Wybrania, poleca Mojżeszowi:

„Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się Lud twój, który wyprowadziłeś z ziemi Egipskiej. Bardzo szybko
 odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ... i oddali mu pokłon ...
 mówiąc: ‘Izraelu, oto twoi bogowie, którzy cię wyprowadzili z ziemi Egipskiej’ ...” (Wj 32,7n).

Następuje ‘targowanie się’ Mojżesza z Jahwéh, który widzi się zmuszony do wyniszczenia
 Hebrajczyków. Modlitwa przebłagalno-wstawiennicza, z powołaniem się na Bożą przysięgę złożoną
 Abrahamowi czyli na Prawdę-Wierność Boga, zostaje przyjęta (Wj 32,9-14). Dał się ubłagać Jahwéh, ale
 nie wytrzymał Mojżesz. Rozpalony świętym oburzeniem roztrzaskał u stóp góry „dwie Tablice
 Świadectwa [które były] dziełem Bożym, a pismo na nich było pismem Boga” (Wj 32,15n). Spalił cielca i starł
 go na proch (w. 20). Mojżesz zorientował się, że Lud Boży stał się nieokiełznanym motłochem:

„I ujrzał Mojżesz, że Lud stał się nieokiełznany,
 gdyż Aaron wodze mu popuścił na pośmiewisko wobec nieprzyjaciół.
 Zatrzymał się Mojżesz w bramie obozu i zawołał:
 – ‘Kto jest za Jahwéh, do mnie!’
 A wówczas przyłączyli się do niego wszyscy synowie Lewiego ...” (Wj 32,25n).

Lewici przeprowadzili przerażającą czystkę. W nagrodę dostąpili zaszczytu kapłaństwa rodowego
 (por. Wj 28,41; 29,9). Jahwéh zapewnił jeszcze Mojżesza:

„... ‘Tego tylko, który zgrzeszył przeciw Mnie, wymażę z mojej Księgi ... Mój Anioł pójdzie przed tobą
 [tzn: Jahwéh nie chce prowadzić Ludu do Ziemi Obietnicy już sam osobiście]. A w dniu mojej kary ukarzę ich za ich
 grzech’.
 I rzeczywiście ukarał Jahwéh Lud za to, że uczynił sobie złotego cielca, wykonanego pod kierunkiem
 Aarona ...” (Wj 32,33nn).

Po kolejnych modłach wstawienniczych i przebłagalnych Bóg obiecuje pozostać z Ludem swego
 Wybrania i ofiaruje odnowienia Przymierza (Wj 34,10.27).

Grzech przeciw pierwszemu przykazaniu spod Synaju, wraz ze wszystkim jego następstwami, stał się
 niezwykle dramatyczną próbą na jakość-miłości i wierności: zarówno Boga do Ludu swego Wybrania, jak
 i odwrotnie: Ludu Bożego Wybrania względem Jahwéh.

Nikt z Hebrajczyków-Izraelitów – zarówno ówczesnego pokolenia, jak i następujących dalszych
 wieków dziejów Izraela, nie miał wątpliwości, że nie chodziło o grzech przeciw przykazaniu-jako-
przykazaniu, lecz o osobę Jahwéh w Jego oblubieńczym związaniu z nimi.

Zawiódł Izrael, ale nie zawiedzie Jahwéh w swej Prawdzie-Wierności raz swej Ukochanej: Ludowi
 Izraela jako Oblubienicy, danemu słowu. W imię wierności swemu Słowu: ‘Kocham Cię, ty Moja, Córo
 Izrael’, nie mógł Jahwéh nie zaingerować argumentami co prawda ‘mocnymi’: straszliwą przeprowadzoną
 ‘czystką’ wśród Ludu. Widocznie nie było już innego sposobu wstrząśnięcia sumieniami i sercami, jak
 tylko postawienie wobec zdecydowanego wyboru za życiem – czy śmiercią. Na kształt „Dnia Jahwéh” w
 epoce przerażającego potopu (Rdz 6-9). Wybór bowiem apostazji od ślubowanej Jahwéh miłości – jest
 wyborem za nie-życiem i nie-miłością, precyzyjniej mówiąc: za śmiercią wieczną (por. Pwt 30,15-20). Lud
 Boży aż nadto dobrze zdawał sobie z tego sprawę.

Ten właśnie aspekt przedstawionego dramatu pod Synajem uświadomił Izraelowi pod koniec swego
 życia również Jozue, któremu Jahwéh zlecił wprowadzenie Hebrajczyków-Izraelitów do Kanaanu. Jozue
 apeluje do uczuciowego przylgnięcia do Jahwéh, tzn. wyraźnie do oblubieńczego charakteru Przymierza,
 jakie Jahwéh zaofiarował swemu Ludowi:

„Okażcie się mężnymi, by strzec i wypełniać wszystko,



 co napisane w Księdze Prawa Mojżeszowego [Dekalog i Przymierze pod Synaj]...,
 nie łącząc się z tymi ludami, które pozostały z wami ...
 – Wy powinniście natomiast przylgnąć do Boga waszego, Jahwéh ... –
 Troszczcie się bardzo o wasze życie, miłując Boga waszego, Jahwéh.
 – Lecz jeśli sprzeniewierzycie się i połączycie się z resztą tych ludów,
 które pozostały z wami, ...bądźcie pewni, ... staną się one dla was siecią i sidłem,
 biczem dla waszych boków i kolcami dla waszych oczu,
 aż wyginiecie z tej pięknej ziemi, którą wam dał Bóg wasz, Jahwéh ...” (Joz 23,6n.11nn).

RE-lektura: część VI, rozdz. 7a
 Stadniki, 28.IV.2015.
 Stadniki, 17.X.2015 i 3.I.2016.
 Tarnów, 14.VIII.2016.
 Tarnów, 27.IX.2016.
 Tarnów, 24.VI.2017.

              

Rozdz.7. BOŻE „OBLUBIEŃCZE” ZWIERZENIA MIŁOŚCI W KSIĘGACH PROROCKICH
 „Spodobałaś się Jahwéh, a twoja Kraina otrzyma MĘŻA” (Iz 62,4)

Kolejny ciąg rozważaniowy

A. MOWA MIŁOŚCI URADOWANEJ – WCIĄŻ RANIONEJ

1. Uczuciem nasycone zatroskanie o miłość wzajemną
Boże uzasadnianie oczekiwanej miłości wzajemnej ze strony Izraela

2. W walce o odzyskanie wciąż zdradzanej miłości
a. Odpowiedź oblubieńcza na oblubieńczość
b. Prorocy w Izraelu
c. Ponętny kult ‘obcych bogów’
Ofiary z ludzi: Milkom i Kemosz
Kult prostytucji sakralnej
d. Nieufność Hebrajczyków Wyjścia – wiara Egipcjan

3. Wierność pierwszemu przykazaniu: życie umiłowanej
W walce o pierwsze przykazanie: życie – swej umiłowanej

4. Próba wierności-w-miłości pod Synajem: Złoty Cielec
a. Aaron pod presją żądania: „Uczyń nam bogów”
Uwaga filologiczna do Wj 32,1
b. Zraniona miłość Jahwéh ratującego zagrożony Lud-Oblubienicę

Obrazy-Zdjęcia

R6-82. Benedykt XVI udziela wiernym Błogosławieństwa
R6-83. Benedykt XVI pozdrawia i błogosławi
R6-84. A co to dziecko takie zapłakane?
R6-85. Kubuś z Karolem i Gabą
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UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.:  Literatura

5. Próba wierności-w-miłości pod Baal-Peor

a. Bileam mający wytrącić Lud Jahwéh
z biosfery błogosławieństwa

Innym wydarzeniem z okresu najwcześniejszego dziecięctwa Hebrajczyków-Izraela stał się podobny,
 niezwykle groźny sprawdzian jakości ich miłości do Jahwéh w ‘próbie Baal-Peoru’, przedstawionej
 obszernie w Księdze Liczb.

Zaczął się zwycięski pochód Hebrajczyków w kierunku Ziemi Obietnicy. Podbite zostało praktycznie
 całe Zajordanie. Izraelici obeszli niegościnny bratni naród Edom (Lb 20,14-21) i rozłożyli się obozem na
 stepach Moabu po wschodniej stronie Morza Martwego i Jordanu.

Król Moabu Balak, który znalazł sprzymierzeńców w Madianitach (Lb 22,4), wysłał w poczuciu swej
 słabości militarnej wobec prężnych Hebrajczyków delegację do oddalonego o 700 km Petor nad
 Eufratem do Bileama, renomowanego mezopotamskiego wróżbity-czarnoksiężnika, być może kapłana –
 z błagalną prośbą, żeby rzucił skuteczne przekleństwo-złorzeczenie na Izraela (Lb 22,5n). Wierzono
 niezłomnie w skuteczność takiego przekleństwa: wypowiedziane przez wróżbitę słowo miało spełnić
 swoją treść, tak iżby Izrael stał się nie-ludem [taka jest treść nazwiska: Bile-‘ám = nie-lud; zlatynizowane: Balaám].

UWAGA do wydarzeń z Bileamem (Lb 22-25.31):
 Do przedstawienia tego fragmentu rozważań autor wykorzystał swoją podyplomową pracę pt. „Bileam a zbawcza Wierność
 Jahwéh” (KUL – 1968 r.). Praca ta została w przeszło 20 lat później wciągnięta do serii publikacji drukowanych metodą offsetową:
 Studia z Biblistyki, t.V, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1990 (pod red. ks. Jana Łacha), str. 87-141. Jest to niestety
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 przedruk nieprawdopodobnie okaleczony ze względu na niezliczone błędy drukarskie, opuszczenia, przeinaczenia, a przede
 wszystkim obezwładniające błędy w transkrypcji wyrażeń hebrajskich.
 Zwięzłe streszczenie całości zawarte jest w skrypcie autora dla kleryków (wykłady Pisma świętego ST): ks. Paweł Leks, SCJ,
 „Wprowadzenie do Pentateuchu”, § 7: ‘Wyrocznie Bileama Lb 24,15-19’, Kraków 1997, str. 134-140 (skrypt-druk).

 Bileam zdał sobie sprawę, że spełnienie żądania Balaka zależy od woli samego Jahwéh, Elohim
 Hebrajczyków, na których miał rzucić złorzeczenie. Tymczasem po ówczesnym świecie lotem błyskawicy
 rozeszły się wieści, iż ten Jahwéh potężnym ramieniem wyprowadził Izraela z Egiptu.

Było z góry pewne, że skoro Jahwéh okazał się potężniejszy od bogów Egiptu, Amorytów i Baszanu –
 sytuacji tej nie zmienią bogowie Mezopotamscy, ani Moabski Kemosz.
 – Skuszony przyobiecaną ‘odpowiednią’ zapłatą, ruszył jednak Bileam do Moabu. Jahwéh dał mu jeszcze
 bolesną nauczkę [epizod z oślicą Bileama: Lb 22,21-35], że „nie wolno mu rzucić przekleństwa na ten lud, bo
 spoczywa na nim błogosławieństwo” (Lb 22,12) oraz że „ma wygłosić tylko to słowo, z jakim zwróci się do
 niego Jahwéh” (Lb 22,35).

Bileam wygłosił z kolejnych trzech szczytów góry Peor wyrocznie. Ich treścią nie tylko nie było
 złorzeczenie, lecz wręcz przeciwnie: wywyższenie Izraela i utrwalenie spoczywającego na nim
 błogosławieństwa Jahwéh [wyrocznia 1: Lb 23,7-10; 2: Lb 23-24; 3: 24,3-9].
 – Król Moabski Balak, który Bileama sprowadził, odzywa się w gniewnym oburzeniu – w poczuciu. iż
 wobec tego jest zwolniony z kontraktu w stosunku do Bileama:

„Wezwałem cię tu, byś przeklinał nieprzyjaciół moich, a ty ich nawet trzykrotnie błogosławiłeś. Uciekaj
 teraz czym prędzej do domu; obiecałem ci wprawdzie sowite honorarium, lecz oto Jahwéh ciebie jego
 pozbawił” (Lb 24,10n).

Bileam zabiera się w drogę powrotną, tłumacząc:

„... przecież nie mogę przekroczyć rozkazu Jahwéh
 i czynić samowolnie czy to źle, czy też dobrze.
 Co Jahwéh mówi, to tylko oznajmię.
 Dobrze więc – wrócę teraz do mojego ludu.
 – Lecz zbliż się jeszcze, bo chcę ci najpierw jeszcze oznajmić,
 co w Tych Dniach lud ten uczyni twojemu ludowi ...” (Lb 24,12nn).

Bileam wygłasza spontanicznie kolejną, czwartą wyrocznię, powszechnie uznawaną – również przez
 tradycję judaistyczną – za Proroctwo Mesjańskie o „konstelacji gwiazd ‘JAKUBA’ ...” (Lb 24,15-19. – Zob. do
 tego już wyż.: Gwiazda z Betlejem).
 – Dla Boga nie ma problemu, by przejścowo udzielić łaski charyzmatu prorockiego nawet zepsutemu
 poganinowi, podobnie jak kiedyś darem charyzmatu proroctwa obdarzy przejściowo Kajfasza, gdy Jezus
 wskrzesił Łazarza i wielu uwierzyło w Niego jako Mesjasza (J 11,49-53).
 – A w nawiązaniu do wyroczni Bileama o ‘gwiazdozbiorze Jakuba’ – łaską głębokiej wiary obdarzeni
 zostaną trzej Magowie, tzn. astronomowie-astrologowie być może z Babilonu, którzy w oparciu o swą
 specjalizację, ale i z natchnienia Ducha Świętego wybrali się w ryzykowaną podróż do Judei za czasów
 Heroda Wielkiego i zapytali go:

„Gdzie jest nowo narodzony Król Żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego Gwiazdę we Wschodzie [wyrażenie
 ściśle astronomiczne!] i przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2; przekł. nieco popraw. wg gr.).
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Objaśnienie

b. Szatański plan zemsty Bileama na Jahwéh i Izraelu

Po wygłoszeniu czwartej wyroczni, w której mistrz z Petor jedynie potwierdził biosferę
 błogosławieństwa, w jakiej rozwijać się przypadło Izraelowi, zabrał się Bileam w drogę powrotną. Był on
 jednak widocznie niezmiernie chciwy na pieniądz. A poza tym jako mistrz-czarnoksiężnik i zapewne
 kapłan bóstw mezopotamskich i doskonały psycholog zdał sobie sprawę ze słabego punktu ludzkiej
 kondycji moralnej [zob. porozrzucane po całym Piśmie świętym aluzje do jego chciwości: Joz 24,9; Mi 6,5; 2 P 2,15n; Jd 11;
 Ap 2,14]. Zorientował się dobrze w specyfice kultu Jahwéh – bezobrazowego, gdzie panować miała
 surowa etyka Dekalogu spod Synaju.

Wygłoszone przez niego 4-krotnie błogosławieństwa nad Izraelem dotarły natychmiast do obozu
 Hebrajczyków-Izraelitów. Osłabiły one jednocześnie ich czujność i tężyznę duchową, doprowadzając
 Izraela nieomal do totalnej ruiny.

Bileam ugiął się pod przemożną presją Jahwéh. Niemniej w swym wnętrzu pozostał pogańskim
 czarnoksiężnikiem, przywiązanym do intratnego stanowiska. Toteż na odchodne obmyślił iście szatański
 plan działania, by pomścić swą haniebnie sponiewieraną godność mistrza czarów i rzucania uroków.
 Zemścił się perfidnie tak na Jahwéh, jak i na Hebrajczykach-Izraelu.
 – Udzielił mianowicie sąsiadującym z Moabem Madianitom, ale i samym Moabitom radę, żeby rozegrali
 walkę z Izraelem nie militarnie i nie przez rzucenie złorzeczenia, lecz na płaszczyźnie religijno-moralnej:
 przez wykorzystanie ponętnej dla ludzkiej ułomności prostytucji sakralnej (Lb 25; 31,16).

Tak się istotnie stało. Ludność lokalna zaczęła zapraszać rozłożonych w namiotach Hebrajczyków do
 zaprzyjaźnienia się z nimi, a także przyglądnięcia się ich kultowi sakralnemu. Zaczęto wabić
 Hebrajczyków do atrakcyjnej czci lokalnego Baala Peoru [‘Pana’ góry Peor]. Uprawiano ją na górze, skąd
 Bileam wygłosił ostatnie błogosławieństwo.
 – Wabikiem miały stać się „uwodzicielskie sztuczki” (Lb 25,18: nékel, nákal: zwodzić oszukańczymi sztuczkami)
 Madianitek i Moabitek: orgiastyczny kult odbywający się wśród oszołamiających tańców, dzikich
 okrzyków i odurzających napojów [narkotyków tamtych czasów ...].

Autor biblijny wspomina wyraźnie:

„Gdy [Izraelici] przebywali w Szittim, zaczął Lud uprawiać nierząd
[waj-jáchel ha-‘ám li-zenôt (zanáh) = trwał lud w uprawianiu rozpusty; seks uprawiany zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety]
 z Moabitkami.
 One to nakłaniały lud do brania udziału w ofiarach składanych ich bożkom.
 Lud spożywał dary ofiarne i oddawał pokłon ich bogom.
 Izrael przylgnął do Baal-Peora, i gniew Jahwéh zapłonął przeciw niemu ...” (Lb 25,1nn).

Użyty tu czasownik hebr.: zanáh – oznacza co prawda
 ‘uprawiać rozpustę’ – również w jej wszelkich wynaturzonych
 formach. Takie znaczenie tego czasownika jest jednoznaczne.
 Niemniej w kontekście Izraela chodzi wtedy tym bardziej o
 grzechy popełniane przeciw pierwszemu przykazaniu, tzn. o
 grzech apostazji od Jahwéh, względnie przynajmniej o
 uprawianie kultu synkretystycznego
[cześć oddawana Jahwéh – a jednocześnie i równolegle składana innym
 bogom: ‘na wszelki wypadek’].

Wobec tak wytworzonej sytuacji nie mógł pozostać
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 obojętnym sam Jahwéh. Piekło zmobilizowało wszystkie siły,
 by przez zdemoralizowanie Izraela udaremnić realizację zbawczego Przymierza, a nawet samego w
 ogóle zamysłu Jahwéh: zbawienia człowieka w Chrystusie.

Zaistniała sytuacja stała się jedną z najbardziej dramatycznych prób, na jakie był wystawiony Izrael
 od Wyjścia z Egiptu. Gdyby w tej chwili zwycięstwo odniósł Szatan, zamysł Trójjedynego zostałby
 definitywnie unicestwiony. W dalszej perspektywie znieweczeniu uległby zamysł odkupienia człowieka.
 – „Miłująca Wszechmoc Boga” (DeV 33) nie mogła nie wkroczyć jako oblubieńcza Wierność Jahwéh raz
 człowiekowi ślubowanej miłości: w dniu stworzenia, a tym bardziej w Przymierzu ślubnym, zawartym z
 Izraelem pod Synajem. ‘Próba’ Ludu Przymierza staje się w sposób nieunikniony ‘próbą’ dla Jahwéh,
 Boga Prawdy-Wierności objawienia.

Mianowicie tu musi okazać się „doświadczalnie” (por. DV 14b), czy Jahwéh istotnie jest „Tym Który
 JEST” (Wj 3,14; 6,6; Iz 45,15.17.21n): „miłującą Wszechmocą Stwórcy” (DeV 33)? Czy gotów jest dać wszystko,
 by wyrwać z zagrożenia życia – wiecznego, rozbawioną, nie zastanawiającą się nad niczym, dopiero co
 poślubioną swą ‘Oblubienicę-Izraela’.
 – Z konsekwencji apostazji od Jahwéh nie zdawali sobie zrazu w pełni sprawy prawdopodobnie sami
 nawet Hebrajczycy. Poznawali oni i „doświadczali” swojego Elohim – Jahwéh dopiero stopniowo: z
 zasady poprzez niezwykle drastyczne ingerencje tego ich Bożego ‘Jahwéh-Oblubieńca’.

Realizował się natomiast z perfidną konsekwencją plan Balaka i Bileama: plan Złego – Szatana.
 Skutek zamierzony przez Balaka: złorzeczenie rzucone przez profesjonalnego mistrza-czarnoksiężnika
 Bileama, został zadowalająco, a raczej ponadobficie osiągnięty na innej, łatwiejszej i przyjemniejszej
 drodze. Celnie wymierzony harpun, osłodzony przyjemnymi doznaniami, początkowo nie nasuwał
 poważniejszych podejrzeń.

  Gdybyśmy się mieli przyjrzeć postaci Bileama, trudno oprzeć się pewnej analogii w zestawieniu z
 innym zdrajcą: ok. 1200 lat później żyjącym Judaszem. Obaj ocierali się z bardzo bliska o Boga-
Prawdę. Obaj odrzucili tegoż Boga-Prawdę w swym sercu. Obaj też marnie zginęli (Lb 31,8; Mt 27,5).

  Balak, król Moabu, który najął Bileama, miał na względzie rozgrywkę typu politycznego. Znowu w
 analogii do sytuacji Heroda Wielkiego z czasu Narodzenia Jezusa Chrystusa, potomka pokolenia
 Judy. Tymczasem tu nie chodziło o hegemonię polityczną, np. Moabu nad Izraelem. Podobnie również
 Jezusowi Chrystusowi nigdy nie będzie chodziło o władzę polityczną, np. w sensie wyzwolenia Judei
 spod dominacji Rzymian. W jednym i drugim wypadku w grę wchodził Izrael jako Lud, który sobie
 nabył-kupił – i poślubił za „wielką cenę” (por. Wj 6,6; 1 Kor 6,20; 7,23; 1 P 1,18; Ap 5,9) Jahwéh. Lud ten miałby
 – według Bileama, popaść w biosferę przekleństwa, tak iżby się stał ostatecznie nie-ludem, ludem
 nie-łaski, nie-błogosławieństwa, nie-miłości swojego Elohim Jahwéh. Szatan, „ojciec kłamstwa i
 morderca od początku” zatriumfowałby nad Jahwéh, „Tym który JEST”. Podobnie jak to kiedyś będzie
 w przypadku pozabijania niemowląt w Betlejem, gdy Herod W. chciał zgładzić życie tego, który Życie
 przynosi (zob. Mt 2,16; oraz np. J 3,16n).

  Jako Prawda-Wierność raz Izraelowi danemu słowu w zawartym przymierzu ... ślubnym, Jahwéh
 nie mógł nie zaingerować w wytworzonej sytuacji: masowej apostazji od Boga Prawdy. Równocześnie
 zaś Jahwéh objawi wtedy światu oraz samemu Izraelowi siebie samego. Wytworzona przez Złego
 sytuacja radykalnego odrzucenia Boga Prawdy – zostaje przez tegoż Boga-Prawdę w imię wierności
 raz Izraelowi ‘ślubowanej’ miłości przeobrażona w kolejny zasadniczy etap realizacji zbawczego
 zamysłu Trójjedynego: odkupienia człowieka w Chrystusie.

Wytworzona sytuacja wyzwoliła w pełni zrozumiały ‘gniew’ Jahwéh: zwiastuna „Dnia Jahwéh”, tj. sądu
 nad grzechem (Lb 25,3). Krytyczną iskrą, która doprowadza do takiego stanu, jest zawsze dylemat
 związany z zachowaniem pierwszego przykazania. Są sytuacje, kiedy Jahwéh zmuszony jest siłą wyrwać
 [zbawić] swój Lud niemal już z paszczy nieprzyjaciela: nieprzyjaciela natury duchowej.

Trudno z perspektywy czasu i na podstawie skąpych uwag opisu autora biblijnego wypowiedzieć się



 zbyt szczegółowo, jak się w tym wypadku wydarzenia potoczyły. Nie wiemy dokładnie, ile w strasznym
 łańcuchu ‘wydarzenia Peor’u’ było ‘karnych’ wkroczeń Jahwéh, a ile w tym wszystkim było zła-
nieszczęścia, które pojawiło się w ścisłym następstwie Bożego ‘dopustu’, tj. jako konsekwencje
 bezpośrednio związane z naturą popełnianego Zła. Hebrajczycy dali się wciągnąć w pułapkę wyuzdania
 seksualnego. W jego wyniku mogło łatwo dojść do wybuchu prawdziwej epidemii. Autor biblijny wyraża
 się ogólnie o „pladze-uderzeniu” z powodu „wydarzenia Peoru” (Lb 25,18).

c. Styl działania Jahwéh w przypadku
śmiertelnego zagrożenia Umiłowanej

Jest pewne, że Boży Oblubieniec człowieka: mężczyzny i kobiety jedynie w ostateczności sięga po
 argument ‘siły’. Stanie się nim mniej lub bardziej dotkliwa ‘kara’, gdy już inaczej w żaden sposób nie da
 się przemówić do tegoż człowieka. Ową ‘karą’ stają się z zasady siły ZŁA, jakie wyzwolone zostały przez
 samego człowieka. Względnie będą to kataklizmy natury (przyrody), które Jahwéh od dawna zapowiadał,
 oczekując nawrócenia serca. Dopiero gdyby to nawrócenie nie następowało, Jahwéh dopuszcza
 poważniejszy kataklizm, a i wtedy jeszcze z dużym ociąganiem.

W sytuacji pogłębiającej się niewierności swego Ludu, Jahwéh przede wszystkim posyła do swego
 Ludu zawsze swych wybranych Mężów. Ich zadaniem będzie uświadomić Ludowi Bożemu konsekwencje
 odstępstwa od Jahwéh i Przymierza, poczynając od pierwszego Przykazania.

W nawoływaniu do nawrócenia był i jest Bóg zawsze nieprawdopodobnie cierpliwy. Na potwierdzenie
 tego można by przytoczyć podsumowanie, jakie podaje autor biblijny w formie teologicznej interpretacji
 upadku politycznego państwa Północnego w wizji Prawdy objawienia (2 Krl 17):

„Stało się tak, bo Izraelici zgrzeszyli przeciwko Bogu swemu, Jahwéh ... – Czcili oni bogów obcych i
 naśladowali obyczaje ludów, które Jahwéh wypędził przed Izraelitami ... – I wymyślili sobie Izraelici
 rzeczy przewrotne na przekór Bogu swemu, Jahwéh. Zbudowali sobie wyżyny [miejsca kultu
 synkretystycznego] ... ustawili sobie stele i aszery [symbole-podobizny bóstw męskich i żeńskich] na każdym
 wyniosłym pagórku i pod każdym drzewem zielonym. I składali ofiary kadzielne tamże ... podobnie jak
 ludy ... – Spełniali czyny grzeszne, drażniąc Jahwéh. I służyli bożkom, o których Jahwéh powiedział
 im: ‘Nie czyńcie tego’ (2 Krl 17,5-12)!
 – Jahwéh jednak ciągle ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich Proroków i wszystkich
 ‘Widzących’, mówiąc: ‘Zawróćcie z waszych dróg grzesznych i przestrzegajcie poleceń Moich i
 postanowień Moich, według całego Prawa, które nadałem waszym przodkom i które przekazałem wam
 przez Sługi moje – Proroków’.
 – Lecz oni nie słuchali i twardym uczynili swój kark, jak kark ich przodków, którzy nie zawierzali Bogu
 swojemu, Jahwéh. Odrzucili Przykazania Jego i Przymierze, które zawarł z przodkami,
 oraz rozkazy, które im wydał (2 Krl 17,13-15).
 Szli za Nicością – i stali się ... niczym
[hebr.: waj-jelekú ’acharé ha-Hébel waj-jehbálu = i podążali za ‘hébel (nic, nicość) i stali się ‘hébel’ (nic; nie-istnienie)],
 naśladując ludy wokół siebie ... (2 Krl 17,15) ...
 Odrzucili wszystkie polecenia Boga swego, Jahwéh, i ulali sobie posągi – dwa cielce. Zrobili sobie
 aszerę [kult bogini namiętności] i oddawali pokłon całemu Wojsku Niebieskiemu [kult astralny], i służyli



 Baalowi. Przeprowadzali synów swoich i córki przez ogień [ofiary ludzkie: dzieci spalanych ku czci krwiożerczego
 Molocha]. Uprawiali wróżbiarstwo i czarnoksięstwo. Oddali się czynieniu tego, co jest złe w oczach
 Jahwéh, drażniąc Go.
 – Wtedy Jahwéh zapłonął gwałtownym gniewem przeciw Izraelowi i odrzucił go od swego Oblicza ...”
 (2 Krl 17,16nn).

Ważna tu jest zasadnicza konkluzja podążania za bożkami jako za „Nicościami” w drugiej połowie
 przytoczonego tekstu biblijnego:

„Szli za Nicością
 – i stali się Niczym-Nicością”

hebr.: waj-jelekú ‘acharé ha-Hébel waj-jeHbálu,
tj.: podążali za ‘Hébel’ (= nic, nicość)

– i stali się ‘Hébel’ (= nic; NIE-istnienie)
(2 Krl 17,15)

Powyższe słowa dotyczą upadku państwa Izraela Północnego, kiedy to upadła Samaria, jego stolica,
 po długim oblężeniu przez wojsko asyryjskie pod wodzą Salmanassara V (r. 722).

Nieco wcześniej, w połowie 8 wieku, wygłaszał Słowo Boże Prorok Amos. Pochodził z Judy, ale
 Jahwéh posłał go do Izraela Północnego: tam miał wstrząsnąć sumieniami na długo przed upadkiem
 Samarii. Nawiązywał on do owego niestrudzonego ostrzegania Izraela ze strony Jahwéh:

„Czy ryczy lew w lesie, zanim ma zdobycz? ...
 Czy zdarza się w mieście nieszczęście, by Jahwéh tego nie sprawił?
 Bo nie uczyni Pan, Jahwéh, niczego, by nie wyjawił swego zamiaru Sługom swym Prorokom.
 Gdy lew zaryczy, któż się nie ulęknie?
 Gdy Jahwéh, Pan, przemówi, któż nie będzie prorokować” (Am 3,4.6nn)?

Oto typowy ‘styl’, jaki nieustannie przyjmuje Jahwéh w swych oblubieńczych odniesieniach do swej
 wciąż Go zdradzającej Oblubienicy: Ludu Izraela: Ludu który związał się z Jahwéh uroczystym
 przymierzem – ... ślubnym.

d. Drastyczne środki celem wyrwania nierozumnego Ludu
ze zdrady miłości

Rozważamy aktualnie dramatykę wydarzeń, jakie miały miejsce pod górą Peor. Poprzedzały one
 bezpośrednio wejście Hebrajczyków do Kanaanu. Miało ono stać się uwieńczeniem ich uwolnienia z
 Egiptu i następującego po nim ich ‘poślubienia’ w Przymierzu zawartym pod Synajem. Tymczasem
 realizacja tego właśnie zamysłu Jahwéh stanęła nagle wobec możliwości jego całkowitego unicestwienia.
 Powszechne odstępstwo-apostazja od Jahwéh zaszło w decydującym momencie wędrówki
 Hebrajczyków po ich Wyjściu z Egiptu stanowczo za daleko. Nie mogło się obejść bez ukarania
 niewiernego, winnego Izraela.



Sposób przeprowadzenia kary za ‘zdradę małżeńską’ Izraela w stosunku do Jahwéh jest w opisie
 biblijnym o wydarzeniach pod Peorem, jak to zwykle bywa, okryty szeregiem niedomówień i ogarnięty
 tajemnicą. Kara jest określona ogólnie za pomocą charakterystycznych zwrotów: „rozgorzał gniew
 Jahwéh” „odwrócić żar gniewu Jahwéh” (Lb 25,3n.11), „dzień Plagi z powodu wydarzenia Peoru” (Lb 25,18),
 „w obozie srożyła się plaga-uderzenie” (Lb 25,8.18).

Jak już wspomniano, jest rzeczą bardzo prawdopodobną, że w obozie Hebrajczyków wybuchła
 epidemia chorób wenerycznych, o co nietrudno w takich okolicznościach. W takim wypadku tajemnicze
 określenie: „plaga-uderzenie w obozie”  dotyczyłoby przewidywalnych następstw uprawianej prostytucji,
 w tym również tej ‘sakralnej’ ku czci bóstw płodności-rozpusty.

Gdy uwzględnimy przyjęty przez Jahwéh styl układania swych odniesień względem nabytego przez
 siebie Ludu Przymierza, trzeba z góry przyjąć, że i w tym wypadku Bóg najpierw nawoływał Lud długo i z
 całą cierpliwością do opamiętania. Czynił to przede wszystkim przez Mojżesza. Podobnie jednak, jak to
 bywało niezliczone razy poprzednio, nikt już Mojżesza nie słuchał.
 – Wtedy dopiero poczuł się Jahwéh zmuszony sięgnąć po argumenty mocne. Do nich zaś dołączyła się
 ze strony tych Hebrajczyków, którzy otrzeźwieli i zorientowali się, do jakiego dna nie-istnienia prowadzi
 jawna apostazja od Boga Przymierza, mentalność ówczesnego pokolenia oraz samo przez się
 zrozumiałe w takich okolicznościach prawo zwyczajowe wojenne.

‘Plaga’, o której wspomina autor biblijny (Lb 25) ustała dopiero po bezkompromisowym wystąpieniu
 kapłana Pinchasa, syna Eleazara. Oto pełen niedomówień opis biblijny dnia ‘sądu Jahwéh u stóp Peoru’:

„I rzekł Jahwéh do Mojżesza: ‘Zbierz wszystkich [winnych] przywódców Ludu i powieś ich dla Jahwéh
 wprost słońca, a wtedy odwróci się zapalczywość gniewu Jahwéh od Izraela’.
 Rozkazał więc Mojżesz sędziom Izraela: ‘Zabijajcie każdego z waszych ludzi, którzy się przyłączyli do
 Baal-Peora’.
 – I oto przybył jeden z Izraelitów i przyprowadził Madianitkę do swoich braci przed oczami Mojżesza i
 całego Zgromadzenia synów Izraela, którzy lamentowali u wejścia do Namiotu Spotkania [pierwsze
 chwile skruchy i próby przebłagania Boga].
 Ujrzawszy to kapłan Pinchas, syn Eleazara, syna Aarona, chwycił w rękę włócznię, opuścił
 zgromadzenie, poszedł za Izraelitą do komory namiotu i przebił ich obydwoje, mężczyznę Izraelitę i
 kobietę przez łono. I ustała plaga wśród synów Izraela. Zginęło ich wtedy dwadzieścia cztery tysiące ...
 – Izraelita, który zginął razem z Madianitką, nazywał się Zimri, a był synem Salu, księcia jednego z
 rodów pokolenia Symeona.
 Madianitka, którą zabito, nazywała się Kozbi i była córką Sura; ten był znowu głową jednego z
 pokoleń, czyli rodów madianickich ...” (Lb 25,4-9.14n).

Autor biblijny przedstawia tu zdecydowane, radykalne wystąpienie kapłana Pinchasa, które położyło
 kres srożącej się ‘pladze’. Trzeba przyznać, że Pinchas zdobył się na akt niezwykłej odwagi: zgładził tych
 dwoje wymienionych po imieniu. Oboje zaś byli przedstawicielami książęcego rodu. Sam zaś Pinchas był
 – według autora biblijnego napełniony „taką samą zazdrością co Jahwéh” (Lb 25,11.13).

Jednakże niezależnie od bardzo prawdopodobnie w obozie Hebrajczyków szerzącej się epidemii
 choroby zaraźliwej związanej z uprawianym kultem bóstw lokalnych moabsko-madianickich, i niezależnie
 od dopiero co opisanej prostytucji sakralnej, na lep której poszła widocznie znaczna część synów Izraela,
 poczynając od swych przywódców klanowych, autor biblijny wiąże ówczesny upadek religijny i moralny
 Hebrajczyków-Izraela bezpośrednio z Bileamem i jego szatańską poradą:

„Nad Zgromadzeniem Jahwéh srożyła się plaga spowodowana nieprzyjaznymi staraniami Madianitek,
 które za poradą Bileama doprowadziły Izraelitów do niewierności względem Jahwéh – odstępstwa od
 Niego w czasie wydarzenia Peoru” (Lb 31,16).

Nie mamy zamiaru wnikać w szczegóły wymienionych czy zastosowanych tu kar. Służyłoby to jedynie
 zaspokojeniu naszej ciekawości historycznej, nie wnosząc nic rzeczowego do orędzia Prawdy
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 objawienia, jaką w wymiarze zagęszczonym niesie omawiane wydarzenie spod Peoru.

Niezależnie bowiem od częściowo najprawdopodobniej naturalnych skutków uprawianej prostytucji
 sakralnej (a najprawdopodobniej również nie wyłącznie sakralnej prostytucji), widzimy, że Jahwéh każe Mojżeszowi
 zgromadzić przywódców [lub: winnych?] i poddać ich wyrokowi śmierci, praktykowanemu widocznie w
 takich wyjątkowych przypadkach poprzez ich tajemnicze (hebr.) j-q-‘. Do dziś nie wiadomo, o jaki rodzaj
 śmierci tu chodzi: o wbicie na pal? albo raczej: ich powieszenie na drzewie po ich uprzednim zabiciu (zob.
 Lb 25,4).

Z perspektywy czasu trudno nie dostrzec w tej surowo przeprowadzonej czystce, że chodzi tu w
 pierwszym rzędzie o zbawczą ingerencję Jahwéh w życie młodego wówczas Izraela. Życiodajne
 tchnienie Jahwéh poruszyło już małoduszność i brak zdecydowania wielu przedstawicieli Ludu,
 mobilizując w końcu cały Lud Boży do ponownego zwrócenia się do Jahwéh.

Gdy książę Zimri na oczach całego Ludu prowadził do swego namiotu wspomnianą Madianitkę Kozbi,
 „cała społeczność synów Izraela ... płakała” u wejścia do Namiotu Zgromadzenia (Lb 25,6). Świadczy to
 już o skutkach prorockiej interpretacji ‘nawiedzenia’, za którą nietrudno dostrzec charyzmat Mojżesza.
 Ówczesny Izrael widział zatem w opisanej pladze nie tylko zwyczajne, ‘po świecku’ przeżywane
 nieszczęście, lecz wzniósł się dzięki swym charyzmatycznym przywódcom na płaszczyznę religijną.
 Dostrzegł Jahwéh, swojego Elohim, który jest zbyt wierny [hebr. hémet = Prawda-stałość-wierność] w miłości do
 Izraela, by przyglądać się biernie jego zgubie wiecznej. Tylko dlatego Jahwéh wyrywa-wybawia Izraela
 za wszelką cenę już nie tylko ze szpon, ale z ‘paszczy’ nieprzyjaciela, by postawić go ponownie na
 jedynej niewzruszonej Skale [Prawda: wierność-stałość: coś nie dającego się poruszyć], na której panuje pisana mu
 biosfera błogosławieństwa.

e. Nieuniknione rozliczenie się ze sługami Złego

Dopiero po tej ingerencji podjętej zatem w życiu wewnętrznym
 samego Izraela, ‘zazdrość’ Jahwéh może zaingerować z kolei w
 obronie swego Imienia i swojego Ludu ‘na zewnątrz’. Mojżesz
 zrozumiał pod tchnieniem Ducha Jahwéh, że obowiązkiem chwili jest
 „dokonać pomsty na Madianitach za synów Izraela” (Lb 31,2n), którzy
 z ich powodu znaleźli się nad krawędzią przepaści (Lb 25,17n).

Hebrajczycy wypowiedzieli wojnę Ammonitom i Moabitom. W
 wyniku tej wojny zabitych zostało 5 królów madianickich, a wśród
 nich również ojciec Kozbi, mistrzyni uwodzicielek madianickich i
 moabskich  (Lb 31,8; 25,18).
 – Zabite zostały również wszystkie dorosłe niewiasty, które były powodem odstępstwa i zdrady Jahwéh
 ze strony Izraelitów (Lb 31,16).
 – Karzące ramię Jahwéh dosięgło wtedy również czarnoksiężnika z Petor – Bileama. Poruszył on z tragi-
konsekwencją wszelkie możliwe sprężyny przeciw dziedzictwu Jahwéh. W końcu sam ‘roztrzaskał się o
 Skałę’, na której dziedzictwo to było zbudowane i utwierdzone (Lb 31,8; Joz 13,22).
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Czy przedstawione wydarzenie pod Peorem, tak przerażające w swej wymowie, jest wyrazem
 oblubieńczej miłości Jahwéh względem Hebrajczyków-Izraela, którym zaofiarował On pod Synajem
 Przymierze – na swój Boży sposób: ślubne i nieodwołalne?
 – Zdajemy sobie sprawę, że wydarzenia te były w sumie straszne: pełne krwi! Czy przeprowadzenie
 krwawej czystki w obozie, a potem wyprawa przeciw Madianitom-Moabitom, były wyrazem Woli Jahwéh?
 Czy też podstawowe polecenia dotyczące tak wewnętrznej czystki w obozie Hebrajczyków, jak z kolei
 wyprawy wojennej przeciw ‘nieprzyjaciołom’, wiązały się ostatecznie z rozkazami wydanymi przez
 samego Mojżesza?

Trudno to nam obecnie ocenić. Stajemy wobec dramatycznego zagadnienia: zabijania człowieka
 winnego zbrodni, a jednocześnie nie mniej trudnego zagadnienia: obrony własnej tożsamości narodowej i
 religijnej w obliczu zastosowanej wobec Izraela chytrej, uwodzicielskiej taktyki, podsuniętej Moabitom i
 Madianitom przez czarnoksiężnika Bileama. Do dziś dnia wciąż trudnym problemem zostaje pogodzenie
 jednoznacznego Bożego Przykazania: „Nie będziesz zabijał” – z niemniej słuszną zasadą zadania
 śmierci napastnikowi w słusznej obrony własnej i Ojczyzny.

Niezależnie od nasuwających się tych pytań, nie ulega wątpliwości, że Mojżesz kierował się
 powszechnie wówczas stosowanym prawem wojennym zwyczajowym, które było bezpardonowe. Jego
 autorem nie jest bynajmniej Jahwéh, chociażby nawet autor biblijny wkładał je w usta Jahwéh – zgodnie
 z ówczesną mentalnością: pomijania w opisywanych wydarzeniach przyczyn bezpośrednich.
 – Podstawową zaś zasadą interpretacji Pisma świętego jest uwzględnienie jego całokształtu,
 unoszonego jednak w kwestii jego rozumienia przez tradycję dogmatyczną i moralną Słowa Bożego, a w
 końcu przy stałym uwzględnieniu analogii wiary i zmysłu wiary. Nawiązywaliśmy do tego szereg razy (zob.
 wyż.:  Analogia wiary i zmysł Wiary).

Z punktu widzenia Jahwéh jako Boga Prawdy, tj. wierności raz Ludowi swego Wybrania danemu
 słowu: nieodwołalnego związania się zawartym Przymierzem, widzimy w ‘wydarzeniu Peoru’ z jednej
 strony bezwzględną, niezłomną wierność-stałość w zaofiarowanej swojej miłości. Zmierzała ona cała do
 życia – wiecznego Ludu Bożego Wybrania. Chociażby ten Lud nie zastanawiał się w tej epoce zanadto
 nad zagadnieniem, jak będzie ‘wyglądało’ życie poza progiem śmierci.

Gdyby się Jahwéh nie poczuwał do nieodwołalnego miłowania Izraela, wzmocnionego zawartym
 Przymierzem, nigdy by się więcej nim nie zajął, lecz pozwolił mu zginąć – na wieki. Taka przecież była
 ‘wola’ tych wszystkich, którzy dopuścili się zdrady miłości ślubowanej Jahwéh w dniu zawieranego z Nim
 Przymierza. Podążając za ‘hébel’, tj. Nicością-Marnością, jak prorocy powszechnie określali bogów
 sztucznych sfabrykowanych przez człowieka, Izrael stałby się po prostu tym, czego można było się jako
 jedynej rzeczy spodziewać po owych ‘Nicościach’: nie-istnieniach. Izrael zniknąłby z powierzchni ziemi.
 – Zniknąłby z uczestnictwa w Bożym Życiu, Bożej Miłości. Jako ‘nagrodę’ za ‘wierną’: niewolniczą służbę
 Szatanowi, który jest nie-życiem i nie-miłością. Otrzymałby od niego – ZŁEGO – wieczne nie-życie,
 wieczną nie-miłość – przy zachowanym istnieniu. Na tym właśnie polega potępienie wieczne, które sobie
 człowiek sam świadomie wybiera.

W sumie musimy uznać, że cała druga część opisu ‘wydarzenia pod Peor’ przedstawia Jahwéh jako
 Odkupiciela-Zbawiciela. Bóg i tutaj posyłał swoje Słowo, które nawoływało kuszonych do aspostazji – do
 odwrotu od zła. 
 – Dopiero z chwilą gdy nie było już żadnego innego sposobu, by tych oszukanych przez Szatana za
 pomocą sztuczek uwodzicielskich zastawianych przez wprawne w tym Madianitki i Moabitki, odciągnąć
 od atrakcyjnych przeżyć, jakie ofiarował kult Baala Peoru w połączeniu z kultem Asztarte, bogini
 zmysłowości, musiał Bóg sięgnąć po mocne, ostateczne argumenty: tej dramatycznej czystki. Dopiero
 wtedy otrzeźwiała reszta Ludu Bożego, która nie uległa jeszcze całkowicie i nie popadła jeszcze w
 nieodwracalny ... stan grzechu.

W ten sposób dostrzegamy w tym ciemnym ‘wydarzeniu Peoru’ mimo wszystko oblubieńczo-
małżeński rys Jahwéh, który zaszczycił Izraela zaofiarowanym mu Przymierzem – ślubnym. Jahwéh
 traktuje to przymierze z całą powagą. W imię wierności sobie samemu będzie walczył o życie wieczne tej
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 swojej, umiłowanej.

Ona zaś tak bardzo łatwo ulega pokusie apostazji, gdy tylko pojawi się odrobina przyjemności, za
 którą ona, chociaż za tak drogą cenę nabyta, niestety gotowa jest ‘sprzedać’ bez zastanowienia swojego
 Bożego Oblubieńca.
 – Całe to niezwykle dramatyczne wydarzenie świadczy o tym, że Jahwéh walczy zazdrośnie o swój Lud,
 szczególnie gdy mu grozi prawdziwa klęska. Wtedy właśnie Jahwéh okaże się w całej prawdzie jako „ten
 który JEST”. Nie dozwoli udaremnić swego zbawczego zamierzenia!

Przy okazji zaś doświadcza Izrael dramatycznie na sobie samym, że podarowana mu biosfera
 błogosławieństwa nie jest darem bezwarunkowym! Błogosławieństwo Jahwéh nie polega na hegemonii
 politycznej, lecz na czymś znacznie głębszym. Miarą jego będzie stała wzajemna wierność względem
 Jahwéh. Coraz jaśniej krystalizuje się kierunek Bożego objawienia i religijnej świadomości Izraela: „Nie
 będziesz miał innych bogów obok Mnie” (Wj 20,3; Pwt 6,5). Oto wybawienie Jahwéh (por. Wj 6,6n) – i
 związanie ślubne Boga z Izraelem.

A wreszcie po raz kolejny narzuca się określony wniosek w nawiązaniu do tematyki obecnej części
 naszej strony. Niemożliwe, żeby Boża Prawda-wierność, jak ona w sposób oczywisty narzuca się z
 szeroko przez autorów biblijnych przedstawionego, strasznego w swej wymowie ‘wydarzenia Báal
 Peoru’, nie wywierała bezpośredniego wydźwięku na wizję wierności-w-miłości małżeństwa i rodziny !
 Ten zaś aspekt jest dla nas w rozważaniach obecnej – VI części tej strony szczególniej miarodajny.

B.   OBLUBIEŃCZOŚĆ BOŻA PRZEZIERAJĄCA W KSIĘGACH
PROROKÓW ‘WCZEŚNIEJSZYCH’

1. Ogólny przegląd uporczywej nie-ufności Izraela
w miłość Jahwéh



Objaśnienie

a. Chroniczne uniezależnianie się Ludu Bożego od miłości Jahwéh

Po dwóch obszerniej przedstawionych wydarzeniach trudnych dziejów Bożej oblubieńczej miłości,
 wyrażającej się w przymierzu zaofiarowanym Hebrajczykom-Izraelowi: zdradzie Jahwéh w kulcie złotego
 cielca, a w jakiś czas potem w próbie ‘Baala-Peoru’ – przeskakujemy kilka następnych wieków i
 przenosimy się od razu do czasów wielkich proroków. Przez proroków obdarzał Bóg swój Lud darem
 wyjątkowym: obficie tryskającym zdrojem Słowa-Bożego-Pisanego.

Prorocy Starego Testamentu byli wyposażeni przez Ducha Świętego w charyzmat konstytutywny:
 Boże objawienie przez ich słowo w sposób istotny nadal narastało. Nawiązywali oni do dotychczasowego
 depozytu objawienia, a zarazem posuwali je pod tchnieniem Ducha Świętego pod niejednym względem
 jakościowo naprzód w kierunku pełni objawienia, jakie przyniesie Odkupiciel człowieka Jezus Chrystus.

Prorocy najczęściej zapisywali charyzmatycznie przez siebie wygłaszane ‘wyrocznie prorockie’.
 Słowo prorockie było przyjmowane jako prawidło wiary i postępowania moralnego. Na nim miała się
 opierać – z gwarancję Prawdy objawienia, wiara Ludu Bożego. Jednocześnie zaś słowo prorockie
 stawało się pokarmem dla coraz bardziej wnikliwego poznawania Boga jako Prawdy-wierności, z jaką
 Bóg angażował się w realizację swego zamysłu odkupienia tak Izraela, jak i rodziny ludzkiej całej.

Poprzednio zwracaliśmy uwagę, że cały długi okres dziejów od
 zawarcia Przymierza pod Synajem (ok 1250 r. przed Chr.) aż do przyjścia
 Boga-Człowieka na świat był okresem nie ustającej walki o wierność Izraela
 pierwszemu przykazaniu: „Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie” (Wj
 20,3. – Zob. wyż.:  W walce o pierwsze przykazanie: życie – swej umiłowanej).

Jest prawdziwie trudną do racjonalnego wytłumaczenia „tajemnicą
 bezbożności” (2 Tes 2,7), dlaczego Lud Bożego Wybrania jednego dnia
 deklaruje Bogu, który mu ofiarował uczestnictwo w swojej Miłości i w swoim
 Życiu: ‘Tak, kocham Cię, Boże mojego-naszego ślubnego Przymierza’. A
 nazajutrz tenże Lud Bożego Wybrania totalnie wycofuje dopiero co dane
 słowo, zadając w najbardziej dojmujący sposób ranę oblubieńczej miłości
 Jahwéh przez otwarcie manifestowane nie-dowierzanie Jego Miłości, jeśli nie wprost jej wyraźne
 odrzucenie – a podążanie za anty-bogami, tzn. za nie-istnieniem i nie-miłością – ku własnej zgubie.

Dostrzegali to i jasno formułowali już sami najlepsi synowie Izraela – prorocy: zarówno ci prorocy-
pisarze, jak i ci z okresu już wcześniejszego, czyli tzw. prorocy-wcześniejsi. Taki wydźwięk ujawnia
 chociażby wyżej przytoczone podsumowanie powodów upadku państwa Izraela Północnego (rok 721 przed
 Chr.):

„Jahwéh jednak ciągle ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich Proroków i wszystkich
 ‘Widzących’, mówiąc: ‘Zawróćcie z waszych dróg grzesznych i przestrzegajcie poleceń moich i
 postanowień moich, według całego Prawa, które nadałem waszym przodkom i które przekazałem wam
 przez Sługi moje – Proroków’.
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 – Lecz oni nie słuchali i twardym uczynili swój kark, jak kark ich przodków, którzy nie zawierzali Bogu
 swojemu, Jahwéh.
 Odrzucili Przykazania Jego i Przymierze, które zawarł z przodkami, oraz rozkazy, które im wydał.
 Szli za Nicością – i stali się Nicością, naśladując Ludy wokół siebie ...”
(2 Krl 17,13-15. – Zob. wyż.: tekst 2 Krl 17 o powodach upadku Izraela Północnego).

Ileż Bożego ‘bólu’ kryje się za tym stwierdzeniem, że Izraelici „twardym uczynili swój kark”, podobnie
 jak postępowali już też ich przodkowie, którzy – jak autor biblijny odważnie stwierdza – „nie zawierzali
 Bogu swojemu, Jahwéh” [hebr.: we-lô he’emînu ba-Jahwéh: 2 Krl 17,14).
 – W sformułowaniu hebrajskim występuje na oznaczenie owego ‘nie zawierzali Jahwéh’ czasownikowa
 forma utworzona od raz po raz przez nas użytego rdzenia słownego, które w rzeczownikowej formie
 brzmi: hémet = prawda-wierność [od: ’amán: nie dająca się wytrącić z zajmowanego stanowiska stałość, nieugiętość,
 prawda-wierność; znaczenie czasownikowe: być stałym-wiernym; w konjugacji hifil: he’emîn = zawierzyć czyjejś nieugiętości-
wierności].

Jakimż zaiste szerokim echem w kosmosie odbijającym się bólem Bożego Serca musi się odznaczać
 przytoczone stwierdzenie, które w bardzo dosłownym-niewolniczym brzmieniu należałoby przetłumaczyć:

„Nie chcieli polegać na
nie-złomności-Stałości-Prawdzie-Wierności [hémet]

 Tego, kto
Prawdą: niezłomnością-w-wierności – [hémet] JEST”!

(2 Krl 17,14)

Odcięcie się od prawdy-stałości-wierności-w-miłości staje się równoznaczne z wyborem runięcia-w-
przepaść nie-życia i nie-miłości, przy zachowanym ... istnieniu – w potępieniu na zawsze. Bo:

  Skoro zabraknie skały-oparcia-gruntu pod nogami, człowiek stacza się w przepaść.

  Taka jest treść owego: ‘Nie chcieli zawierzać stałości-wierności skały [Jahwéh], gdyż nie życzyli sobie
 skały-stałości pod ‘nogami’.
 Sami owi Hebrajczycy, Lud Bożego Wybrania, pozbyli się skały, wybierając nie-życie i nie-miłość (przy
 zachowanym na zawsze ... istnieniu w odcięciu od Jahwéh).

b. Przymierze z zapałem przyjęte – w praktyce ignorowane

Co w tej sytuacji jeszcze miał i mógł uczynić Jahwéh dla Ludu swojego Wybrania – ‘nabytego-za-
wielką-cenę’, żeby on zaczął wierzyć-zawierzać Jego Miłości?

Cały okres 40-letniej wędrówki po pustyni, od wyjścia z Egiptu po zdobycie Kanaanu, był okresem
 jednej wielkiej, wciąż potwierdzanej apostazji od Jahwéh. Widzieliśmy to na przykładzie kultu złotego
 cielca, a potem głębokiego upadku Izraelitów pod górą Peor. Byli to przecież ci Hebrajczycy, którzy z
 wielkim zapałem deklarowali swą pełną akceptację warunków zaofiarowanego im Przymierza Bożego.
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 Ono zaś nie mogło być ze strony Jahwéh inne, jak tylko oblubieńczo-ślubne. Żaden bóg sztuczny, tj.
 ‘stworzony-zrobiony’, by się nie zdobył na jakiekolwiek przymierze:

„Mojżesz powrócił [z góry Horeb-Synaj] i zwołał Starszych Ludu,
 i przedstawił im wszystko, co mu Jahwéh nakazał.
 Wtedy cały Lud jednogłośnie powiedział:
 ‘Uczynimy wszystko co Jahwéh nakazał’ ...” (Wj 19,7n).

Sami owi Hebrajczycy powinni byli postawić sobie zasadnicze pytanie:

  Czyżby im wciąż było ‘za mało’ świadectw Bożej miłości? Miłość oblubieńcza Jahwéh wyrażała się
 jedną cudowną ingerencją za drugą w ich powikłane dzieje-losy. Działo się to stale wśród okoliczności,
 w których nie można było nie przeżyć ‘eksperymentalnie’, że tu działa sam Jahwéh. Czyli że tu nie
 zachodzi przypadek ‘natury’, czy innego rodzaju szczęśliwy ‘zbieg okoliczności’.
 – Taką ingerencją było chociażby przejście przez Morze Czerwone. Nie sposób było wyjaśnić go
 inaczej, jak cudem bezpośredniego odkupicielskiego wkroczenia Jahwéh w skądinąd bez-nadziejnej
 sytuacji geograficzno-militarnej, gdy Hebrajczycy znaleźli się w potrzasku, bez możliwości wyjścia z
 wytworzonego ‘kotła’.
 – Jahwéh wykazał się tu jeden raz więcej jako prawda-wierność raz zaofiarowanemu swemu słowu:
 ‘Kocham Cię, Ty Ludu Mój, Ty Moja, Izraelu’ ! Gdyby Jahwéh nie związał się z tym Ludem miłością
 oblubieńczą, nigdy by się tym wciąż tylko bunt znającym Ludem nie zajął ...

Pojawia się jednak też jeszcze drugie, tym poważniejsze pytanie.

  Ten Lud Bożego Wybrania wciąż okazywał, iż wolałby nie być w ogóle wybranym przez Jahwéh!
 Bardziej precyzyjnie wypadałoby dopowiedzieć: Lud ten zdawał się nieustannie dawać Jahwéh do
 zrozumienia, iż będzie sam decydował o tym, co winno być dobrem względnie złem dla siebie – w
 znaczeniu ontologicznym. Dokładnie tak samo, jak to się działo w próbie pra-rodziców w ogrodzie
 Eden.
 – Mianowicie Hebrajczycy-Izrael zdawali się wykazywać Jahwéh swymi powtarzającymi się buntami
 wciąż to jedno: że to dopiero, co ustalą i obmyślą sobie oni sami jako własne rozwiązanie w danej
 sytuacji, będzie dla nich rozwiązaniem optymalnym. W wyraźnym przeciwstawieniu, a raczej
 odrzuceniu rozwiązań, jakie im proponował Jahwéh za pośrednictwem Mojżesza.

Przykładów takiej postawy dostarcza autor Biblijny w swych relacjach od Wyjścia z Egiptu wiele.
 Począwszy od ukończenia radosnej Pieśni dziękczynnej po cudownym przejściu przez Morze Czerwone
 – jest Księga Wyjścia jednym pasmem doniesień o buntach przeciw Mojżeszowi i Jahwéh (zob. Wj 15,22-
17,7). Przytoczymy chociażby dwa takie przykłady:

  Jednym z przykładów chęci ‘mądrzejszego’ rozwiązania aniżeli to zasugerowane przez Jahwéh było
 zarządzenie w sprawie zbierania manny wyłącznie na aktualnie przebiegający dzień: „Niechaj nikt nie
 pozostawia nic z tego do następnego rana” (Wj 16,19).
 – Było jednak niemało takich, którzy nie posłuchali polecenia Jahwéh. Uważali, iż ich myślenie jest
 rozsądniejsze aniżeli to Boże – i nazbierali manny tyle ile się tylko dało. ‘Nagrodą’ za nie-posłuchanie
 polecenia Jahwéh było nazajutrz zbiorowisko robactwa i zgnilizny w zebranej mannie (Wj 16,20).

  Innym takim przykładem stał się bunt po powrocie wysłanych przez Mojżesza wywiadowców, którzy
 mieli przemierzyć kraj i zbadać nastroje ludności Kanaanu. Mimo uspokajających, pełnych zachęty
 wypowiedzi Jozuego i Kaleba (Lb 14,6), pozostali wywiadowcy całkowicie zniechęcili Lud do podjęcia
 prób zdobycia tego kraju. Zgromadzenie Ludu chciało wtedy ukamienować Jozuego i Kaleba. Od
 gwałtownej śmierci uratowała ich ukazująca się w tej chwili Chwała Jahwéh nad Namiotem Spotkania
 (Lb 14,10). Jedynie modlitwa przebłagalna Mojżesza przed Obliczem Jahwéh zażegnała po raz kolejny
 zagładę buntowniczego Ludu (Lb 14,13-19).
 – W tej sytuacji Jahwéh wydał polecenie, żeby Lud zawrócił i obrał kurs z powrotem w kierunku Morza
 Czerwonego. Niegodni wywiadowcy poumierali nagłą śmiercią. Byli to ci, którzy podali Ludowi



 fałszywe wiadomości o Kanaanie (Lb 14,36nn).
 Lud uległ co prawda przejściowej skrusze. Jednakże następnego rana orzekli wszyscy, że wobec tego
 gotowi są ruszyć natychmiast na podbój Kanaanu – tym razem wbrew poleceniu Jahwéh, że mają
 zawrócić z powrotem ku Morzu Sitowia (Lb 14,40-43).
 – Mojżeszowi nie udało się powstrzymać krnąbrnego Ludu od zrealizowania własnego rozwiązania.
 Akcja bojowa skończyła się rychło klęską, jaką im zadali Amalekici i Kananejczycy.
 – Oto owoce przeforsowania własnego rozumowania: czysto ludzkiej kalkulacji, równoznacznej z nie-
wiarą w oblubieńczą miłość Jahwéh (Lb 14,44n).

Te i inne przypadki buntu przeciw Jahwéh i jego wielokrotnie Bożą pieczęcią ‘autoryzowanego’
 pośrednika: Mojżesza – świadczą o wciąż się utrzymującej nie-ufności względem rozwiązań
 ofiarowanych Ludowi Wybrania przez Jahwéh. Izraelici nie umieli się zdobyć na odpowiedź zawierzenia
 w obliczu wciąż dokumentowanej totalnej miłości Jahwéh względem Ludu swego Wybrania. Uroczyście
 zawarte Przymierze, które ze strony Jahwéh nie mogło być inne jak właśnie przymierzem oblubieńczym,
 zdawało się być w świadomości wielu Hebrajczyków-Izraela zbiorem samych tylko pięknych słów, które
 do niczego nie zobowiązują.

A przecież Lud ten nie mógł nie zdawać sobie aż nadto dobrze sprawy, że ten ‘ich’ Elohim: Jahwéh –
 jest Elohimem po prostu Żywym. I najwidoczniej kochającym, skoro zajął się tak bardzo poważnie
 potomstwem Abrahama-Izaaka-Jakuba. I skoro dokonał już tak wiele cudów, dając Izraelowi do
 zrozumienia, że takie postępowanie jest konsekwencją Jego prawdy-wierności raz pra-ojcom danemu
 słowu.

c. Niestrudzone buntowanie Ludu przez Złego

Czy wobec tego postawa nieustannego buntu, a co gorsza: jaskrawo demonstrowanej nie-wiary w
 miłość Jahwéh, nie była owocem niestrudzonego działania tego, który z istoty swej jest Zły? Na
 przykładzie omawianych trudnych dziejów miłości Jahwéh do Ludu swego Wybrania widać bardzo
 wyraziście to, co Jan Paweł II pisze o ‘tajemnicy bezbożności’, która tkwi u samych źródeł grzechu:

„Grzech jest bez wątpienia aktem wolności człowieka;
 ale pod jego warstwą ludzką działają czynniki, które stawiają go poza człowiekiem,
na pograniczu, tam gdzie ludzka świadomość, wola i wrażliwość stykają się z siłami ciemności,
 które według św. Pawła działają w świecie i niemal go opanowują” (RP 14; por. Rz 7,7-25; Ef 2,2; 6,12).

Jak mianowicie inaczej wytłumaczyć systematycznie powtarzające się postawy buntu Ludu Bożego
 Wybrania przeciw Jahwéh? Czy nie świadczą one o tym, iż ten Lud zdawał się wykazywać Jahwéh
 ignorancję: że On, Bóg, na ‘dobru-złu’ się nie zna? Oraz że oni sami wiedzą o wiele lepiej, aniżeli ...
 Jahwéh, co w danym wypadku należy czynić?

Jeszcze głębiej rzecz ujmując wypada powiedzieć: nie ustające bunty Izraelitów przeciw Mojżeszowi i
 Jahwéh, poczynając od wyjścia z Egiptu, miały być dla Jahwéh sygnałem, że oni – Hebrajczycy-Izrael,
 po prostu nie wierzą, jakoby On był dla nich miłością.
 – Konsekwentnie zaś wypadałoby wyprowadzić stąd wniosek, że Izrael autentycznie wolał być-
zniewolonym. Oraz: że żałował, iż Jahwéh wyprowadził go w ogóle „wyciągniętym ramieniem” z Egiptu.



Czyżby to miało znaczyć, że temu Ludowi jest naprawdę dopiero wtedy ‘dobrze’, gdy jest bity,
 ciemiężony i zabijany w niewoli?
 – Tego mimo wszystko twierdzić nie można. Gdy bowiem Hebrajczycy-Izraelici byli naprawdę ciemiężeni,
 życie ich stawało się jednym błagalnym jękiem właśnie do Jahwéh o dar wyzwolenia. Wtedy to Jahwéh ...
 był Bogiem ‘dobrym’! Księga Wyjścia przedstawia ich sytuację ponad wątpliwość zgodnie z prawdą
 ówczesnych dziejów:

„... Synowie Izraela narzekali na swoją ciężką pracę i jęczeli,
 a narzekanie na ciężką pracę dochodziło do Boga.
 – I wysłuchał Bóg ich jęku, pamiętał bowiem o swoim Przymierzu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem.
 Spojrzał Bóg na synów Izraela i ulitował się nad nimi ...” (Wj 2,23n).

Jęki udręczonych Hebrajczyków stanęły u podstaw misji Mojżesza, którego Jahwéh posłał do faraona
 z żądaniem, żeby wypuścił Hebrajczyków z niewoli.

Wypada przyznać, że w sprzecznych postawach Hebrajczyków-Izraela odzwierciedla się poniekąd
 postawa każdego człowieka. Każdy zauważa w sobie kłębek sprzeczności swych postaw wobec Boga,
 który jest Miłością i Życiem.

Innymi słowy, Hebrajczycy ostatecznie nie chcieli być w niewoli. Najlepszym tego wyrazem jest obraz
 wewnętrznych i zewnętrznych dziejów Izraela, jaki kreśli Księga Sędziów [= okres od wejścia Hebrajczyków-
Izraela do Kanaanu ok. 1200 r. przed Chr., do pojawienia się monarchii: Saula – ok. 1030 r. i Dawida: ok. 1010 r. przed Chr.].
 Autor biblijny zmuszony jest ujmować poszczególne odcinki tychże dziejów w charakterystyczne
 następstwo 4 stanów:

  Jawne ignorowanie zawartego Przymierza z Jahwéh i uroczyście ślubowanej wierności-w-miłości.
 Wyrazem praktycznego zerwania z Jahwéh i apostazji od Niego stawał się nagminnie uprawiany kult
 ‘obcych bogów’.

  Swoistą ‘nagrodą’ owych nie-bogów stawały się najazdy ościennych ludów. Hordy nieprzyjacielskie
 z sąsiednich krajów napadały systematycznie na Izraela, szczególnie w czasie żniwobrania.
 Zagarniały Izraelitom wszystko co było na polach i w stajni i zabijali mieszkańców.

  W obliczu nie ustających klęsk militarnych i żywiołowych, Hebrajczycy-Izraelici dochodzili stopniowo
 do rozeznania, że klęski te są konsekwencją ich odstępstwa od Jahwéh, Boga Przymierza: grzechu
 przeciw pierwszemu przykazaniu.
 – Jahwéh zapowiadał takie klęski otwarcie już przy samym zawieraniu Przymierza. Obecnie je tylko
 realizował, dając do zrozumienia, że warunki Przymierza zawartego pod Synajem są rzeczywistością
 poważną. Od ich przestrzegania względnie nie-przestrzeganie będzie zależało życie czy śmierć,
 szczęście czy nieszczęście Ludu Bożego (por. Pwt 28; 30,15-30; Joz 24).
 – Istotnie, dopiero w obliczu wielorakich klęsk zaczynał wznosić się do Jahwéh jęk kolejnego pokolenia
 uciemiężonego. Widocznie nie było innego sposobu, by Lud Boży się opamiętywał. Musiała przyjść
 dopiero trwoga śmierci, żeby ten Lud ugiął nieco swego ‘twardego karku’ i zrozumiał, że uprawianie
 kultu ‘obcych bogów’ staje się ‘zdradą małżeńską’ wobec Jahwéh.
 – Doświadczane nieszczęścia wyzwalały ostatecznie skruchę serca i doprowadzały Izraelitów do
 odrzucenia „obcych bogów, których nie znali ojcowie” (por. Pwt 11,28; 28,64; 32,17; Jr 7,9; 44,3).

  Wtedy dopiero – w następstwie odwrotu od grzechu ‘zdrady’ miłości do Jahwéh przez grzech
 ‘cudzołóstwa-z-obcymi-bogami’, mógł się ulitować Jahwéh. W imię prawdy-wierności swemu
 Przymierzu pochylał się On ponownie nad wciąż wiarołomnym Ludem swego Wybrania. Posyłał mu
 kolejnego „Sędziego” [ktoś wyznaczony na przywódcę, który jednak został obdarzony jednocześnie charyzmatem
 Prawdy Objawienia ku przewodzeniu Ludowi Bożemu na drogach Przymierza z Jahwéh], przez którego Lud Boży
 odzyskiwał dar wolności od pustoszących ich nieprzyjaciół. Lud Boży żył przez jakiś czas ponownie w
 wierności zawartemu Przymierzu, oddając cześć samemu tylko Jahwéh.



Objaśnienie

d. Czy inni bogowie naprawdę nie istnieją

Można zrozumieć, że nie wszyscy ówcześni Izraelici byli w 100%
 pewni, że ‘inni, obcy bogowie’ naprawdę nie istnieją. W obawie przed ich
 ewentualną ‘zemstą’ wielu wolało składać ofiary zarówno Jahwéh, jak i
 owym właśnie ‘bogom obcym, których nie znali ojcowie ...’. Na tym
 polegał tzw. ‘synkretyzm religijny’ : cześć składana co prawda Jahwéh,
 ale ... na wszelki wypadek, również bogom lokalnym dawnych
 mieszkańców Kanaanu.

W takich sytuacjach najlepszym argumentem za nie-istnieniem
 jakiegokolwiek bożka stawała się odważna postawa przywódcy
 duchowego Ludu w owym czasie. Takim stał się w pewnej chwili

 wybrany przez Boga na kolejnego ‘Sędziego’ – Gedeon. Autor Biblijny pisze o nim m.in.:

„Tej nocy Jahwéh rzekł do niego [Gedeona]: ‘Weźmiesz młodego cielca z trzody twego ojca i cielca
 drugiego, siedmioletniego, a zburzysz ołtarz Baala [dosł.: ‘Pan’, bożek lokalny], własność twego ojca, oraz
 zetniesz Aszerę [babilońsko-kananejska bogini rozpusty], która jest obok. Następnie zbudujesz ołtarz dla
 twego Boga, Jahwéh, na szczycie tej skały ..., weźmiesz tego drugiego cielca i złożysz z niego ofiarę
 całopalną używając drewna ściętej Aszery’.
 – Wziął więc Gedeon dziesięciu ludzi ze swej służby i uczynił tak, jak mu Jahwéh nakazał. Ponieważ
 jednak bał się rodu swego ojca i mieszkańców miasta, nie uczynił tego za dnia, ale w nocy. A oto kiedy
 o świcie wstali mieszkańcy miasta, ujrzeli rozwalony ołtarz Baala, wyciętą Aszerę i cielca złożonego w
 ofierze całopalnej na zbudowanym ołtarzu. Mówili więc jeden do drugiego: ‘Któż to uczynił?’ Szukali
 więc, badali i orzekli: ‘Uczynił to Gedeon, syn Joasza’.
 – Następnie rzekli mieszkańcy miasta do Joasza: ‘Wyprowadź swego syna! Niech umrze, gdyż zburzył
 ołtarz Baala i wyciął Aszerę, która była obok niego’.
 – Na to Joasz odpowiedział wszystkim, którzy go otaczali: ‘Czyż do was należy bronić Baala? Czy to
 wy macie mu przychodzić z pomocą? Ktokolwiek broni Baala, winien umrzeć jeszcze tego rana. Jeśli
 on jest bogiem, niech sam wywrze zemstę na tym, który zburzył jego ołtarz’.
 – I od tego dnia nazwano Gedeona ‘Jerubbaal’, mówiąc: ‘Niech Baal z nim walczy, bo zburzył jego
 ołtarz’ ...” (Sdz 6,25-32).

Okazuje się jednak, że całkowite zawierzenie Jahwéh jako Bogu jedynemu było w praktycznym życiu
 sprawą niełatwą. Wymagało ugruntowanej wiary – przede wszystkim w miłość Jahwéh. Na dnie
 świadomości utrzymywała się zapewne u większości ówczesnych ludzi skryta wątpliwość, czy ci ‘inni
 bogowie’ naprawdę nie istnieją.
 – Prorocy, których Jahwéh systematycznie wzbudzał i posyłał do swego Ludu, uspokajali Lud i
 wykazywali, że istnienie ‘innych bogów’ jest absurdem i że nie ma się ich co bać. A przede wszystkim, że
 Jahwéh jest Bogiem nie tylko najwyższym wśród wielu innych jeszcze bogów, ale jest Bogiem po prostu
 jedynym – z wykluczeniem istnienia jakiegokolwiek innego boga. Oraz że cześć składana
 któremukolwiek z bogów jako ‘nicościom’ musi się skończyć finałem w postaci ‘nicości’, tzn. nie-istnienia,
 utraty bytu, śmierci.
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Tragiczną tego ilustracją na skalę narodową stał się upadek Samarii, stolicy Izraela Północnego.
 Państwo to przestało istnieć definitywnie w r. 722, gdy jego stolica – Samaria, została zdobyta i
 zniszczona po 3-letnim oblężeniu przez wojska Asyryjskie Salmanassara V, a ocalała ludność
 przesiedlona do Mezopotamii. Wyżej przytaczaliśmy już prorocką interpretację tego wydarzenia (zob. wyż.:
 tekst 2 Krl 17 o powodach upadku Izraela Północnego).

To samo stanie się w niecałe 140 później z państwem Południowym – Judą. Padło ono definitywnie
 pod ciosami państwa Neo-Babilońskiego za króla Nabuchodonozora, który przez swego generała
 Nebuzardana zdobył w 586 r. Jeruzalem, spalił świątynię Jahwéh, pałac królewski i wszystkie większe
 domy Jeruzalem, a ocalałych Judejczyków przesiedlił jako niewolników do Babilonu (zob. 2 Krl 25,8-26).

W jednym i drugim wypadku sprawdziło się w znaczeniu najdosłowniejszym Słowo-Boże-Pisane: „Szli
 za nicością – i stali się niczym-nicością” (2 Krl 17,15), czyli: nie ma ich!

Oto ‘nagroda’, jaką swoje sługi obdarza jakikolwiek bożek, sam będący nie-istnieniem: nicością.
 Dokładniej mówiąc za każdym bokiem kryje się Szatan, „ojciec kłamstwa i morderca od początku” (por. J
 8,44). On co prawda rzeczywiście istnieje, ale jego ‘istnienie’ jest nie-życiem i nie-miłością – na zawsze.

Św. Paweł ujmie tę rzeczywistość kiedyś w zwięzłym sformułowaniu, i z wyraźnie ukazaną
 perspektywą eschatologiczną:

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć,
 a łaska przez Boga dana – to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 6,23).

e. Głębsze powody podążania za Złym – na przekór Jahwéh

Czemu więc Hebrajczycy-Izrael nie przylgnęli sercem bez reszty do Jahwéh, który ich tak bardzo
 umiłował i nieustannie obsypywał dowodami swego Wybrania i Oblubieńczości?

Wyrazem Bożej miłości oblubieńczej stało się zawarte Przymierze, które całe wiodło ku życiu.

  Czyżby w chronicznie uprawianej apostazji od czci samego tylko Jahwéh – z wyłączeniem składania
 czci jakiemukolwiek innemu, ‘obcemu bogu’, w grę wchodziła sama tylko wrodzona ludzka słabość
 moralna?

  Czy też niewierność i wiarołomstwo wobec Jahwéh były wynikiem nieutwierdzonej wiary w Jego
 miłość?

  A może powodem łatwości w odstępowaniu od miłości Jahwéh było to, że Jahwéh wzywał do życia
 odpowiedniego do godności daru człowieczeństwa jako żywego Obrazu Boga? To zaś wymagało i wciąż
 wymaga ... „panowania sobie samemu” (zob. MiO SAPA 17), czyli układania życia zgodnie z wezwaniem
 Jahwéh:

„Bądźcie świętymi, bo Ja jestem Święty, Jahwéh, Bóg wasz” (Kpł 19,2).
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Od upadku pra-rodziców w raju, człowiek łatwiej ‘miłuje’ świat, aniżeli Boga. Miłość zaś ‘świata’ łatwo
 prowadzi do blokowania miłości do Boga. Kiedyś ujmie to w słowa św. Jan Apostoł, umiłowany uczeń
 Jezusa:

„Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie.
 Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca [Boga Ojca].
 Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia,
 nie pochodzi od Ojca, lecz od świata.
Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość; kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki” (1 J
 2,15nn).

Życie według Dekalogu, który ujmował Przymierze zawarte pod Synajem w Dziesięcioro łatwych do
 zapamiętania Przykazań ukazujących drogę życia i miłości w stosunku do Boga i bliźniego, wymagałoby
 „panowania sobie samemu’, czyli pracy-nad-sobą.

Tymczasem kulty „bogów obcych, których nie znali ojcowie wasi”, były atrakcyjne i ofiarowały
 przeżycia wprost szałowe, z zasady uprzyjemnione po linii folgowania niskim namiętnościom,
 sofistycznie uwznioślone po linii okaleczonej zasady etycznej: ‘cel uświęca środki’.
 – W takim ujęciu ideału życia można było wmawiać sobie, że ‘nie ma’ żadnej tzw. ‘godności’, która by
 miała wyznaczać jakość zachowań etycznych.

Jahwéh wzywał do miłości siebie jako „tego który JEST” – Życiem i Miłością. Jest On Bogiem, który
 hojnie obdarza obietnicami, ale też obietnice te poza wątpliwością zrealizuje: nigdy jednak za wszelką
 cenę. Lud Jego Wybrania, tzn. Izrael jako „Córa Izrael-Jeruzalem” (Iz 37,22; Jr 6,23; Lm 2,13), musi miłości
 Jego zawierzyć i dochować Prawdy-wierności swemu Bogu.
 – Tak jak On – Jahwéh, jest w swej miłości dla Izraela, swej Oblubienicy, cały Prawdą-wiernością. Z tego
 względu Jahwéh przypomina się swemu Ludowi na co dzień w modlitwie, ukazującej miłość do Boga
 jako Przykazanie. Modlitwę tę odmawiał każdego dnia każdy syn, każda córa tego Ludu:

„Słuchaj, Izraelu, Jahwéh jest naszym Bogiem – Jahwéh jedyny.
 – Będziesz miłował twojego Boga, Jahwéh, z całego swego serca,
 z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił ...” (Pwt 6,4n; zob. wyż.: tekst nakazujący miłowanie Boga).

Jeśli więc Lud Boży tak łatwo ulegał dramatycznie ponętnym pokusom odstępstwa od miłości
 względem swego Elohim – Jahwéh, widzimy w tym wciąż potężne, spoczynku nie znające działanie tego
 który jest Zły i który chytrze działa w skrytości, na wszelkie sposoby przejściowo osładzając swym
 ofiarom odstępstwo od miłości Jahwéh przyjemnymi doznaniami.

Jest to ów „Wąż Starodawny, który się zwie Diabeł i Szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię ...”
 (Ap 12,9), poczynając od pra-rodziców w ogrodzie Eden. Szatan dwoi się i troi niestrudzenie, podsuwając
 ludziom przewrotną interpretację tego, co Bóg stworzył jako dobro i ku dobru:
 „... wykorzystuje [on] dzieło stworzenia przeciw zbawieniu,
 przeciw Przymierzu i zjednoczeniu człowieka z Bogiem ...” (DeV 27).

Przyjrzenie się tajemnicy Bożych i ludzkich dziejów ‘oblubieńczości Przymierza’ świadczy zatem
 zarówno o ludzkiej skłonności do złego, jak i w parze z nią idącemu potężnemu działaniu Złego.
 – W parokrotnie przez nas przytoczonym fragmencie podającym prorocką interpretację powodów upadku
 Izraela Północnego, a potem Południowego, stwierdza Księga Królewska jednoznacznie w odniesieniu
 już też do ‘przodków’, że oni „nie zawierzali Jahwéh, swojemu Elohim” (2 Krl 17,14; zob. wyż.: Nie zawierzali
 Bogu swojemu, Jahwéh ...).
 – Chodzi zatem już też o pokolenie Wyjścia z Egiptu – sprzed wkroczenia Izraelitów do Kanaanu. Nic
 więc dziwnego – po ludzku mówiąc, że tym bardziej późniejsze pokolenia zwykle dalekie były od
 wierności zaakceptowanemu przez cały Lud Izraela Przymierzu zawartemu pod Synajem.
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f. Tajemnicza uwaga Amosa o kulcie Jahwéh okresu Wyjścia

W nawiązaniu do tego pierwszego pokolenia Hebrajczyków-Izraela, które osobiście przeżyło cud
 wyjścia z niewoli Egiptu, znajdujemy tajemniczą, pełną niedomówień uwagę w Księdze proroka Amosa.
 Prorok ten działał ok. 750 r. przed Chr., czyli niemal 5 wieków po wyjściu Izraela z Egiptu. W jego
 Księdze mieści się intrygujące stwierdzenie o postawie Izraelitów wobec pierwszego Bożego przykazania
 z okresu wędrówki Hebrajczyków po Pustyni:

„Czy przez czterdzieści lat w pustyni składaliście Mi żertwy i ofiary pokarmowe, Domu Izraela?
 I czy obnosiliście Sikkuta, waszego króla, i Kijjuna, wasze bożki... , któreście sobie uczynili?” (Am 5,25n).

Tekst Amosa jest w przytoczonym miejscu niestety skażony. W związku z tym również przekład tego
 tekstu bywa bardzo zróżnicowany. Jedni rozumieją zdanie w sensie pytajnym, inni w sensie twierdzącym.
 Możliwe, że tekst zapowiada Izraelowi Północnemu rychłą niewolę i pyta, czy tam – na terytorium
 Mezopotamii, będą obnosili w procesjach wymienione bóstwa, jak to czynią obecnie w Kanaanie.
 – Nie jest jednak też wykluczone, że jest to jakaś tajemnicza aluzja do kultu astralnego uprawianego w
 okresie wędrówki Hebrajczyków po pustyni.

Z drugiej strony tekst ten stwierdza, albo może jedynie pyta, czy w ciągu owych 40 lat wędrówki po
 pustyni Hebrajczycy-Izrael składali Jahwéh ofiary.
 – Składanie krwawych ofiar było w tym czasie niewątpliwie utrudnione z powodu nieustabilizowanego
 sposobu życia na pustyni i ogólnego nieodstatku.

Według niemal współczesnego Amosowi proroka Ozeasza, okres wędrówki po pustyni sprzyjał
 większej tężyźnie moralnej Hebrajczyków (por. Oz 2,16nn; 9,10; Jr 2,3).
 – Z drugiej strony nie jest jednak całkiem pewne, czy wyżej przytoczony, tajemnicy tekst Amosa, nie jest
 mimo wszystko jakimś dalekim echem praktycznej apostazji Hebrajczyków od Jahwéh w okresie pobytu
 na pustyni.

Ponieważ jednak tekst ten jest skażony, trudno wyprowadzać z niego zbyt daleko idących wniosków.
 Wypada zostawić jego tajemniczy wydźwięk takim jakim jest.

Inna rzecz, że bardzo wyraźne aluzje do praktycznego odstępstwa od Jahwe w czasie wędrówki
 Hebrajczyków po pustyni znajdują się także u Księdze proroka Ezechiela. Chodzi przede wszystkim o
 zapisaną w długim rozdziale Ez 20 (zwł. Ez 20,13-44) relację o swoistym sporze Jahwéh z Izraelem,
 dotyczącym okresu wędrówki Hebrajczyków po pustyni jako jednego pasma apostazji ówczesnego Ludu
 Bożego od Jahwéh, który ich wywiódł z niewoli w Egipcie. Tematu tego tu jednak rozwijać nie będziemy,
 poprzestajac jedynie na wzmiance o chronicznej w Izraelu apostazji od Jahwéh praktycznie od samego
 zarania jego zaistnienia jako Ludu Bożego.



RE-lektura: część VI, rozdz. 7b.
 Stadniki, 28.IV.2015.
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5. Próba wierności-w-miłości pod Baal-Peor
a. Bileam mający wytrącić Ludu Jahwéh z biosfery błogosławieństwa
Uwaga do wydarzeń z Bileamem (Lb 22-25.31)
b. Szatański plan zemsty Bileama na Jahwéh i Izraelu
c. Styl działania Jahwéh w przypadku śmiertelnego zagrożenia Umiłowanej
Tekst 2 Krl 17 o powodach upadku Izraela Północnego
„Szli za Nicością – stali się Nicością”
d. Drastyczne środki celem wyrwania nierozumnego Ludu ze zdrady miłości
e. Nieuniknione rozliczenie się ze sługami Złego

B. OBLUBIEŃCZOŚĆ BOŻA PRZEZIERAJĄCA W KSIĘGACH PROROKÓW „WCZEŚNIEJSZYCH”

1. Ogólny przegląd uporczywej nie-ufności Izraela w miłość Jahwéh

a. Chroniczne uniezależnianie się Ludu Bożego od miłości Jahwéh
Tekst: Przyczyny upadku Izraela-Samarii (2 Krl 17,13nn)
Tekst: Nie chcieli Skały-Wierności
b. Przymierze z zapałem przyjęte – w praktyce ignorowane
c. Niestrudzone buntowanie Ludu przez Złego
d. Czy inni bogowie naprawdę nie istnieją
Tekst: Gedeon burzy ołtarz Baala i Aszery
e. Głębsze powody podążania za Złym – na przekór Jahwéh
f. Tajemnicza uwaga Amosa o kulcie Jahwéh okresu Wyjścia
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R6-86. Benedykt XVI w Köln: XX Światowe Dni Młodzieży
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R6-88. Mama słonica i jej malutkie
R6-89. Choć trochę produktów sprzedać i wspomóc rodzinę



    

UWAGA: SKRÓTY do przytaczanej literatury zob.:  Literatura

2. Bóg-Miłość wobec wiarołomstwa Izraela jako
‘zdrady małżeńskiej’

a. Zdrada Przymierza z Jahwéh przez ‘cudzołóstwo’
z obcymi bogami

W obecnie podejmowanych poszukiwaniach przyświeca nam stale złożone zagadnienie podstaw
 wiary w małżeństwo jako sakramentu Kościoła. Na tym etapie pracy staramy się zwracać uwagę w
 Słowie-Bożym-Pisanym Starego Testamentu – w dziale ksiąg Prorockich – na wyrażenia, które ilustrują
 odniesienia Boga do człowieka: mężczyzny i kobiety, oraz Boga do Izraela jako Ludu Jego Wybrania na
 „osobistą własność” – w jakiejś analogii do wzajemnych odniesień czy to oblubieńców, czy wręcz
 małżonków.

Aluzje takie wskazują zawsze na Boga, który jest pra-wzorem dla swego żywego Obrazu wobec
 kosmosu – również na odcinku przeżywania ich więzi w małżeństwie. Zdajemy sobie sprawę, że
 małżeństwo zostało stworzone przez Boga zaraz „na początku” jako uprzywilejowany wyraz sakramentu
 samego stworzenia. Widzialność stworzonego przez Boga świata miała przybliżyć człowiekowi
 Niewidzialnego w Jego odniesieniach unoszonych pełnią miłości względem niego, jako tego jedynego
 właściwie ‘zamierzonego-chcianego’: mężczyzny i kobiety.
 – Do takiego ‘uwidzialnienia’ Bożej Miłości nadawał się szczególniej intuicyjnie zrozumiały język
 wyrażający odniesienia, jakie na co dzień przeżywają osoby związane przymierzem małżeństwa. Skoro
 zaś Bóg jest Miłością, jest On tym samym pierwszy – oblubieńczością – na swój Boży sposób rozumienia
 owej ‘oblubieńczości’.

Przyjrzeliśmy się już zdumiewającemu w swej wymowie Słowu Bożemu, które nakazuje jako

file:///D|/!!Schnee-lp/index.html
file:///D|/!!Schnee-lp/strona-lp33/index.html#cont
javascript:view('p1_2a.htm#lit',850,650)


 przykazanie – miłować Jahwéh „z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił” (Pwt
 6,5; zob. wyż.: Słowa ‘Słuchaj Izraelu’). Słowo to przekazał Bóg Izraelowi przez pośrednictwo Mojżesza w wyżej
 już omówionym Przykazaniu, które jest „pierwszym w Prawie”  (Pwt 6,4n; oraz: Mk 12,29nn; Mt 22,36).

Samo w sobie tak sformułowanie Przykazanie nasuwa spontanicznie szereg pytań:

  Któraż religia miałaby odwagę nakazać miłowanie Boga? Religie każą drżeć przed bóstwem, bać
 się go, składać mu mniej lub więcej krwawe ofiary przebłagalne, niekiedy ofiary składane z ludzi ...

  Któraż z kolei religia ukazuje tak niezłomnie dowody miłości Boga względem pojedynczego
 człowieka, a nawet całego Ludu? Chodzi o sprawę zupełnie podstawową: że Bóg poczuwa się sam
 wobec siebie ‘zobowiązany’ do bycia wiernym – słowu, jakie raz dał człowiekowi, a nawet owemu
 wybranemu Narodowi, z którym zechciał związać się aż ... przymierzem, oczywiście oblubieńczym.
 Uświadomienie sobie tego faktu w całej jego wymowie jest czymś, co doprowadza do zawrotu głowy.

  Co więcej zaś: któraż religia ośmielałaby się ukazywać Boga jako mówiącego o sobie samym, o
 swoich uczuciach, a nawet jako wynurzającego się przed swoim własnym stworzeniem z bólu swej
 zranionej miłości z powodu niewdzięczności człowieka?
 Bo na przestrzeni Słowa-Bożego-Pisanego tak Starego, jak Nowego Testamentu napotkamy na
 niezliczoną ilość wypowiedzi, w których Bóg wyraża się o swych najintymniejszych ‘uczuciach’,
 mówiąc wtedy stylem autobiograficznym, czyli przy użyciu pierwszej osoby czasownikowej.

Mieliśmy już też niemało sposobności niejako ‘dotknięcia’ stylu wypowiadania się Boga w Słowie-
Bożym-Pisanym o bólu, jaki Mu sprawia chroniczne odstępstwo Izraela od pierwszego Bożego
 Przykazania. Przykazanie to jest zwornikiem Przymierza zawartego pod Synajem: „Nie będziesz miał
 bogów innych oprócz Mnie ...” (Pwt 5,7).

Ponieważ Bóg traktował przymierze zaofiarowane nabytemu przez siebie Ludowi jako przymierze
 typu oblubieńczo-małżeńskiego, nic dziwnego, że sam fakt oddawania czci boskiej jakimkolwiek ‘innym
 bogom’ zasługiwało na jednoznaczną ocenę: była to każdorazowo zdrada małżeńska, czyli ‘cudzołóstwo’
 w stosunku do Jahwéh, Boga zawartego Przymierza.

Niezależnie od tego, przekonywaliśmy się już wielokrotnie, że cześć oddawana ‘innym, obcym
 bogom’ wyrażała się co najmniej ‘między innymi’ poprzez prostytucję sakralną (zob. wyż.: Kult prostytucji
 sakralnej).
 – W takim wypadku stają się intuicyjnie zrozumiałe zwłaszcza u proroków licznie występujące otwarte
 oskarżenia Izraela o dopuszczanie się „cudzołóstwa z obcymi bogami”. Uprawianie tego bardzo
 popularnego kultu wiązało się w Kanaanie w pierwszym rzędzie z czcią oddawaną mezopotamskiej
 bogini zmysłowości i rozpusty – Asztarte [zwana też: Astarte, Isztar, Istar, Anat, Asztat; Królowa Niebios, Pani Gór, Koni
 i wozów, Żona Baala; Hyksosi sprowadzili jej kult do Egiptu w 18-17 w.].

Oddawanie czci bogini Asztarte zapewne nie polegało wyłącznie
 na aktach prostytucji sakralnej. Nawet u prymitywnych ludzi przebija
 się tendencja uwznioślenia pospolitej prostytucji i nadania jej w takim
 wypadku pozorów aktów kultu. Pozwalało to łudzić – siebie i
 ówczesne społeczeństwo, pozorami podejmowania działań
 wyjątkowych, składanych w hołdzie ‘Królowej Niebios’ : wielkiej
 Asztarcie.

Upadła natura człowieka pozostaje i dziś dokładnie taka sama
 jak w omawianych czasach. Nic dziwnego, że i encyklika
 Evangelium Vitae Jana Pawła II oskarża tę gałąź współczesnej
 techniki, która rozwija się w służbie ‘seksu’, iż ukrywa swoje
 właściwe oblicze pod potokiem niezrozumiałej dla ogółu
 specjalistycznej terminologii medycznej. Technika ta służy nie życiu,

javascript:view('p6_6d.htm#shem2',850,650)
javascript:view('p6_6d.htm#shem2',850,650)
javascript:view('p6_6d.htm#shem2',850,650)
javascript:view('p6_6d.htm#shem2',850,650)
javascript:view('p6_6d.htm#shem2',850,650)
javascript:view('p6_7a.htm#prst',850,650)
javascript:view('p6_7a.htm#prst',850,650)


Objaśnienie
 lecz cywilizacji śmierci. Jej producenci zdążają do określonego celu:
 wprowadzenia klientów w zasadniczy błąd co do mechanizmu
 działania produkowanych ‘pomocy’ na usługach ‘bezpiecznego
 korzystania’ z seksualnych możliwości człowieka (zob. EV 11.58). Wtedy ‘uspokaja się’ sumienie i przyjmuje
 ‘zapewnienie nauki’ (wbrew Bogu), że użyta technika ‘dobrze służy’ zamierzonemu celowi ...

Nikt uczciwie myślący nie zaprzeczy, że sofistyka słów używanych przez producentów omawianej
 techniki służy do nie rzucającego się w oczy ukrycia zamierzonej intencji. Producentom chodzi o jedno:
 żeby osobom uprawiającym ‘seks’ zapewnić nie-pojawienie się ‘zagrożenia dzieckiem’. Same osoby
 poszukujące ‘seksu’, wolą nie zastanawiać się nad tym, za jaką to się dokonuje cenę. ‘Myślenie’ to
 przejmuje na siebie ‘technika’. A tej – na życiu człowieka ... nie zależy! Jej celem jest skuteczne
 wyelminowanie ‘zagrożenia dzieckiem’.

Cel ten zostaje osiągnięty ponad wątpliwość wtedy, gdy poczęty ulega ... zgładzeniu. Śmierć
 poczętego, przedstawiona w sposób przewrotny jako ‘prawo do wolności i własnego wyboru’, to
 nieomylne ślady, że tędy przechodzi „Wąż Starodawny, który się zwie Diabeł i Szatan, zwodzący całą
 zamieszkałą ziemię ...” (Ap 12,9). Czego on nie dokonuje, by zmylić czujność sumienia!

Bóg Prawdy Objawienia krzyczy jednak w sercu każdego człowieka bez wyjątku: i tego w
 starożytności – pogańskiej czy tej Hebrajczyków z okresu ich wędrówki po pustyni przed zdobyciem
 Kanaanu, jak i w sercu człowieka współczesnego. Bóg sygnalizuje w sumieniu jednoznacznie, że nie ma
 i nigdy nie będzie ‘seksu bezpiecznego’ – w małżeństwie, czy niezależnie od małżeństwa.

Podobnie też w odniesieniu zarówno do starożytności, jak i współczesności, daje Bóg w sumieniu
 każdego człowieka nieomylnie jednoznacznie do poznania, że nie ma ‘seksu sakralnego’ ! Nie ma
 rozpusty, która by była ‘uświęcona’ przez wprowadzający w zamierzony błąd motyw ‘prostytucji
 sakralnej’!

Głos Boży mówi w sumieniu każdego człowieka, że i on jest jednakowo wezwany do postępowania
 etycznego odpowiadającego pierwotnej „świętości i nieskalaności przed Jego Obliczem” (por. Ef 1,4). Oraz
 że wszelkie działania w zakresie płciowości są przeznaczone i zarazem zastrzeżone wyłącznie dla
 prawowitego małżeństwa (por. FC 11; HV 8).

Wskutek tego człowiek będzie z każdorazowego nie uprawnionego wkraczania na ten teren
 rozliczany przez tego samego, jedynego Boga, Stworzyciela człowieka w jego męskości i kobiecości. Ten
 to Bóg jest jednocześnie Stworzycielem małżeństwa jako pierwotnego sakramentu stworzenia – wraz z
 nadanym mu wtedy Bożym Prawem i odpowiadającym mu wewnętrznym ładem stawania się „dwoje-
jednym-ciałem”.
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b. ‘Cudzołóstwo’ z obcymi bogami według relacji Księgi Sędziów

Na tle powyższych stwierdzeń nie można nie zauważyć niezwykle wyraziście w Piśmie świętym
 wypunktowanego nazewnictwa wszelkiego kultu bałwochwalczego, tzn. łamania pierwszego Bożego
 Przykazania o wyłącznej czci Jahwéh – jako „cudzołóstwa-z-obcymi-bogami”.
 – Zdaje się nie ulegać wątpliwości, że użycie tego niezwykle mocnego i jednoznacznego słowa – czy to
 w formie czasownikowej [hebr. zanáh], czy rzeczownikowej – dla piętnowania grzechów popełnianych
 przez Izraela przeciw pierwszemu Przykazaniu Dekalogu, nie było wprost zależne od uprawianej czy nie
 uprawianej przy takich okazjach prostytucji sakralnej. Szczególnie właśnie czasownikowa forma „zanáh”
 = cudzołożyć, stała się określeniem teologicznie ‘technicznym’ na oznaczanie wszelkiej apostazji od
 Jahwéh.

Oto jeden taki przykład z Ksiąg tzw. Proroków ‘Wcześniejszych’ (czasy od 11-8 w. przed Chr.), mianowicie
 z Księgi Sędziów. Jej wstępne rozdziały przedstawiają sytuację religijno-etyczną, jaka zaistniała w Izraela
 po śmierci Jozuego, oddanego sługi Mojżesza. Autor biblijny kreśli dzieje apostazji od Jahwéh
 ówczesnych Hebrajczyków w słowach:

„Wówczas synowie Izraela czynili to, co złe w oczach Jahwéh i służyli Baalom. Opuścili Boga swoich
 ojców, Jahwéh, który ich wyprowadził z ziemi Egipskiej, i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do
 ludów sąsiednich. Oddawali im pokłon i drażnili Jahwéh. Opuścili Jahwéh i służyli Baalowi i Asztartom.
 Wówczas zapłonął gniew Jahwéh przeciwko Izraelitom, tak że wydał ich w ręce ciemiężców ... We
 wszystkich ich poczynaniach ręka Jahwéh była przeciwko nim na ich nieszczęście, jak to Jahwéh
 przedtem im zapowiedział i jak im poprzysiągł ...
 – Wówczas Jahwéh wzbudził Sędziów i wybawił ich z ręki tych, którzy ich uciskali.
 – Ale i Sędziów swoich nie słuchali, gdyż uprawiali nierząd z innymi bogami
[hebr.: ki zánu ‘acharé ‘elohím ‘acherím: bo cudzołożyli (idąc) za Elohimami obcymi],
 oddawali im pokłon. Zboczyli szybko z drogi, po której kroczyli ich przodkowie, którzy słuchali
 Przykazań Jahwéh: ci tak nie postępowali ...” (Sdz 2,11-17).

W podobnym kontekście wspomina ta sama Księga Sędziów o Gedeonie w jego podeszłym wieku.
 Poprzednio wspomnieliśmy o tym właśnie Gedeonie jako tym, który z odwagą ośmielił się zburzyć ołtarz
 Baala i wyciąć gaj poświęcony bogini Asztarte (zob. dokładniej:  tekst: Gedeon burzy ołtarz Baala i Aszery).
 – Ale i on nie wytrwał w swym przylgnięciu za młodu do Jahwéh. W swych starszych latach nie przyjął on
 co prawda zaofiarowanej sobie przez rodaków godności królewskiej (Sdz 8,22n), ani jej sukcesji po jego
 śmierci. Natomiast uwiódł swych rodaków w tym okresie swego życia ku bałwochwalstwu w nowej
 postaci, mimo iż poprzednio tak dzielnie i skutecznie obalił oddawanie czci bożkom.

Mianowicie po zwycięstwie odniesionym nad Ismaelitami i Madianitami zaproponował, żeby mu
 ofiarowano część zdobytego złota. Posłużyło mu ono do sporządzenia „efodu”, który ustawił w swej
 miejscowości Ofra (Sdz 8,27).
 – Określenie „efod” znaczyło zwykle pewną część lnianego stroju kapłańskiego, zarzucanego z przodu i z
 tyłu, zwykle bogato przyozdobionego.
 W innym wypadku służyło to samo wyrażenie na oznaczenie przedmiotu kultu, związanego zwłaszcza z
 patronalnymi bóstwami domowymi (hetycko-hurryckie Terafim; zob. Sdz 17,5; 18,14.17n.20).
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W takim właśnie znaczeniu jest użyte „efod” na omawianym miejscu. ‘Efod’ oznaczał wtedy bądź
 szatę sakralną bożka, bądź samo bóstwo. Autor biblijny pisze:

„Gedeon sprawił z nich [ofiarowanych złotych ozdób] efod, który umieścił w miejscowości swojej, Ofra.
 Wszyscy więc Izraelici czcząc go, dopuścili się nierządu
[hebr.: waj-ji-zenú kol-Jiśraél ‘acharáw szám: i wszystek Izrael cudzołożył [idąc] tam za nim: tym bogiem].
 To bowiem stało się sidłem dla Gedeona i jego domu” (Sdz 8,27).

Dodatkowo potwierdza autor biblijny apostazję od Jahwéh po śmierci Gedeona jeszcze raz w
 dalszych słowach tego fragmentu. Również w tym wypadku używa on dla jej określenia jednoznacznego
 czasownika ‘zanáh = cudzołożyć’:

„Po śmierci jednak Gedeona Izraelici znów się odwrócili [od Jahwéh].
 Uprawiali nierząd [hebr.: waj-ji-zenú ‘acharé hab-ba’alím]
 z Baalami i ustanowili Báal-Berít’a swoim bogiem
[waj-jaśímu la-hém Bá’al-Berít le-‘Elohim: i postawili sobie Baala-Berita (= Pana-Przymierza) jako (swego) Elohima].
 Izraelici znów nie pamiętali o Bogu swoim, Jahwéh,
 który ich wybawił z rąk wszystkich wrogów dokoła ...” (Sdz 8,33n).

W podobnym znaczeniu użyte jest określenie ‘efod’ w tej samej Księdze Sędziów w odniesieniu do
 ‘efodu’ i ‘terafim’, jaki sobie sprawił dla wzniesionej przez siebie świątyni Mikajéhu (Sdz 17,5; 18,14.18).
 – Przedmioty te zostały mu jednak siłowo zabrane i przeniesione przez uzbrojony oddział ludzi z
 pokolenia Dan, którzy poszukiwali dla siebie terenu do osiedlenia.

Autor biblijny wspomina w tym kontekście wyraźnie o bożkach:

„... Pięciu owych mężów... weszło do wnętrza [domu], wzięło posążek rzeźbiony wraz z efodem i terafim
 oraz posążek ulany z metalu ...” (Sdz 18,17; zob. też w. 18).
 ‘Zabraliście mi mego bożka, którego sobie sprawiłem’ ...” [= słowa zrozpaczonego Miki-Mikajehu do porywaczy:]
 (Sdz 18,24).

W przytoczonych tekstach z Księgi Sędziów nie wydaje się, żeby kult oddawany posążkowi ‘efod’,
 względnie ‘Panu-Przymierza’ [Baal-Berit: Sdz 8,33] wiązał się bezpośrednio z uprawianiem prostytucji
 sakralnej. Nie wynika to wprost z kontekstu, mimo iż trudno też taką możliwość wykluczyć z góry. A
 jednak, autor biblijny nie waha się użyć tu niezmiennie określenia teologiczno-technicznego, iż kult taki
 jest typowym „zanáh” (uprawiać rozpustę, cudzołożyć; zob. Sdz 8,33).
 – Trudno tu nie widzieć bezpośredniego odniesienia do łamania pierwszego przykazania: iż jest ono za
 każdym razem wiarołomstwem, tzn. cudzołóstwem-z-innymi-bogami, dokonywanym na oczach Jahwe.

Nieprawdopodobne, żeby to miała być sama tylko kaznodziejska retoryka autora biblijnego. Słowo-
Boże-Pisane przynajmniej pośrednio określa mianem ‘cudzołóstwa’ apostazję, synkretyzm religijny i
 wszelkie bałwochwalstwo – jako grzechy przeciw Przymierzu Jahwéh z Izraelem, zawartemu uroczyście i
 przyjętemu jako zobowiązanie do ślubno-małżeńskiej wierności tak ze strony Jahwéh, jak i Izraela.
 – Nic dziwnego, że grzechy te są przedstawiane w księgach Starego Testamentu językiem
 zaczerpniętym z typowych odniesień małżeńskich. Grzechy te w bardzo szczególny sposób rozdrażniają
 Jahwéh i prowokują Go do ‘zazdrości’ i trudnego do opanowania gniewu. Dzieje się to ścisłej analogii do
 odruchów pojawiających się w przypadku małżeństwa, gdy jeden z małżonków przyłapie drugiego na
 gorącym uczynku zdrady małżeńskiej.

W takiej sytuacji wchodzą w życie zapowiedziane przez Jahwéh kary za odstępstwo od zawartego z
 Nim ślubnego Przymierza. Autor biblijny Deuteronomium kreśli je, przytaczając zdumione pytania
 narodów sąsiadujących z Izraelem, które nie mogą nie zauważyć odwrócenia się Jahwéh od nabytego



 przez siebie Izraela:

„... I wszystkie narody powiedzą: ‘Czemuż to Jahwéh tak uczynił tej ziemi?
[= Izraelowi: kary jak w zagładzie Sodomy i Gomory]
 Dlaczego ten żar gniewu?’
 I odpowiedzą: ‘Bo opuścili Przymierze Jahwéh, Boga ich przodków, zawarte z nimi, kiedy ich
 wyprowadził z ziemi Egipskiej, a poszli służyć obcym bogom i oddawać im pokłon – bogom
 nieznanym, których On im nie przydzielił – zapalił się gniew Jahwéh przeciw tej ziemi, sprowadzając
 na nich wszystkie przekleństwa, zapisane w tej Księdze. Wyrwał ich Jahwéh z ich ziemi z gniewem,
 zapalczywością i wielkim oburzeniem, i wygnał ich do obcej ziemi, jak to jest dzisiaj’ ...” (Pwt 29,23-27).

Podobnie wypowiadał się na pożegnanie z Izraelem Jozue przed swoją śmiercią. Działo się to w dniu
 Zgromadzenia Narodu i przeprowadzonego z nim dialogu, w którym Naród ponownie zobowiązał się do
 zachowania zwłaszcza pierwszego przykazania zawartego Przymierza:

„I rzekł Jozue do Ludu: ‘Wy nie możecie służyć Jahwéh, bo jest On Bogiem Świętym i jest Bogiem
 zazdrosnym i nie przebaczy waszym występkom i grzechom. Jeśli opuścicie Jahwéh, aby służyć
 bogom obcym, ześle na was znów nieszczęścia, a choć przedtem dobrze wam czynił, wtedy
 sprowadzi zagładę’ ....
 ... ‘Usuńcie więc bogów obcych spośród was i zwróćcie serca wasze ku Bogu Izraela, Jahwéh’.
 I rzekł Lud Jozuemu: ‘Bogu naszemu, Jahwéh, chcemy służyć i głosu Jego chcemy słuchać’ ...” (Joz
 24,19-21.23n).

c. ‘Cudzołóstwo’ z obcymi bogami według relacji
Ksiąg Królewskich

Poprzednio zwróciliśmy już uwagę, że Salomon, syn Dawida, budowniczy pierwszej świątyni Jahwéh
 w Jeruzalem, popadł na starsze lata pod wpływem swych coraz innych żon i nałożnic w jawne
 odstępstwo od Jahwéh.
 – Jest to jeden raz więcej drastyczny przykład złego oddziaływania niektórych kobiet: żon – na swych
 mężów. Uległość kobiecie w sprawach zasadniczej wagi, przede wszystkim wiary i etyki [oczywiście i na
 odwrót: uległość kobiety mężczyźnie w tym samym względzie] staje się łatwo zastawioną pułapką, którą Zły „od
 początku wykorzystuje ... przeciw zbawieniu, przeciw Przymierzu i zjednoczeniu człowieka z Bogiem ...”
 (DeV 27).

Małżeństwa mieszane jako pułapka do apostazji

Ten właśnie motyw: poważne zagrożenie ku apostazji od Jahwéh, był zasadniczym powodem zakazu
 zawierania małżeństw ‘mieszanych’. Znalazło to swój zdecydowany wyraz w odnowieniu Przymierza
 Jahwéh z Hebrajczykami-Izraelem po apostazji w kult złotego cielca pod górą Synaj.



Objaśnienie

Bóg mówił wtedy przez Mojżesza:

„Strzeż się zawierać przymierza z mieszkańcami kraju, do
 którego idziesz, aby się nie stali sidłem pośród was. Natomiast
 zburzcie ich ołtarze, skruszcie czczone przez nich Stele i
 wyrąbcie Aszery.
 Nie będziesz oddawał pokłonu bogu obcemu, bo Jahwéh ma
 na imię Zazdrosny: jest Bogiem zazdrosnym.
 Nie będziesz zawierał przymierzy z mieszkańcami tego kraju,
 aby, gdy będą uprawiać nierząd z bogami obcymi [hebr.: we-zánu
 ‘acharé ‘Elohéhem] i składać ofiary bogom swoim, nie zaprosili cię
 do spożywania z ich ofiary.
 A także nie możesz brać ich córek za żony dla swych synów,
 aby one uprawiając nierząd z obcymi bogami
[hebr.: we-zánu ... ‘acharé ‘Elohéhen],
 nie przywiodły twoich synów do nierządu z bogami obcymi
[hebr.: we-hi-zenú ... ‘acharé ‘Elohéhen].
 Nie uczynisz sobie bogów ulanych z metalu ...” (Wj 34,13-17).

Jeden raz więcej okazuje się, że ‘przykład’ – również ten najgorszy z możliwych, idzie ‘z góry’ : od
 sfer rządzących: tak świeckich, jak duchownych.
 – Nic dziwnego, że Słowo-Boże-Pisane wyraża się jasno, iż sąd Boży rozpocznie się od tych, którzy
 zajmują pierwsze miejsca w Domu Bożym i w państwie (zob. Ez 9,6: straszna wizja sądu nad Jeruzalem począwszy
 od ‘Mojej Świątyni’; Mdr 6,7n; Mt 23; 1 P 4,17).

Salomon zdawał sobie doskonale sprawę, że z Bożego daru stał się spadkobiercą obietnic
 mesjańskich, jakie Bóg uroczyście złożył jego ojcu Dawidowi (2 Sm 7,8-16). Ileż bólu ‘serca’ musiał sprawić
 Salomon Jahwéh swoją praktyczną apostazją od Niego!
 – Lud pospolity podążał za przykładem przywódcy narodu: króla! Rozumiało się niejako samo przez się,
 że: ‘skoro tak postępuje król, czemu my mielibyśmy nie postępować podobnie?’ Oto ciężar
 odpowiedzialności za ‘grzechy cudze’! (do tematu grzechów cudzych, w tym wypadku w nawiązaniu do uwodzicielskiego
 sposobu ubierania się, zob. niż.: Argument ‘grzechów cudzych’ – wraz z kontekstem poprzedzającym tego paragrafu).

Salomon a apostazja: przykład idący ‘od góry’

Oto ocena Słowa-Bożego-Pisanego o Salomonie z jego ustosunkowania się do pierwszego Bożego
 Przykazania w podeszłych latach jego życia:

„Kiedy Salomon zestarzał się, żony zwróciły jego serce ku bogom obcym i wskutek tego jego serce nie
 pozostało tak szczere wobec jego Boga, Jahwéh, jak serce jego ojca, Dawida.
 – Zaczął bowiem czcić Asztartę, boginię Sydończyków, oraz Milkoma, ohydę Ammonitów.
 Salomon więc dopuścił się tego, co jest złe w oczach Jahwéh, i nie okazał pełnego posłuszeństwa
 wobec Jahwéh, jak Dawid, jego ojciec.
 Salomon zbudował również posąg Kemoszowi, bożkowi Moabskiemu, na górze na wschód od
 Jerozolimy, oraz Milkomowi, ohydzie Ammonitów.
 Tak samo uczynił wszystkim swoim żonom obcej narodowości, palącym kadzidła i składającym ofiary
 swoim bogom.
 – Jahwe więc rozgniewał się na Salomona za to, że jego serce się odwróciło od Boga Izraelskiego,
 Jahwéh. Dwukrotnie mu się ukazał i zabraniał mu czcić obcych bogów, ale on nie zachował tego, co
 Jahwéh mu nakazał ...” (1 Krl 11,4-10).

Bezpośrednim następstwem praktycznej apostazji Salomona stał się po jego śmierci rozpad
 monarchii na dwa oddzielne państwa: Izraela północnego, zwanego zwykle ‘Efraim’, oraz południowego:
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 Judy.

  Spośród królów państwa północnego wszyscy podtrzymywali apostazję od Jahwéh, a przynajmniej
 praktyczny synkretyzm religijny.
 Praktycznej realizacji rozłamu politycznego i religijnego miały służyć wzniesione przez Jeroboama dwie
 świątynie ‘narodowe’-królewskie (por. Am 7,13): Betel na południu, a Dan na północy.

  Wśród królów Judy jedynie dwóch doczekało się pełnej pochwały: Ezechiasz (2 Krl 18,3n) i Jozjasz (2 Krl
 22,2), a kilku innych częściowej.
 Wciąż powtarzającym się powodem uzasadniającym potępienie kolejno po sobie następujących królów,
 był ich stosunek do pierwszego przykazania zawartego niegdyś Przymierza pod Synajem.

Jeroboam a rozłam religijno-polityczny

Oficjalny rozłam tak polityczny, jak tym bardziej religijny, zainicjował po śmierci Salomona Jeroboam.
 Jak dopiero co wspomniano, Jeroboam sporządził dwa cielce, podobnie jak to niegdyś stało się pod
 Synajem za Aarona. Jeden taki cielec przeznaczył Jeroboam dla zbudowanej przez siebie świątyni na
 południu – Betel, drugi dla świątyni w Dan na północy. W obu świątyniach ustanowił kapłanów, którzy
 jednak nie pochodzili z pokolenia Lewi. Sam też przewodził funkcjom ściśle zastrzeżonym dla kapłanów
 (1 Krl 12,28-33) – w całkowitej sprzeczności do rozporządzeń Jahwéh przekazanych Izraelowi przez
 Mojżesza.

Nic dziwnego że Jahwéh wysłał Męża Bożego z nakazem rzucenia przekleństwa na ‘ołtarz’ w Betel,
 gdy Jeroboam zabierał się do składania na nim ofiary (1 Krl 13,1-10).

U schyłku życia przekazał Bóg Jeroboamowi jeszcze raz swoje słowo przez proroka Achiasza. Było
 ono zapowiedzią kar za okazaną Bogu wzgardę i doprowadzenie Izraela do apostazji [odpowiedzialność za ...
 grzechy cudze]:

„... Za to, że wywyższyłem cię ..., tyś nie stał się jak mój sługa Dawid, który zachował moje polecenia ...
 Ale stałeś się przez twoje postępowanie gorszym od wszystkich twoich poprzedników, bo ośmieliłeś
 się uczynić sobie innych bogów – posągi ulane z metalu, aby Mnie tym drażnić, a Mną wzgardziłeś.
 Dlatego sprowadzę nieszczęście na ród Jeroboama ... – ...
 ... Później rozsieje [Jahwéh] ich [Izraelitów] poza Rzekę [zapowiedź deportacji do Babilonu] za to, że zrobili sobie
 Aszery i pobudzali Jahwéh do Gniewu. Opuści On [Jahwéh] Izraela z powodu grzechów Jeroboama,
 który sam zgrzeszył i doprowadził do grzechu Izraela” (1 Krl 14,7-10.15n).

Podobną ocenę religijno-etyczną musiał autor biblijny wystawić państwu i królom Judy, począwszy od
 syna Salomona – Roboama:

„Juda też czynił to, co jest złe w oczach Jahwéh. Wskutek tego drażnili Go więcej, niż to ich przodkowie
 uczynili swoimi grzechami, jakie popełniali. Bo i oni sobie zbudowali wyżyny i stele i Aszery przy
 ołtarzach na każdym wzgórzu wyniosłym i pod każdym drzewem zielonym. Zaczął się również w kraju
 nierząd sakralny. Postępowali według wszelkich obrzydliwości pogan, których Jahwe wypędził sprzed
 Izraelitów ...” (1 Krl 14,22nn).

Migawki losów Przymierza z Jahwéh z czasów Achaba i Jezabeli

Odstępstwo od pierwszego przykazania, podstawowego założenia Przymierza między Jahwéh a
 Izraelem, stało się szeroko otwartą bramą dla coraz bardziej rozprzestrzeniającego się kultu bogów
 ‘obcych’. Kulty te z jednej strony hołdowały namiętnościom, a z drugiej żądały coraz bardziej okrutnych
 ofiar (zob. już wyż.: Ponętny kult ‘obcych bogów’ – oraz bezpośredni ciąg dalszy).
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Oto migawki relacji z panowania Achaba nad Efraimem, tj. Izraelem północnym (873-853 r. przed Chr.):

„Achab, syn Omriego, również czynił to, co złe w oczach Jahwéh i stał się gorszym od wszystkich
 swoich poprzedników. Doszło do tego, że nie wystarczyło mu popełnianie grzechów Jeroboama, syna
 Nebata [państwowy kult w Betel i Dan], gdyż wziąwszy sobie za żonę Izebel, córkę Etbaala, króla
 Sydończyków, zaczął służyć Baalowi i oddawać mu pokłon. Ponadto wzniósł ołtarz Baalowi w świątyni
 Baala, którą zbudował w Samarii. Achab sporządził też Aszerę.
 Wskutek tego Achab zdziałał jeszcze więcej niż wszyscy królowie, którzy przed nim byli, by drażnić
 Boga Izraela.
 – Za jego czasów Chiel z Betel odbudował Jerycho według zapowiedzi Jahwe, którą wyrzekł przez
 Jozuego, syna Nuna; założył jego fundamenty na swoim pierworodnym, Abiramie, a na swoim
 najmłodszym, Segibie, postawił jego bramy [ofiary złożone Molochowi ze swych dwóch synów ...]” (1 Krl 16,30-34).

Jezabela, pogańska żona Achaba, wypowiedziała wojnę na śmierć i życie czcicielom Jahwéh.
 – Wrogiem największym pary królewskiej stał się prorok Eliasz. Swym prorockim nawoływaniem
 doprowadził on do słynnej ‘próby bogów’ na górze Karmel (1 Krl 18). Zebrany tam Lud stał się świadkiem
 bezsilności 450 kapłanów bogów pogańskich, tj. kapłanów ‘nicości’. Nie pomogły zaklęcia i samo-
okaleczenia podejmowane przez owych kapłanów, by sprowokować owych bogów do odpowiedzi w
 postaci ognia, który by spalił złożoną ofiarę.

Wówczas Eliasz wezwał zgromadzony Lud do wyboru Jahwéh, Boga Prawdy i Wierności:

„Dopókiż będziecie chwiać się na obie strony?
 Jeżeli Jahwéh jest [prawdziwym] Elohim [Bogiem], to Jemu służcie,
 a jeżeli Baal, to służcie jemu” (1 Krl 18,21).

Zastraszony Lud milczał. Jednakże odpowiedzi udzielił sam Jahwéh, zsyłając ogień na wciąż
 dodatkową wodą oblewaną ofiarę całopalną:

„A wówczas spadł ogień od Jahwéh [z nieba] i strawił żertwę i drwa oraz kamienie i muł,
 jako też pochłonął wodę z rowu.
 Cały Lud to ujrzał i upadł na twarz, a potem rzekł:
 ‘Naprawdę Jahwéh jest Bogiem! Naprawdę Jahwéh jest Bogiem’
[Jahwéh hú‘ ha-Elohím: Jahwéh, On to jest (TYM, co znaczy:) Elohím (Bóg)] ...” (1 Krl 18,38n).

Interwencja Eliasza nie przyczyniła się ostatecznie do znaczącej zmiany sytuacji religijnej ze strony
 ‘rządu’. Rozeźlona Jezabela ustanowiła cenę na głowę Eliasza. Sam Eliasz uratował się ucieczką i
 zniechęcony doszedł na Synaj. Tam jednak doznał od Boga pokrzepienia w walce o wyłączną cześć
 Jahwéh (1 Krl 18,8-14). Nastąpiły kolejne wyprawy wojenne Achaba, który ponadto dopuścił się dalszych
 zbrodni (zwłaszcza z powodu ukamienowania niewinnego Nabota za namową Jezabeli: 1 Krl 21,1-16).

Autor biblijny podsumowuje w końcu jego panowanie w słowach:

„Naprawdę, nie było nikogo, kto by tak, jak Achab, zaprzedał się, aby czynić to, co jest złe w oczach
 Jahwe. Albowiem do tego skłoniła go żona jego Izebel. Bardzo haniebnie postępował, służąc bożkom;
 zupełnie tak, jak to czynili Amoryci, których Jahwéh wydziedziczył na rzecz Izraelitów ...” (1 Krl 21,25n).

Król Moabu Mesza w czasie wojny z Izraelitami

Z lat następujących znajdujemy jeszcze straszną informację o całopalnej ofierze, jaką król Moabu
 Mesza złożył z własnego syna w czasie oblężenia przez wojska Izraela ok. r. 850 przed Chr. (zob. 2 Krl
 3,27; zob. poniżej, Uwaga).



UWAGA historyczna: Stela Meszy: Relacja biblijna ma swą paralelę w znalezisku ‘Steli Meszy’ z r. 850 przed Chr. Zob. do tego
 kilka linków do tego tematu:
1. http://www.uni-essen.de/Ev-Theologie/courses/course-stuff/im-mesha-stele.htm : Zdjęcie kamienia Stela Meszy: Schart, Aaron:
 VL Geschichte Israels, SS 2000, Stand: 2006-01-31, Die Dankes-Stele des moabitischen Königs Mescha an den Gott Kemosch,
 w: Universität Duisburg-Essen, Fachgebiet Evangelische Theologie;
2. http://www.kneipen.de/lexikon_Mesa-Stein : przekł. niem. Steli.
3. http://www.uni-essen.de/Ev-Theologie/courses/course-stuff/mesha-text-translation.htm : Hans-Peter Müller, Mescha-Stele, w:
 Universität Duisburg-Essen, Fachgebiet Evangelische Theologie
4. http://www.efg-hohenstaufenstr.de/downloads/bibel/mescha_stele.html : Der Moabitische Stein (Mescha-Stele), Gefunden in
 Dibon im Jahre 1868 von F. Klein
5. http://www.pcwelt.de/glossar/index.php/Mesa-Stein : Mesa-Stein, Tekst.

Wyznanie wiary w Jahwéh ze strony Naamana

Na tle chronicznego odstępstwa od Jahwéh przez Izraelitów rysuje się znamiennie wyznanie wiary,
 jakie na ręce Elizeusza złożył uzdrowiony z trądu pogański Naaman, wódz króla Syrii:

„Wtedy Naaman rzekł: ...
 Odtąd twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej
 innym bogom, jak tylko Jahwéh ...” (2 Krl 5,17).

Achaz: zawierzenie Jahwéh czy własnej ‘racji stanu’

Kolejnym etapem kultu bałwochwalczego w jego okrutnej postaci stały się dramatyczne wydarzenia
 za panowania króla Achaza (734-728 r. przed Chr.). Objął on rządy w Judzie mając zaledwie 20 lat.
 – Na sam początek jego panowania przypadło oblężenie Jeruzalem, zorganizowane przez koalicję anty-
asyryjską otaczających go państewek (Syrii, Izraela Północnego, Edomitów, Filistynów), do której Achaz nie chciał
 przystąpić. Rozum polityczny podpowiadał mu, że bezpieczniej nie drażnić potęgi militarnej państwa neo-
asyryjskiego pod wodzą grozę siejącego Tiglat-Pilesara III (745-726), który odbywał wtedy swój zdobywczy
 marsz już w Syrii.
 – W akcie rozpaczy i dla odstraszenia oblegających Jeruzalem wojsk koalicji zdobył się młody król na
 straszny akt: złożył własnego syna w ofierze całopalnej bożkowi Molochowi (2 Krl 16,3).
 Uczynił to zasiadając na „tronie Dawida”, który miał zapewnienie obietnicy mesjańskiej ...

Postępek króla stał się tym samym przede wszystkim wyrazem jego nie-zawierzenia Jahwéh. Bóg
 posłał do niego działającego wtedy proroka Izajasza. Ten zachęcał króla całą mocą, by położył całą
 ufność w Jahwéh. Proponował Achazowi w Imieniu Boga możność zażądania jakiegokolwiek znaku-cudu
 „czy to głęboko w szeolu, czy to wysoko w górze” (Iz 7,10).
 Spełnienie tej prośby miało przynieść Achazowi uspokojenie w owej sytuacji, gdy „zadrżało serce króla i
 serce ludu” – „z powodu zaciekłości Resina – Syryjczyków, i syna Remaliasza”, króla Izraela północnego
 (Iz 7,2.4nn).

Jednakże urażona ambicja Achaza i czysto świecka kalkulacja po linii ‘racji stanu’, która wie lepiej niż
 Jahwéh, co jest dobrem, a co złem (por. Iz 7,16), nie pozwoliła Achazowi ugiąć się przed pełną łaski Bożą
 propozycją. Achaz wyraźnie odrzucił Boga jako Prawdę-Wierność (Iz 7,12).
 – Chwila zaś dziejowa była krytyczna. Achaz nie chciał uznać swym małym, młodocianym ‘rozumem’, że
 w tej chwili decydują się losy ‘być-albo-nie-być’  Bożego zamysłu zbawienia człowieka – mężczyzny i
 kobiety ...

W tej sytuacji Jahwéh, wyraźnie wzgardzony przez króla z rodu Dawida, sam wybiera i kiedyś
 zrealizuje zapowiedziany w tej chwili znak. Bóg zapowiada przez Izajasza tajemnicę Wcielenia i
 Narodzenia Syna Bożego Jezusa Chrystusa z Matki-Dziewicy Maryi:



„Dlatego Pan sam da wam znak:
 Oto Panna [hebr. ha-’almáh (ta określona młoda kobieta-dziewica)]
 pocznie [hebr.: haráh = stanie się brzemienna]
 i porodzi Syna [hebr.: we-jolédet Ben = i porodzi Syna],
 i nazwie Go imieniem ’Im-Mánu-‘El [= Z-nami-Bóg; Bóg-wśród-nas] ...” (Iz 7,14).

Podobnie jak to bywało tylekroć razy w przeszłości Izraela, i tym razem władca zasiadający na tronie
 Dawida – jest nim tym razem 20-letni, nie doświadczony Achaz, poszedł za własnym rozwiązaniem,
 wyraźnie gardząc zaproponowanym przez Boga Bożym rozwiązaniem.
 – Zgodnie z podjętą przez niego decyzją, Jahwéh odsunął się od niego. Człowiek pozostaje w takiej
 sytuacji sam. Puste miejsce po wyproszonym Bogu zajmuje wtedy natychmiast ... Zły.

Achazowi udało się ubłagać Asyryjskiego Tiglat-Pilesara III, żeby za cenę olbrzymiego haraczu
 oszczędził Jeruzalem (2 Krl 16,7nn). Jednakże na znak poddaństwa i ‘wyższości’ bogów Mezopotamii nad
 ‘Jahwéh’, musiał Achaz wznieść w świątyni Jahwéh w Jeruzalem replikę ołtarza bożka z Damaszku i
 dokonać szereg zasadniczych przebudówek świątyni Jahwéh (zob. 2 Krl 16,8-16) – „ze względu na króla
 Asyryjskiego ...” (2 Krl 16,18).

Definitywny koniec Izraela Północnego: zdobycie Samarii (722 r.)

W 10 lat po wydarzeniach w Judzie za Achaza i Izajasza, wojska Asyrii pod wodzą Salmanassara V
 (726-722 r.) i jego następcy Sargona II oblegały Samarię, stolicę Izraela północnego. Samaria padła po 3
 latach oblężenia. Państwo Efraima, tj. Izraela Północnego, przestało istnieć – i nigdy już nie odżyje.

Autor biblijny podaje w obszernym przeglądowym rozważaniu prorocką interpretację tego upadku.
 Ukazuje bez wahania, że zasadniczym powodem ‘zniknięcia’ z powierzchni państwa Efraima była
 chroniczna apostazja od Jahwéh i cześć składana ‘obcym bogom’ (2 Krl 17,7). Znaczy to zatem, że Izraelici
 z państwa Efraima przez tyle wieków „spełniali czyny grzeszne, drażniąc Jahwéh” (2 Krl 17,11). Fragment
 odnośnego tekstu, przedstawiającego omawianą prorocką interpretację zniknięcia z areny dziejowej
 państwa Efraima, tj. Izraela północnego, cieszącą się zatem jako interpretacja ‘prorocka’ gwarancją Boga
 jako Prawdy-Wierności, przytaczaliśmy już parokrotnie (zob. wyż.: Prorocka interpretacja upadku Samarii: tekst).

Na przykładzie upadku Samarii w 722 r. można sprawdzić w sposób najbardziej namacalny i
 oczywisty, jak bardzo najdosłowniej – w fizyczno-ludzkim znaczeniu, spełniło się wielokrotnie w Słowie-
Bożym-Zapisanym powtarzane ostrzeżenie Boże, dotyczące chodzenia za ‘bogami-cudzymi’, których
 istota polega na ‘nicości’, czyli na nie-istnieniu, nie-miłości i nie-życiu:

„Szli za Nicością – i stali się nicością-niczym”
2 Krl 17,15; zob. już też wyż.:

„Szli za nicością – stali się nicością”

Ezechiasz w swym zawierzeniu Jahwéh (ok. 700 r.)

Po upadku Samarii (w 722 r.), tj. Efraima – Izraela północnego, toczyły się jeszcze dalej przez ponad
 130 lat dzieje samego tylko mocno okrojonego państwa Judy z Jeruzalem jako stolicą. Wypada
 wspomnieć o królu Ezechiaszu (728-699 r.) i słynnym bluźnierczym dialogu naczelnego dowódcy
 asyryjskiego Rabsaka u wejścia do Jeruzalem (2 Krl 18,17).
 Szydził on z zawierzenia Ezechiasza w pomoc Jahwéh i z przeprowadzonej przez niego reformy
 religijnej, polegającej m.in. na zniesieniu synkretyzmu religijnego uprawianego na ‘Wyżynach’:
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Objaśnienie

„W Kimże pokładasz ufność, że się przeciwko mnie zbuntowałeś [tj. przeciw Asyrii]?
 Jeśli mi powiecie: ‘W Bogu naszym, Jahwéh, położyliśmy ufność’, to czyż On nie jest tym, którego
 wyżyny i ołtarze poznosił Ezechiasz? ...
Niech was Ezechiasz nie ożywia nadzieją w Jahwéh, zapewniając: Jahwéh wybawi nas na pewno i nie
 wyda miasta tego w ręce króla Asyryjskiego ...
 – Nie słuchajcie Ezechiasza, ponieważ oszukuje was, mówiąc: Wybawi nas Jahwéh!
 Czy naprawdę bogowie narodów zdołali wybawić każdy swój kraj z ręki króla Asyryjskiego? Gdzie są
 bogowie Chamatu i Arpadu, gdzie bogowie Sefarwaim ...? Gdzie są bogowie Samarii? Czy wybawili
 Samarię z mojej ręki? Którzy spośród wszystkich bogów tych krajów wybawili swe kraje z mojej ręki,
 żeby miał Jahwéh wybawić z mojej ręki Jerozolimę”? (2 Krl 18,20.22.30.32-35).

Jahwéh posłał wtedy proroka Izajasza do króla Ezechiasza ze Słowem pokrzepienia. Wyrazem
 zawierzenia króla w Jahwéh stała się jego modlitwa w świątyni:

„... Otwórz, Jahwéh, Twoje oczy, i popatrz!
 Słuchaj słów Sennacheryba, które przesłał, by znieważać Boga Żywego.
 To prawda, o Jahwéh, że królowie Asyryjscy wyniszczyli narody i ich kraje. W ogień wrzucili ich
 bogów, bo ci nie byli bogami, lecz tylko dziełem rąk ludzkich – z drzewa i z kamienia – więc ich
 zniszczyli.
 Teraz więc, Jahwéh, Boże nasz, wybaw nas z jego ręki!
 I niech wiedzą wszystkie królestwa ziemi, że Ty sam jesteś Bogiem, o Jahwéh” (2 Krl 19,16-19).

Bóg wysłuchał ufnej modlitwy króla i ocalił w tej dramatycznej sytuacji Jeruzalem.

Manasses w Judzie który przechylił miarę apostazji (w. 7)

Po Ezechiaszu nastało w państwie Judy długie panowanie króla Manassesa (699-643 r.), a po nim
 krótkie rządy jego syna Amona (643-641 r.). Manasses uchodził w interpretacji prorockiej za jednego z
 najgorszych królów państwa Judy pod względem religijnym. Odwrócił on całkowicie reformę religijną,
 jaką przeprowadził jego ojciec Ezechiasz.

Autor biblijny relacjonuje:

„... Czynił on [Manasses] to, co jest złe w oczach Jahwéh
 ...
 Na powrót odbudował wyżyny [synkretyzm religijny], które
 zniósł jego ojciec, Ezechiasz. Wznosił ołtarze Baalowi i
 zrobił Aszerę – tak jak robił Achab, król Izraela.
 Oddawał pokłon całemu Wojsku Niebieskiemu i służył
 mu. Budował również ołtarze w świątyni Jahwéh, o
 której Jahwéh powiedział: ‘W Jeruzalem kładę Moje
 Imię’. Budował ołtarze całemu Wojsku Niebieskiemu na
 obydwóch dziedzińcach świątyni Jahwe.
 – Przeprowadził syna swego przez ogień [ofiara ludzka na
 cześć moabskiego bożka Molocha], uprawiał wróżbiarstwo i czary, ustanowił zaklinaczy i wieszczków.
 Mnóstwo zła uczynił w oczach Jahwéh, tak iż Go pobudził do gniewu.
 – Posąg Aszery, który sporządził, postawił w świątyni, o której Jahwéh powiedział do Dawida i do syna
 jego, Salomona: ‘W świątyni tej i w Jeruzalem, które wybrałem ze wszystkich pokoleń Izraela, kładę
 Moje Imię na wieki’ ...
 – Lecz oni [Izraelici] nie słuchali, a Manasses wprowadził ich w błąd, tak iż czynili większe zło aniżeli
 narody pogańskie, które Jahwéh wytracił przed Izraelitami” (2 Krl 21,2-7.9).

Bóg nie mógł nie zrealizować od dawna zapowiadanych klęsk, wciąż odkładanych w oczekiwaniu na
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 nawrócenie serc. Za Manassesa jednak bezmiar dokonanego zła religijnego i wziętych na siebie
 ‘grzechów cudzych’ przebrał wszelkie miary. Przez proroków oznajmił Bóg:

„... ‘Ponieważ Manasses ... popełnił te ohydne grzechy – gorsze zło aniżeli wszystko, co czynili Amoryci
 przed nim – i nawet Judę wciągnął do grzechu przez swoje bożki, przeto tak mówi Jahwéh, Bóg
 Izraela:
Oto Ja sprowadzam zagładę na Jeruzalem i na Judę ...
 Odrzucę resztę mego dziedzictwa, wydam je w ręce nieprzyjaciół ...
 Ponieważ czynili to, co jest złe w moich oczach, i obrażali mnie od chwili Wyjścia ich przodków z
 Egiptu aż do dnia dzisiejszego’.
 Nawet krew niewinną przelał Manasses w tak ogromnej ilości, iż napełnił nią Jerozolimę od krańca do
 krańca – oprócz grzechów, w które wciągnął Judę, czyniąc to, co jest złe w oczach Jahwe ...” (2 Krl
 21,11n.14nn).

Król Jozjasz w Judzie: całkowite zawierzenie w Jahwéh (641-609 r.)

W Judzie nastał w drugiej połowie 7 w. król Jozjasz (641-609 r.), wielki reformator religijny. Za jego
 panowania została odnaleziona przy pracach remontowych w świątyni Księga Prawa (2 Krl 22,3-10). Fakt
 ten stał się potężnym impulsem do kontynuowania reformy religijnej, wspieranej z jednej strony przez
 prorokinię Huldę (2 Krl 22,12-20), a tym bardziej przez Jeremiasza, którego powaga i wpływy wtedy dopiero
 stopniowo wzrastały. Wydarzeniem na miarę Narodu stało się odnowienie Przymierza (2 Krl 23,3), po czym
 król z tym większą gorliwością kontynuował reformę religijną.

Jozjasz polecił m.in. usunąć z świątyni w Jeruzalem przedmioty sporządzone dla Baala, Aszery i
 kultu astralnego (2 Krl 23,4). Zniósł kapłaństwo bogów uprawiających kult synkretystyczny i zburzył domy
 osób oddających się prostytucji sakralnej w świątyni Jahwéh (2 Krl 23,5nn).
 – Można sobie wyobrazić, czym właściwie była w tych czasach świątynia zbudowana przez Salomona
 (ok. 960 r.) dla Jahwéh, i do jakich bezeceństw jej używano! Stała się ona oficjalnym ... ‘domem
 publicznym’!

Po oczyszczeniu świątyni, Jerozolimy i okolicy z pozostałości kultu bałwochwalczego wysyłał Jozjasz
 emisariuszy, którzy mieli dokonywać czystek religijnych również poza ścisłym terytorium ówczesnego
 niedużego państwa Judy (2 Krl 23,15-24).
 – Trzeba przyznać, że Jozjasz przeprowadzał reformę religijną z ogromną determinacją. Gdy trzeba było,
 nie cofał się przed zabiciem kapłanów służących bożkom na ich ołtarzach (2 Krl 23,20).

Nic dziwnego, że Jozjasz doczekał się wyjątkowej pochwały autora biblijnego:

„Nie było przed nim króla podobnego do niego, który by zwrócił się do Jahwéh całym sercem, całą
 duszą i całą mocą – zgodnie z całym Prawem Mojżesza. I po nim już nie zjawił się taki jak on.
 – Jednakże Jahwéh nie poniechał żaru wielkiego gniewu. Gniew ten zapłonął przeciw Judzie za
 wszystkie zniewagi, które Mu wyrządził Manasses. I Jahwe powiedział:
 – ‘Nawet Judę odtrącę od Oblicza mego, tak jak odtrąciłem Izraela. Odrzucę to miasto, które
 wybrałem, Jeruzalem, i świątynię, o której powiedziałem: tam będzie moje Imię’ ...” (2 Krl 23,25nn).

Los Jeruzalem dopełnił się w roku 586. Wojska króla Neobabilońskiego – Nabuchodonozora,
 oblegały Jerozolimę. Miasto i świątynia zostały zdobyte przez generała Nebuzardana. Spalił on świątynię
 Jahwe oraz wszystkie większe domy Jeruzalem. Interpretacja prorocka dopowiada jeszcze raz dobitnie:

„Jedynie z powodu gniewu Jahwéh przyszło to na Judę po to, by go odrzucić od Oblicza Jego skutkiem
 grzechów Manassesa, odpowiednio do wszystkiego, co popełnił.
 – A także skutkiem krwi niewinnej, którą wylał, topiąc Jerozolimę w niewinnej krwi, Jahwéh już nie
 chciał przebaczyć ...” (2 Krl 24,3n).



3. Podsumowanie postaw Jahwéh a Izraela w obliczu
ślubnej więzi Przymierza

Wypada rzucić okiem jeszcze raz na panoramę przedstawionych, dramatycznych dziejów
 Przymierza, jakim Jahwéh związał się z Ludem swego Wybrania, Izraelem. Przymierze to ze strony
 Jahwéh nie mogło być inne, jak tylko oblubieńczo-ślubne – oczywiście w Bożym znaczeniu tego słowa.

Jesteśmy wciąż w świecie analogii. Jahwéh zawarł to Przymierze już wcześniej i odnawiał je co jakiś
 czas – najpierw z Patriarchami, po czym przypieczętował je jako uroczyste Przymierze z całym narodem
 pod Synajem (ok. 1250 r.). Spojrzymy na przedstawione dzieje tego Przymierza jeszcze raz – przekrojowo:
 najpierw ze strony Jahwéh, po czym z punktu widzenia Ludu Bożego Wybrania – Izraela.

a. Rzut oka na dzieje Przymierza z punktu widzenia Bożego

Wypada uwydatnić następujące cechy:

  Jahwéh niezmiernie poważnie potraktował i nadal traktuje raz Patriarchom, a potem Izraelowi
 zaofiarowane Przymierze ze sobą.

  Jedynym motywem, jakim kierował się Jahwéh w zaproponowanym Przymierzu, była Jego darmowa
 miłość, dobroć i miłosierdzie. Wyraża się to szczególniej w chwili odnowienia Przymierza po pierwszej
 apostazji Izraelitów przez kult złotego cielca. Autor biblijny przedstawia w tym momencie mistyczny
 dialog pomiędzy Mojżeszem a Jahwéh:

„I rzekł Mojżesz: ‘Spraw, abym ujrzał twoją Chwałę’.
[Jahwéh] odpowiedział: Ja ukażę ci całą moją Dobroć
[hebr.: kol-túbi = całe moje tôb: dobroć]



 i ogłoszę przed tobą Imię Jahwéh, gdyż Ja wyświadczam łaskę
[hebr. od czasown.: chanán = okazywać łaskawość: chén],
 komu chcę, i miłosierdzie [od hebr. rachám = być wzruszonym przy spełnianiu czynu miłosierdzia],
 komu mi się podoba ...” (Wj 33,18n; przekł. nieco uściślony w stos. do Biblii Tysiąclecia).

A w opisie dalszego ciągu zapowiedzianej Mojżeszowi teofanii [przeżyciu wizji Boga]:

„A Jahwéh zstąpił w obłoku i [Mojżesz] zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział Imię Jahwéh.
 Przeszedł Jahwéh przed jego oczyma, i wołał [czy to sam Jahwéh, czy Mojżesz ...?]:
 ‘Jahwéh, Jahwéh, Bóg Miłosierny [‘El Rachúm = Elohim wzruszającego się Miłosierdzia]
 i Litościowy [we-chanún = i (Bóg) Łaski, łaskawego Oblicza],
 cierpliwy, bogaty w Łaskę [we-rab chésed = i obfity w chesed: łaskawą miłość]
 i Wierność [we-‘émet = stałość; prawda-wierność; od: ‘amán = być nieugiętym oparciem, na które można liczyć],
 zachowujący swą łaskę [chésed = łaskawa miłość]
 w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go
 bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i
 czwartego pokolenia’ ...” (Wj 34,5-7).

Mojżesz odważył się jeszcze uprosić Bożą dobroć:

„I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc:
 ‘Jeśli łaskawy jesteś dla mnie, Panie, [to proszę], niech pójdzie Pan w pośrodku nas.
 Jest to wprawdzie Lud o twardym karku,
 ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim Dziedzictwem’ ...” (Wj 34,8n).

Słowo-Boże-Pisane podkreśla, iż wszystkie dary są wynikiem Bożego Wyboru. Zaofiarował je Bóg,
 który nie jest zdeterminowany nikim i niczym. Jest on sam w sobie „wszelką dobrocią” (Wj 33,19a), jest
 Bogiem miłosiernym i litościwym, bogatym w łaskę i wierność [w parze z sobą idące: chésed wa-‘émet = łaskawa
 miłość i nieugięta stałość-wierność na której można się bezpiecznie oprzeć: jej zaufać].
 Boże Miłosierdzie rozciąga się w „tysiączne pokolenia”, a zagniewanie-kary jedynie do 3-4 pokolenia (Wj
 34,7).

  Jedynym celem, jaki przyświeca Jahwéh w chwili ofiarowania przymierza z sobą, jest życie i szczęście
 Ludu Jego Wybrania: Izraela – i oczywiście każdego człowieka bez wyjątku: mężczyzny i kobiety.
 – Cel ten jest wielokrotnie wyrażony w Pentateuchu, szczególniej w przemówieniach pożegnalnych czy
 to Mojżesza, czy Jozuego. Bóg mówi wtedy o przestrzeganiu względnie nie-przestrzeganiu przymierza i
 jego warunków jako o wyborze pomiędzy życiem a śmiercią, szczęściem a nieszczęściem (por. np. Pwt
 30,15-20).

  Jeśli Jahwéh podkreśla niezwykle mocno kwestię wyłącznej czci siebie jako Boga jedynego, wynika z
 całego kontekstu, że nie chodzi mu o egoistycznie pojmowane zagarnianie hołdów czci dla siebie, ale
 ostatecznie o dobro – doczesne i ... wieczne [mimo iż w tamtej epoce nie wyrażone zbyt wyraźnie] Ludu Bożego
 Wybrania.
 – Innymi słowy dopiero zawierzając całym sercem i oddaniem Jahwéh, zyskuje Lud Boży wszelkie i
 wielorakie dobro dla siebie. Przylgnięcie duszą i ciałem do Jahwéh jest zaofiarowaną Ludowi Wybrania
 jedyną właściwą biosferą jego wielorakiego życia i rozwoju.

  Jest rzeczą zrozumiałą, że w obliczu chronicznej niewierności ze strony Izraela rozpala się żar Jego
 wielkiego gniewu (zob. np. 2 Krl 23,26), tak iż Jahwéh „zapłonął gwałtownym gniewem przeciw Izraelowi” (2
 Krl 17,18).
 – Z kontekstu wynika jednak, iż ten ‘gniew’ nie ma nic wspólnego z egoistycznym doznaniem obrazy.
 Jest to gniew na bezrozumność Izraela, który odchodząc od miłości względem Jahwéh, zmierza wprost
 do własnej wielorakiej zguby. Niemożliwe, żeby ta ‘zguba’ nie oznaczała zguby życia – wiecznego,
 chociaż w okresie poprzedzającym pełnię Objawienia pojmowanie życia pozagrobowego nie było tak
 jasno zarysowane, jak to się stanie w okresie dokonanego Odkupienia.



Objaśnienie

  Pomimo iż Izrael jest ostentacyjnie nie-wierny zawartemu Przymierzu i uroczyście deklarowanej pełnej
 akceptacji jego warunków w postaci zobowiązania się do zachowania Dekalogu, zdumiewająco wierny
 jest Jahwéh raz Ludowi swego Wybrania zaofiarowanemu Przymierzu.
 – Autorowie biblijni wyrażają tę Bożą Wierność określeniem hebr. ‘émet [forma rzeczownikowa; powstała ona w
 drodze rozwoju językowego z pierwotnej formy żeńskiej: ‘amínt; forma czasownikowa brzmi: ‘amán].
 Tak rzeczownikowa, jak czasownikowa forma występującego tu rdzenia słownego [‘-m-n] jest nie-
przetłumaczalna na języki europejskie. W grę wchodzi mentalność semicko-izraelska, uwrażliwiona na
 aspekt dynamiki [dziania się czegoś, ruchu] – w przeciwieństwie do typowej dla starożytnej Grecji-Rzymu
 statyki; a ponadto uwrażliwiona na konkret – w przeciwieństwie do abstrakcyjnego typu myślenia
 filozoficznego kultury grecko-rzymsko-europejskiej.
 – Z tego względu Izraelita nie postawi pytania: ‘co to jest’ [odpowiedź trudna: zmierza do abstraktu: pojęcia
 ogólnego], lecz raczej ‘jakie to jest w swych właściwościach’ [dynamika konkretnego zachownia-działania].

Znaczenie omawianego hebrajskiego rzeczownika „émet” [a czasownika:
 ‘amán] krąży wokół rzeczywistości dynamicznej, uwzględniającej zatem i 4-ty
 wymiar: czasu [a nie tylko: długość-szerokość-wysokość].
 – Chodzi zatem o coś stałego-nie-dającego się poruszyć z zajętego miejsca,
 a w odniesieniu do osób, szczególnie do Boga: Bóg jako nie pozwalający się
 zachwiać w swej woli bycia-miłością i stałością dla Ludu swego Wybrania;
 Bóg będący z taką pewnością-oparciem, że jest prawdziwą skałą.

Co więcej: Bóg prowokuje Izraela, a w nim każdego poszczególnego
 mężczyznę i kobietę, by się oparł na Nim jako na Skale, która pozostanie na
 zawsze nie poruszona, chociażby wszystko inne się chwiało i waliło; która
 nigdy nie zawiedzie; której można zawierzyć całym pokojem serca i w
 poczuciu pewności, że ta Skała: Jahwéh – nie zawiedzie, chociażby wszelkie
 inne nadzieje miały się rozwiać.
 Takie jest podstawowe znaczenie rzeczownika „émet” w odniesieniu do

 Jahwéh.

Stało się fatalnie, że przed-Chrystusowy grecki przekład hebrajskiego Starego Testamentu (dokonany w
 3-1 w. przed Chr.; tzw. Septuaginta = LXX) użył dla przetłumaczenia hebrajskiego ‘émet’ greckiego słowa:
 alétheia, które z kolei zostało przetłumaczone na łacinę jako veritas. Zarówno greckie: alétheia, jak
 łacińskie: veritas – oznacza w językach współczesnych: ‘prawda’.

Jednakże pojęcie ‘prawda’ kojarzy się w mentalności grecko-rzymsko-europejskiej natychmiast z całą
 abstrakcyjną statyką filozoficznie pojmowanej ‘prawdy’ – jako przeciwieństwa do ‘fałszu’. Ta zaś myśl i
 treść jest zupełnie obca i inna, aniżeli to, co ma na myśli semicko-izraelskie pojmowanie rzeczywistości
 wyrażanej przez hebrajskie ‘émet’.
 – W konsekwencji – przekłady hebrajskiego tekstu [a pośrednio: tekstów Nowego Testamentu oraz całej Septuaginty
 = przekładu hebrajskiego ST na jęz. grecki] niosą poważne niebezpieczeństwo mylnego pojmowania tekstu
 oryginalnego (hebrajskiego), ilekroć sięgają po określenie ‘prawda’ (gr. alétheia, łac. veritas). Przekłady na języki
 współczesne zagubiły całą dynamikę i aspekt konkretności oryginalnego odcienia znaczeniowego
 hebrajskiego słowa ‘émet’.

W tej sytuacji ciąży na nas podstawowe zadanie. Mianowicie ponieważ miarodajne jest zawsze
 znaczenie pierwotne i podstawowe języka oryginalnego Pisma świętego, musimy w przekładzie na języki
 współczesne co najmniej uzupełnić treść naszego rzeczownika ‘prawda’ o brakujące we współczesnych
 językach aspekty dynamiczne i konkretne hebrajskiego pierwowzoru.

Najbliższy rzeczywistości jest w tej sytuacji przekład hebrajskiego ‘émet’ przez słowo: wierność-
stałość. ‘Wierność’ bowiem zakłada aspekt czasu, czyli w tym wypadku: czwarty wymiar rzeczywistości.
 Żeby móc wykazać się wiernością, potrzeba pewnego dłuższego czasu. Wymaga to bowiem bycia
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 ‘wiernym-stałym’ w przeszłości, w obecnej teraźniejszości, i wiernym pozostać w przyszłości.
 – Wtedy dopiero okaże się, czy deklarowana prawda-wierność [hebr.: émet] odpowiada sprawdzalnej
 rzeczywistości, która ową ‘wierność’ weryfikuje w sytuacjach zarówno łatwiejszych, jak i trudniejszych
 (zob. do tego też już wyż.: Bóg Wierny – Boża Prawda).

  Wyposażeni w dokładniejsze rozumienie hebrajskiego: ‘émet w jego odniesieniu do Boga, tzn. Boga w
 aspekcie Jego ‘prawdy-wierności’, trudno się dosyć nadziwić, skąd u Boga ta niezłomna wierność, mocą
 której poczuwa się On sam wobec siebie związany i zobowiązany do bycia stałym-wiernym raz Izraelowi
 [i każdemu człowiekowi: mężczyźnie i kobiecie] danemu swojemu słowu.
 – Izrael nigdy nie musiał wątpić w to, że kto jak kto, ale Jahwéh go nie opuści. Nawet wówczas, gdy on –
 Lud Wybrania i ‘segulláh’ Jahwéh: osobista, za dużą cenę nabyta osobista własność Jahwéh, będąca
 niejako Jego ‘oczkiem-w-głowie’, zawiedzie i grzesząc odstąpi od wierności wzajemnej względem
 Jahwéh. Właśnie wtedy dopiero będzie się nadarzała właściwa sposobność, zdolna zweryfikować – jako
 trudną dla Jahwéh ‘próbę’ Jego miłości względem Izraela, ile ‘warte’ są Jego – Jahwéh – zapewnienia o
 tym, iż jest „bogaty w łaskę i prawdę-wierność” (zob. np. Wj 34,6: rab-chésed we-‘émet: bogaty w łaskawą miłość i
 prawdę-wierność; zob. Ef 2,4. – zob. też wyż.: tekst: Bóg miłosierny, litościwy, bogaty w łaskę [Wj 34,5nn]).

Istotnie, pomimo iż Izrael nieustannie prowokował Jahwéh przez uprawiane na Jego oczach
 ‘cudzołóstwo-z-innymi-bogami’, sam Jahwéh, do ostateczności „rozpalony żarem gniewu” na Izraela,
 nigdy nie wycofał swego Przymierza z tym Ludem o „twardym karku” (por. 2 Krl 17,14). Przeciwnie,
 pozostawał zawsze nadal niezmiennie wiernym – jako Bóg-prawda, który raz przyjętej odpowiedzialności
 za swoje słowo nigdy nie zdradzi.

  Ściśle z ‘wiernością’ wiąże się u Jahwéh Jego niewyczerpana cierpliwość względem Ludu swego
 Wybrania. Gdyby Jahwéh nie był Bogiem prawdy-wierności, nigdy by nie wykazał wobec siebie i całego
 stworzenia tyle cierpliwości. A dowiadujemy się o niej raz po raz ze Słowa-Bożego-Pisanego, chociażby
 na podstawie pobieżnie omówionych dziejów zapisanych w księgach Proroków ‘Wcześniejszych’.
 – Cierpliwość Jahwéh wprawia w nieustanne zdumienie. Wystarczy sobie uświadomić chociażby
 ostentacyjne grzechy ‘cudzołóstwa-z-obcymi-bogami’, popełniane na terenie samej nawet świątyni
 Salomona. Król Manasses zamienił ją w końcu w typowy dom-publiczny, uwznioślony zwodniczym
 nazewnictwem uprawiania tutaj ‘prostytucji sakralnej’ – męskiej i żeńskiej (np. 2 Krl 23,7; 21,7).

Można by zapytać Jahwéh: Jak Ty, Boże, mogłeś ‘wytrzymać’, widząc, że Ciebie – Boga prawdę-
wierność, wydają na terenie twojej świątyni wprost w ręce Szatana? Zwykły człowiek by tego ... nie
 wytrzymał: pozabijałby na miejscu wiarołomców małżeńskich i tych, którzy ostentacyjnie świętokradczo
 profanowali konsekrowane sanktuarium.
 – A Bóg prawdy-wierności ... to wytrzymywał! Nie z bezsilności i nie z braku ‘rozeznania’. Jak w czasach
 Noego ... czekał ‘stodwadzieścia lat’ (por. Rdz 6,3).
 Podobnie czekał długo i cierpliwie z zagładą Sodomy i Gomory, dozwalając nawet Abrahamowi
 ‘targować się’ ze sobą na przypadek, gdyby się w tych miastach znalazła pewna nieznaczna ilość ludzi
 ‘sprawiedliwych’ (Rdz 18,23-33) [Wyżej omawialiśmy obydwa wydarzenia biblijne. Zob. Bóg ofiarujący Przymierze nowej
 Ludzkości w Noem. Oraz krótkie nawiązanie do: Sodoma – Gomora].

  Szczególnym wyrazem Bożej cierpliwości i Bożego miłosierdzia było systematyczne wysyłanie do tego
 często całkiem bezczelnie (por. Ez 2,3n) grzeszącego i Bogu urągającego, buntowniczego Ludu Jego
 Wybrania – swych wybranych Mężów i Proroków. Ich zadaniem było nawoływać grzeszników do
 opamiętania i odwrócenia się od tego, co było złem w oczach Bożych, a wtórnie zawsze złem dla samych
 owych grzeszących:

„Jahwéh jednak ciągle ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich Proroków i wszystkich
 ‘Widzących’, mówiąc:
 ‘Zawróćcie z waszych dróg grzesznych i przestrzegajcie poleceń moich i postanowień moich ...” (2 Krl
 17,13).

Niestety, odpowiedzią było niemal z zasady głuche milczenie Ludu, jeśli nie wręcz prześladowanie
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 kolejnego Proroka, a nawet zadana mu śmierć.
 – Tak podsumuje kiedyś Boże wysiłki opamiętania Ludu Wybrania sam Syn Człowieczy, Jezus Chrystus:

„Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani!
 Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swe pisklęta zbiera pod skrzydła,
 a nie chcieliście ...!” (Mt 23,37; por. Hbr 11,35-49).

A przecież celem tego niewyczerpanie cierpliwego wyczekiwania na odruch nawrócenia serc i
 posyłania do grzeszącego Ludu coraz innych ‘delegatów’, aż do Syna Bożego włącznie w okresie „pełni
 czasu” (Ga 4,4) będzie wciąż to jedno pragnienie, co Bóg każe powiedzieć kiedyś Prorokowi Ezechielowi
 (być może ok. 570 przed Chr.):

„Powiedz im: Na moje Życie! – wyrocznia Jahwéh, Pana.
 Ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył.
 Zawróćcie, zawróćcie z waszych złych dróg! Czemuż to chcecie zginąć, Domu Izraela? ...” (Ez 33,11).

Bóg jest wciąż ten sam: tak w Starym Testamencie, jak w Nowym Testamencie.

  Kolejną znamienną ‘cechą’ Boga Przymierza chociażby tylko na podstawie omówionego odcinka
 tekstów z ksiąg Proroków ‘Wcześniejszych’ jest angażowana przez Niego Wszechmoc. Jahwéh jest
 dlatego prawdą-wiernością, bo ma Wszechmoc do dyspozycji. Wszechmoc ta nie jest przymiotem
 Jahwéh jedynie teoretycznym. Gdy zaistnieje potrzeba, Jahwéh nie waha się uruchomić jej mocy.
 Zawsze po linii wybawienia-odkupienia, czyli posunięcia naprzód swych obietnic, jakimi Bóg obsypuje
 człowieka, swój żywy Obraz wobec kosmosu – począwszy od Raju, szczególnie zaś od upadku pra-
rodziców (Rdz 3,15nn).
 – Przykładów ilustrujących Wszechmoc Jahwéh z omawianego czasokresu dziejów Izraela dostarcza
 zwłaszcza niewytłumaczalne po ludzku wyjście Hebrajczyków-Izraela z państwa mocarstwowego –
 Egiptu. I wiele innych wydarzeń omawianego okresu.

  Jeszcze dalszą ‘cechą’ Jahwéh, której nie można pominąć, jest Jego zawsze w pełni otwarta
 gotowość przebaczenia grzechów, gdy Izrael – względnie poszczególny człowiek, okaże skruchę serca,
 odwróci się od tego co jest Złe w oczach Boga, i zacznie całym sercem i całą duszą ponownie miłować
 Jahwéh.

Szczególną ilustracją tego przymiotu Jahwéh jest księga Sędziów. Ukazuje ona cykliczne następstwo
 czterech stanów: apostazja – klęski – skrucha – Boże przebaczenie i pojawienia się wybawiciela.

Niezależnie od tego, wyżej omówione Księgi ukazują raz po raz w obfitości Bożą gotowość
 przebaczenia grzechów i rzeczywiście udzielane przebaczenie. Chociażby w osobie Dawida, króla
 Achaba po okrutnym ukamienowaniu niewinnego Nabota, i w innych wypadkach Bożego przebaczenia
 tak pojedynczym osobom, jak całemu Izraelowi.

Jest jasne, że Boże przebaczenie zakłada zawsze znacznie wyższy stopień Bożej Wszechmocy,
 aniżeli uruchomienie wszechmocy Boga przy przeprowadzeniu jakichkolwiek działań jedynie fizyczno-
wybawicielskich.

RE-lektura: część VI, rozdz. 7c
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2. Bóg-Miłość wobec wiarołomstwa Izraela jako ‘zdrady małżeńskiej’
a. Zdrada Przymierza z Jahwéh przez ‘cudzołóstwo z obcymi bogami’
b. ‘Cudzołóstwo’ z obcymi bogami według relacji Księgi Sędziów
c. ‘Cudzołóstwo’ z obcymi bogami według relacji Ksiąg Królewskich
Małżeństwa mieszane jako pułapka do apostazji
Salomon a apostazja: przykład idący ‘od góry’
Jeroboam a rozłam religijno-polityczny
Migawki losów Przymierza z Jahwéh z czasów Achaba i Jezabeli
Król Moabu Mesza w czasie wojny z Izraelitami
Uwaga historyczna: Stela Meszy
Wyznanie wiary w Jahwéh ze strony Naamana
Achaz: zawierzenie Jahwéh czy własnej ‘racji stanu’
Definitywny koniec Izraela Północnego: zdobycie Samarii (722 r.)
Szli za Nicością – stali się nicością
Ezechiasz w swym zawierzeniu Jahwéh (ok. 700 r.)
Manasses w Judzie który przechylił miarę apostazji (w. 7)
Król Jozjasz w Judzie: całkowite zawierzenie w Jahwéh

3. Podsumowanie postaw Jahwéh a Izraela w obliczu ślubnej więzi Przymierza

a. Rzut oka na dzieje Przymierza z punktu widzenia Bożego
Tekst: Bóg Miłosierny, litościwy, bogaty w łaskę (Wj 34,5nn)
Hebr. émet. ‘prawda-wierność’: rozważanie filologiczno-merytoryczne
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Jahwéh w wierności Przymierzu – a więź małżeńska

W podsumowaniu ukazanych coraz innych aspektów Jahwéh w Jego związaniu siebie samego
 przymierzem zawartym z Izraelem, Ludem swego Wybrania, wystarczy jedynie zadać sobie
 spontanicznie nasuwające się pytanie:

Czy wszystkie te, obecnie jaśniej sobie uświadomione przymioty Jahwéh jako Boga przymierza spod
 Synaju, który przez tyle wieków nieustannie walczy o wierność we wzajemności pod Synajem
 ślubowanej miłości, i który jest niezmiennie gotów ponownie przygarnąć i przebaczyć nawet najgorsze
 ‘zdrady’ chronicznie popełnianego ‘cudzołóstwa-z-obcymi-bogami’ – byłyby możliwe do wyobrażenia
 sobie, gdyby Jahwéh sam wobec siebie i wobec Ludu swego Wybrania nie poczuwał się do
 oblubieńczości w swym związaniu ze swoją „segulláh”: swoją doborową, osobistą własnością –
 Izraelem, skądinąd nabytym za cenę ogromną, dotykalną we wszystkich ‘wielkich dziełach’
 wyprowadzenia Hebrajczyków z Egiptu, czuwania nad nimi przez lata życia na pustyni i zwycięskiego
 wprowadzenia do Ziemi Obietnicy?

Jahwéh wciąż pierwszy wykazuje wobec całego kosmosu – i oczywiście wobec Ludu swego
 Wybrania-Umiłowania, co to znaczy: wierność raz danemu słowu: „Kocham Cię, Ty Moja! Ty Ludu Mój”.
 Nieustannie też weryfikuje wobec siebie i swego Ludu, że On pierwszy: kocha – prawdziwie nie tyle w
 ‘nagrodę’ za przyjemność i pociechę, jakiej by powinien doznawać ze strony swego Ludu. Jego miłość,
 wciąż zapraszająca do uczestnictwa w swym własnym Życiu i w swojej własnej Miłości – zmierza
 niezłomnie do tego, żeby ta Jego, Umiłowana: Izrael-Oblubienica, stawała się godna Jego miłości:
 „święta i nieskalana”, jak to kiedyś sformułuje Apostoł Narodów (Ef 1,4; 5,27).

W tej sytuacji zdajemy sobie sprawę, że ukazany przegląd dziejów miłości przymierza Jahwéh z
 Ludem swego Wybrania stawał się zarówno dla ówczesnego Izraela, jak i rodziny człowieczej wszystkich
 czasów, a także nas żyjących w okresie „pełni czasu” nieustanną lekcją poglądową rzeczywistości, jaką
 powinna odznaczać się więź miłości pomiędzy osobami, które związały się przymierzem małżeńskim.
 Małżeństwo nie może być inne, jak tylko bezwzględnie nierozerwalne, nie-rozwiązalne, wierne raz
 wzajemnie sobie danemu słowu.

Jednostronne zerwanie zgody małżeńskiej [ukazany przegląd dostarcza takich przykładów niemal nieskończoną
 ilość] nigdy nie staje się powodem do rozejścia się tych dwojga.
 – W takich to sytuacjach miłość dotychczasowa musi przeobrażać się w miłość odkupicielską. Będzie
 ona cierpliwie walczyła o odzyskanie zdradzonej miłości, umiejąc w swej nieugiętości raz danemu słowu
 znosić niewyrażalny ból, jaki jej zadaje ta druga strona przez popełniane na jej oczach ‘cudzołóstwo-z-
innymi-osobami’.
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b. Dzieje Przymierza z punktu widzenia Izraela

Wypada z kolei spojrzeć panoramicznie na wyżej przedstawione dzieje miłości Jahwéh przymierza ze
 swym Ludem Izraelem – z punktu widzenia samego Izraela. Również tutaj narzuca się szereg
 spostrzeżeń:

  Trudno nie dostrzec podstawowego faktu. Mianowicie Jahwéh niezwykle poważnie potraktował
 przymierze komunii życia i miłości z Ludem, który sobie wybrał. Lud ten następnie wyzwolił i wykupił za
 wielką cenę i wyprowadził z Egiptu „wyciągniętym ramieniem” (Wj 6,6) – wśród politycznie nie
 wytłumaczalnych okoliczności. Po wypełnieniu tej pierwszej Obietnicy: wyprowadzenia Izraelitów z
 Egiptu, zaofiarował temu Ludowi, który ukochał jako segulláh: swoje ‘oczko-w-głowie’ (Za 2,12) i czujnie
 strzeżoną osobistą własność – wspomniane przymierze pod Synajem.

Przymierze – to swoisty dwustronny układ, w którym dwie strony przyjmują określone zobowiązania.
 W tym wypadku stronami byli: Jahwéh – i Hebrajczycy-Izraelici.

Hebrajczycy nie mogli nie rozumieć, że Jahwéh proponuje to przymierze jako zgodę typu
 ‘małżeńskiego’, oczywiście w Bożym tego słowa znaczeniu. Bóg ujął warunki wyrażonej wówczas zgody
 w Dekalog, tj. Dziesięcioro Bożych przykazań. Był to zwięzły wyraz zawartego, uroczyście przyjętego i
 złożoną ofiarą przypieczętowanego przymierza:

„Napisał na tablicach słowa Przymierza –
 Dziesięć Słów” (Wj 34,28; zob. Pwt 4,13; 10,4).

Raz po raz podkreślamy, że Bóg nie potrafi zawrzeć przymierza innego, jak tylko ... oblubieńczo-
małżeńskiego! Jeśli Bóg JEST – Miłością, jest wszystkim innym, a nie ‘zimnicą’, która z ‘miłością’ nie ma
 nic wspólnego. Jego Miłość jest po prostu ... żywa!

Jest więc zrozumiałe, że przymierze zawarte pod Synajem jako wyraz ‘oblubieńczej’ zgody między
 Jahwéh a Izraelem i każdą jednostką Izraela, koncentruje się wokół przykazania pierwszego. Izraelowi
 zostało ono przekazane tak w formie negatywnej, jak i pozytywnej.

  Oto brzmienie pierwszego przykazania w formie negatywnej:

„Ja jestem Jahwéh, twój Bóg [Elohim], którym cię wywiódł z ziemi Egipskiej,
 z domu niewolników.
 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!” (Wj 20,2n).

  Pozytywnie sformułowanym odpowiednikiem tegoż Przykazania i jednocześnie zasadniczej
 szansy, jaką Jahwéh zaofiarował Izraelowi, były słowa jednocześnie przykazania i sercem przyjętej
 modlitwy każdego Izraelity w postaci odmawianego ‘Słuchaj Izraelu’:

„Słuchaj Izraelu, Jahwéh jest naszym Bogiem – Jahwéh jedyny.
 Będziesz miłował  twojego Boga, Jahwéh,
 z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił” (Pwt 6,4n).



Objaśnienie

(zob. wyż.: Słowa: ‘Słuchaj Izraelu’).

Lud Bożego Wybrania przyjął zaproponowane przymierze entuzjastycznie. Nikt nie mógł żywić
 najmniejszej wątpliwości, że za nieprawdopodobnymi znakami i cudami, jakie non-stop towarzyszyły jego
 wędrówce od Egiptu po Synaj, a potem aż do zajęcia Kanaanu jako dalszego etapu spełnianych przez
 Jahwéh obietnic, po czym przez całe wieki Jego przebywanie-ze-swym-Ludem w Ziemi Obietnicy,
 przeziera niezmiennie nie ‘coś’, lecz ‘Ktoś’. Mojżesz był jedynie widzialnym przedstawicielem Jahwéh
 wobec Egipcjan – i oczywiście Ludu Izraelskiego.

Tym właściwym, który wyzwolił Izraela z „domu niewolników” (Wj 6,6; 13,3.14; 20,2), nie był Mojżesz.
 Tym bardziej nie była nim jakaś postać wymyślona-fikcyjna. Jest nim natomiast niezmiennie wiernie Bóg
 Żywy, nie martwy. To ten, który objawił się Mojżeszowi (Wj 3; 6), jak poprzednio Patriarchom:
 Abrahamowi-Izaakowi-Jakubowi. Jego Imię brzmi: „Jestem-Który-Jestem”, gdy siebie przedstawia w
 pierwszej osobie. Najczęściej zaś zostaje Jego Imię ‘własne’ urobione od trzeciej osoby użytego tu
 czasownika: „Jahwéh: On-JEST” (Wj 3,14; 6,2.6; 15,3; itd.).

  Ów Jahwéh nie ma nic wspólnego z jakimikolwiek ‘bożkami’, które pojawienie i istnienie swoje
 zawdzięczają zdolnościom artystycznym człowieka-rzeźbiarza. Każdy ‘bożek’ z istoty swej zatem nie
 istnieje! ‘Istnieje’ jedynie wyprodukowana figura-rzeźba, względnie obraz. Natomiast nie istnieje żaden
 sztuczny ‘bóg’! Istnienie jakiegokolwiek kontr-boga (bożka) jest jednym wielkim absurdem. Żaden bóg
 ‘stworzony-zrobiony’ przez człowieka, czy też będący stworzeniem, stworzonym przez Boga prawdy-
wierności, jak np. gwiazdy i planety, nie ma ‘istnienia’ z siebie samego.

Sam z siebie istnieje jedynie Jahwéh. On – i tylko On jest tym, który rzeczywiście „JEST” – i który tym
 samym każdorazowo skutecznie ‘działa’. Żaden sztucznie wyprodukowany bóg nie potrafi się ‘ruszyć’,
 ani ‘działać’. Wszystko to dlatego, że wszelki ‘bóg-bożek’ jest produktem człowieka, a nie odwrotnie!

Skoro zatem ‘bożki obce’ zostały dopiero ‘zrobione-
wyprodukowane’ przez człowieka, przede wszystkim nie ma co się ich
 ‘bać’! Bogowie ci bowiem właśnie jako ‘bogowie’ są nie-istnieniem,
 czyli: ich nie ma!

Jeśli zaś ci ‘bogowie’ co prawda istnieją, ale istnienie swoje
 otrzymały od samego Jahwéh (podobnie jak i człowiek został jedynie
 stworzony: Rdz 1,27), spełniają one rolę jedynie służebną, taką jaką im
 wyznaczył Stworzyciel – Jahwéh.

Taka jest np. rola gwiazd i planet. Nie są one bogami, a natomiast
 Bóg je stworzył po to, ażeby pełniły określone funkcje służebne (Rdz

 1,16n). Między innymi właśnie dlatego autor biblijny nie pofatygował się nawet, by ‘uczcić’ nazwą
 stworzone przez Boga słońce i księżyc, a natomiast określa je jedynie opisowo. Samo bowiem ‘imię’ czy
 to słońca, czy księżyca – w wielu krajach i kulturach starożytności już uchodziło za ‘bóstwo’:

„Elohim uczynił dwa duże ciała świetlne:
 jedno ciało świetlne większych rozmiarów, ażeby rządziło dniem [= słońce];
 drugie zaś ciało świetlne mniejszych rozmiarów, ażeby rządziło nocą [= księżyc];
 i ponadto gwiazdy.
 Elohim umieścił je na sklepieniu nieba, ażeby oświetlały ziemię i sprawowały władzę w ciągu dnia i w
 ciągu nocy, oraz dokonywały przedziału pomiędzy światłością, a pomiędzy ciemnością ...” (Rdz 1,16nn).

Wobec tego jednak konsekwentnie: istota wszelkiego ‘boga’ który ‘bogiem’ nie jest, polega na nie-
kochaniu. Jedynie dlatego, że żadnego ‘boga’ sztucznego po prostu nie-ma.

Byłoby z kolei wyrazem bez-rozumu składać bóstwu ‘zrobionemu’ jakiekolwiek wyrazy czci i kultu.
 – Zresztą ‘bożki’ są nie tylko nie-istnieniem, lecz wyraźniej mówiąc: każdy z bożków jest nicością [hebr.:
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 hébel]. Człowiek który składa hołdy ‘nicości’, działa przewrotnie: przeciwko własnemu rozumowi.

Liczenie się zaś przy układanie swego ‘życia’ z jakimkolwiek rzekomym żądaniem bożka będącego
 ‘nicością’ musi siłą rzeczy prowadzić do stania się ... ‘nicością’ (zob. wyż.: Szli za nicością – stali się nicością).
 – Mogliśmy się przekonać, że tak właśnie formułowali bezsens kultu składanego ‘nicościami’ na całej
 przestrzeni czasu już też Prorocy ‘Wcześniejsi’.

  W tej sytuacji możemy ocenić postawę Hebrajczyków, którzy po okresie Sędziów przekształcili się
 w naród Izraela – wobec przyjętych na siebie, w ważniejszych momentach dziejowych niezmiennie
 odnawianych zobowiązań: przestrzegania warunków tegoż przymierza. Okazuje się mianowicie, że ci
 sami Izraelici, którzy:

  ‘wczoraj’ uroczyście deklarowali, że będą:
„miłować Jahwéh jako swego Boga z całego swego serca, z całej duszy swojej,
ze wszystkich swych sił” (Pwt 6,5),

 w dniu ‘dzisiejszym’ – owszem:
‘kochają z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił’,
lecz nie Jahwéh, ale ... bogów cudzych: bogów-nicość. Byle to nie był Bóg Żywy: Jahwéh !

Całokształt dziejów Izraela, które rozpatrzyliśmy w tym podpunkcie naszych rozważań: okres
 Proroków Wcześniejszych, to koszmar jednego odstępstwa od Jahwéh za drugim odstępstwem. Są to
 zatem grzechy w najdosłowniejszym znaczeniu słowa: ‘cudzołóstwa Izraela z bogami cudzymi’.
 – Księgi Proroków ‘Wcześniejszych’ używają tego określenia bez najmniejszego zawahania.
 Chronicznym grzechem Izraela jako całości jest w obliczu Jahwéh trwanie w cudzołóstwie-z-obcymi-
bogami !

Tak surowa ocena dziejów ‘oblubieńczej miłości’ Jahwéh z Izraelem, na przestrzeni 12-6 wieku przed
 Chr. mogłaby być chwilami nieznacznie stonowana. W tym sensie, że Izrael zapewne nie dopuszczał się
 każdorazowo formalnej apostazji od Jahwéh, a popadał z zasady w pospolity synkretyzm religijny.
 – W tym wypadku nie wchodziłoby więc w grę – przynajmniej z zasady – formalne wyrzeczenie się i
 totalne zaparcie się Jahwéh, ani też formalne odstępstwo od Niego jako Boga ‘własnego’ Izraela – w
 jakiejś analogii tego, że Moabici mieli jako boga ‘swojego’ – Molocha, Ammonici – Milkoma, a
 Sydończycy jeszcze innego Baála. Najczęściej bowiem uprawiali Izraelici właśnie kult synkretystyczny,
 tzn. oddawali hołdy i składali ofiary zarówno Jahwéh, jak i coraz innym Baálom, a tym bardziej bardzo
 popularnej i gorąco wszędzie czczonej bogini sztuczek miłosnych i rozpusty: Asztarte.

Jednakże merytorycznie stawał się wszelki kult synkretystyczny rzeczywistym odstępstwem od
 Jahwéh i Jego zdradą. Skoro innych bogów nie ma, staje się oddawanie czci Jahwéh – a oprócz tego
 oddawanie czci wielu jeszcze innym ‘bogom’ [= Nicościom] – występkiem przeciw prawdzie bytu, a
 jednocześnie najwyższą z możliwych zniewag dla samego Jahwéh. Bóg Prawdy zostaje w takim
 przypadku zredukowany do rzędu bogów ‘stworzonych’, bo postawiony na równi z nimi, chociażby Go
 ostatecznie stawiano nieznacznie ‘wyżej’ od nich.

Toteż wszyscy Prorocy ‘Wcześniejsi’ piętnowali jakąkolwiek formę kultu synkretystycznego
 każdorazowo jako wiarołomstwo, tzn. jako zdradę małżeńską, określaną również jako grzech
 cudzołóstwa popełnianego na oczach Jahwéh – przez zadawanie się z bogami-cudzymi.

  Z naszego punktu widzenia jest ta ocena prorocka niezmiernie charakterystyczna. Jesteśmy
 aktualnie na etapie poszukiwań w Słowie-Bożym-Pisanym śladów, albo wręcz określeń, które relacje
 zachodzące pomiędzy Jahwéh, Bogiem przymierza (po Bożemu: ślubnego), a Izraelem – i każdym
 poszczególnym człowiekiem – przedstawiały jako odniesienia typu małżeńskiego. Do takich zaś określeń
 należy poza wątpliwością określanie apostazji od Jahwéh jako grzechu „zanáh” = cudzołożyć-z-obcymi-
bogami.

Czy w tej sytuacji można się jeszcze dziwić, że składanie hołdów czci bóstwom obcym – są
 niezmiennie piętnowane jako „drażnienie” Jahwéh (Sdz 1,13) i doprowadzenie do tego, że u Jahwéh
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 „rozpalał się Jego gniew” na Izraela (Wj 32,10), a nawet że Jahwéh „zapłonął gwałtownym gniewem
 przeciw Izraelowi i odrzucił go od swego Oblicza” (2 Krl 17,18; Lb 25,3n.11)?

Jakże trafnie jest ta rzeczywistość wyrażona w Hymnie Pożegnalnym Mojżesza:

„Utył Jeszurun [pieszczotliwe określenie Izraela jako rzekomo ‘Sprawiedliwego’] i wierzga:
 – grubyś, tłusty, otyły.
 Boga, Stwórcę swego, porzucił; zelżył Skałę, swoje ocalenie.
 Bogami obcymi do zazdrości Go pobudzają – i gniewają obrzydliwościami [= bożkami].
 Złym duchom składają ofiary, nie Bogu, – bogom, których oni nie znają,
 nowym, świeżo przybyłym – nie służyli im wasi przodkowie. ...
 Zobaczył to Jahwéh i wzgardził, oburzony na własnych synów i córki
 i rzekł: ‘Odwrócę od nich Oblicze, – zobaczę ich koniec.
 Gdyż są narodem niestałym, – dziećmi, co nie mają wierności.
 Mnie do zazdrości pobudzili nie-bogiem, – rozjątrzyli Mnie swymi czczymi bożkami ...” (Pwt 32,15-21).

Słowo-Boże-Pisane nie krępuje się wyrażać Bożych ‘reakcji’ w obliczu zwłaszcza tego typu
 grzechów: czci oddawanej coraz innym bóstwom lokalnym, ewentualnie bogom importowanym z obcych
 narodów i kultur – językiem daleko posuniętych antropomorfizmów, a tym bardziej antropopatyzmów
 [wyrażanie się o Bogu jakoby pojawiały się u Niego ‘przeżycia-doznania’ podobne do występujących u człowieka].

Nierzadko zaś kult ten wyrażał się rzeczywistym uprawianiem prostytucji. Ludzie uwznioślali ją zwykle
 sofistyczną podbudówką motywacyjną, że chodzi o prostytucję ‘sakralną’, ku czci bogini sztuczek
 miłosnych i uwodzenia – Asztarte, Królowej Niebios.
 – W wielu innych wypadkach nie posuwano się zapewne aż tak daleko w upadku religijno-moralnym,
 żeby pospolitej prostytucji nadawać pozór aktu kultu religijnego. Kulty te wyrażały się zatem przede
 wszystkim poprzez zróżnicowane ofiary składane owym bogom.

Co jakiś czas zdarzało się jednak również w Izraelu, wychowanym na dekalogu i przymierzu z
 Jahwéh, że sądzono, iż niektóre z tych bóstw są żądne krwi ludzkiej – i składano im ofiary z ludzi.
 Polegało to na „przeprowadzaniu dziecka przez ogień”. Takim przerażającym ofiarom przewodzili
 niestety w pierwszym rzędzie królowie, nie wykluczając królów zasiadających na tronie Dawida, z którym
 związane były obietnice mesjańskie.

  Izraelici, którzy odstępowali od pierwszego przykazania przymierza, zawartego z Jahwéh, musieli
 sobie doskonale zdawać sprawę z tego, czego się dopuszczają. Przez swoich wybranych Mężów –
 Proroków, Bóg systematycznie wstrząsał sumieniami Izraelitów: tak królów i dostojników w pionie
 państwowym i duchowym, jak i Ludu pospolitego.
 – Gdy Prorok określał grzechy popełniane przeciw pierwszemu Bożemu przykazaniu bez ogródek jako
 ‘cudzołóstwo’ z obcymi bogami, każdy Izraelita rozumiał jaskrawą wymowę tego określenia. Zdawał
 sobie też sprawę, że Jahwéh – to nie bóg ‘malowany’-fikcyjny, lecz Bóg żywy.

Izraelici mieli doskonałe rozeznanie, jeśli chodzi o przymioty ich Jahwéh jako Boga. Wiedzieli, że nie-
reagowanie Jahwéh na popełniane przez nich grzechy natychmiast i nie-karanie apostazji – nie jest
 wyrazem słabości Jahwéh, lecz Jego trudnego do pojęcia miłosierdzia i cierpliwości.
 – Wiedzieli jednak również, że czas Bożego oczekiwania na nawrócenie serc i odrzucenie wszystkich
 ‘obcych bogów’ ma swoje granice czasu. I że wtedy nastąpi ... ‘biada’, jakiego przykładów nie brak było w
 dziejach Boga z człowiekiem.

Tym samym zaś wiedzieli Izraelici z wielokrotnie potwierdzanych doświadczeń z własnych dziejów –
 Izraela tak północnego, jak południowego, że prorockie ostrzeżenie: „Szli za nicością – i stali się
 nicością-niczym” (2 Krl 17,15) jest nabrzmiałe rzeczywistymi faktami. Jeśli już pominąć w tej chwili
 problematykę życia wiecznego, jakie każdy z osobna człowiek przygotowuje sobie przez swoje
 postępowanie – dobre czy złe, z czego zdawał sobie sprawę już też człowiek epoki przed-Chrystusowej,
 to wszelki grzech apostazji zmierzał do nie-istnienia: zniknięcia z mapy świata.



  Naoczną ilustracją tego był okres Sędziów, a potem zniknięcie z mapy świata państw najpierw Efraima
 w r. 722, a w blisko 140 lat później, w r. 586 – państwa Judy z Jeruzalem na czele.

  W przypadku Sodomy i Gomory, gdy brakło tych nawet tylko dziesięciu „sprawiedliwych”, nie było już
 szans ocalenia tych miast i okolicy (Rdz 18,32).

  Podobnie działo się wcześniej w okresie straszliwego potopu. Grzechy do tego stopnia prowokowały
 Boga swą ciężkością i wynaturzeniami, iż Bóg „żałował, że stworzył ludzi na ziemi ...” (Rdz 6,6).
 Powszechnie uprawiane obrzydliwości i ostentacyjne ignorowanie Boga doprowadziły po bardzo długim
 okresie wyczekiwania Boga na nawrócenie do zniknięcia owych ludzi, a nawet solidarnie z nimi zwierząt
 (Rdz 7,21-23). „Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w Arce” (Rdz 7,23b).

  Finałem Państwa Izraela północnego stało się jego definitywne wykreślenie z mapy dziejów.
 Sprawdziło się dosłownie prorockie słowo: „Szli za nicością”, tj. woleli składać hołd ‘nicościom’ – i w
 nagrodę od owych ‘nicości’ otrzymali to co chcieli: „stali się nicością”, tj. przestali istnieć.

Zdawać by się mogło, że państwo Judy z Jeruzalem, świątynią Jahwéh, weźmie sobie zagładę
 Efraima (Północy) do serca i nawróci się. Stało się jednak inaczej. Jahwéh nie żartował ze swymi
 ostrzeżeniami. Przez swych proroków, m.in. Jeremiasza, dawał wielokrotnie jasno do zrozumienia, że
 sama w sobie świątynia Jahwéh nigdy nie będzie spełniała gwarancji ocalenia, jeśli postępowanie
 Judejczyków będzie sprzeczne z zawartym Przymierzem (por. Jr 7,3-20).
 – Grzechy ich przemieniły się jednak już w stan zatwardziałości i nienawracalności. Nawet reforma
 religijna przeprowadzona z całą surową konsekwencją przez króla Jozjasza, nie była zdolna doprowadzić
 do szczerego nawrócenia serc. Autor biblijny stwierdza z bólem serca, które nie może nie być echem tym
 większego ‘bólu’ samego Jahwéh z powodu niejako utrwalonej woli odejścia od Jahwéh w służbę ...
 nicościom:

„Jednakże Jahwéh nie poniechał żaru wielkiego gniewu.
 Gniew ten zapłonął przeciw Judzie za wszystkie zniewagi, które Mu wyrządził Manasses.
 – I Jahwéh powiedział: ‘Nawet Judę odrzucę od Oblicza mego, tak jak odtrąciłem Izraela.
 Odrzucę to miasto, które wybrałem, Jeruzalem, i świątynię, o której powiedziałem:
 tam będzie Moje Imię” (2 Krl 23,26n).

Pierwszym etapem zniszczenia Judy były wydarzenia po upadku państwa Asryjskiego (612 r.: upadek
 Niniwy, koniec Asyrii: 606 r.), gdy wschodzące państwo neo-babilońskie pod wodzą Nabuchodonozora (605-562
 r.) spustoszyło m.in. Judę, przesiedlając część ludności do Babilonu.
 – Los Jeruzalem został przesądzony w r. 586 – po jego zdobyciu przez Nebuzardana.
 Autor biblijny podaje interpretację prorocką tych wydarzeń:

„Jedynie z powodu gniewu Jahwéh przyszło to na Judę po to, by go odrzucić od Oblicza Jego –
 skutkiem grzechów Manassesa, odpowiednio do wszystkiego, co popełnił. A także skutkiem krwi
 niewinnej, którą wylał, topiąc Jerozolimę w niewinnej krwi, Jahwéh już nie chciał przebaczyć ...” (2 Krl
 24,3n).

 „Prawdziwie, z powodu gniewu Jahwéh przyszło to na Jerozolimę i na Judę,
 tak iż w końcu odrzucił ich od Oblicza swego ...” (2 Krl 24,20).

Podobnie brzmi interpretacja owych wydarzeń zapisana w Księdze Kronik. Oto słowa autora
 biblijnego o ostatnim królu Judy – Sedecjaszu:

„... Uczynił on kark swój twardym, a serce nieustępliwym, aby nie nawrócić się do Boga Izraela,
 Jahwéh.
 Również wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud, mnożyli nieprawości, naśladując wszelkie
 obrzydliwości narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, którą Jahwéh poświęcił w Jerozolimie.
 Bóg ich ojców, Jahwéh, bez wytchnienia wysyłał do nich swoich posłańców, albowiem litował się nad
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 swym ludem i nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich
 słowa i wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się gniew Jahwéh na Jego Naród do tego stopnia,
 iż nie było już ocalenia” (2 Krn 36,13-16).

  Nasuwa się tragiczny wniosek, który zapewne można rozciągnąć zgodnie z prawdą na człowieka
 wszystkich czasów.

  Wszystko zdaje się wskazywać na to, że Izraelici (a zapewne po trochu człowiek: mężczyzna i kobieta wszystkich
 czasów) nie przyjmowali ‘sercem’ przymierza, tego ślubno-oblubieńczego, jakie im Bóg zaofiarował pod
 Synajem.

  Być może, trzeba by postawić pytanie bardziej pierwotne: Czy Izraelici traktowali poważnie samego w
 ogóle Jahwéh? Zdawać by się mogło, iż niemożliwe, żeby mogli nie doświadczyć realizmu Jego istnienia
 jako tego „który JEST”. Wiedzieli z góry – a potem doświadczyli prawdy tego, co powiedział Jahwéh:

„Tej nocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi Egipskiej...
 i odbędę sąd nad wszystkimi Bogami Egiptu – Ja, Jahwéh” (Wj 12,12).

Jeśli zaś nikt z Hebrajczyków-Izraelitów nie mógł powątpiewać w
 istnienie „tego Który JEST”: Jahwéh, czyżby słowo, jakie uroczyście i z
 entuzjazmem dawali Bogu w chwili zawierania przymierza, miało
 oznaczać mniej więcej tyle, ile ono znaczy w przypadku po trochu co
 najmniej wielu ludzi wszystkich czasów:

„Boże, przyrzekam uroczyście pełnić twoje przykazania. Między innymi
 i to pierwsze: ‘Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie’.
Ale: tylko do momentu nadejścia pierwszej, poważniejszej ‘pokusy’.
 – Z chwilą gdy na horyzoncie pojawi się pokusa, która ukaże mi ‘boga’
 bardziej atrakcyjnego, aniżeli Ty, Jahwéh: Bóg-Duch, gdy mianowicie
 przede mną stanie bóg, który co prawda jest nicością [hebr. hébel], tzn.
 którego nie-ma, ale który przy całym swoim nie-istnieniu zaproponuje
 mi szałowe wyżycie się,
 będę w tej samej chwili czuł się zwolniony ze słowa, jakie Ci
 (nieopatrznie) dałem, o Jahwéh.
 A o czekającym mnie kiedyś życiu – wiecznym, w tej chwili myśleć ... nie mam ochoty ...”.

O takiej postawie zdają się świadczyć praktycznie całe dzieje Izraela, przynajmniej z rozpatrywanego
 w tym podpunkcie okresu czasowego. Świadomi zawartego przymierza z Jahwéh jako zgody typu
 ‘oblubieńczo-małżeńskiej’, bo inna nie wchodziła w grę, systematycznie obierali apostazję od tegoż
 Jahwéh, ‘cudzołożąc’ na Jego oczach z bogami ‘cudzymi’. Była to chroniczna, o zatwardziałości serca
 świadcząca zdrada ‘małżeńska’ niegdyś wyrażonej, wielokrotnie ponawianej zgody kontynuowania
 komunii życia i miłości z Jahwéh.

  Tajemnicze są raz po raz w omawianych Księgach napotykane wzmianki o Manassesie, co jednak
 dotyczyło zapewne nie tylko jego: „... A także skutkiem krwi niewinnej, którą wylał, topiąc Jerozolimę w
 niewinnej krwi. Jahwéh już nie chciał przebaczyć” (2 Krl 24,4).
 – Trudno powiedzieć, czy tu chodzi o krzyczące o pomstę do Boga akty niesprawiedliwości społecznej i
 mordy ‘polityczne’, jak tego przykładem była śmierć zadana „mieczem Ammonitów” Chetycie Uriaszowi,
 którego żonę Batszebę zagarnął dla siebie Dawid (zob. 2 Sam 12,9), czy też okrutne zagarnięcie winnicy
 niewinnie ukamienowanego Nabota przez Achaba pod wpływem jego pogańskiej żony Jezabeli (1 Krl 21,1-
16).
 – Bardzo prawdopodobnie chodziło tu co najmniej w znacznej mierze również o wciąż powtarzane ofiary
 z niewinnych dzieci, składanych krwiożerczemu bóstwu moabskiemu Molochowi.

Jedna i druga motywacja ciągnie się przez dzieje rodziny ludzkiej całej. Nie na darmo przykazanie
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 Boże V i VI bezpośrednio sąsiadują z sobą w Dekalogu, który Izraelici przyjęli jako zaofiarowany im przez
 Jahwéh swoisty ‘posag ślubny’ ku dobru: doczesnemu i wiecznemu.
 – Czego jednak człowiek – mężczyzna i kobieta nie podejmie, by tylko nie posłuchać głosu Jahwéh, który
 wciąż ofiaruje życie i prawdziwą miłość – gdy przed nim stanie Zły: „Wąż Starodawny, który się zwie
 Diabeł i Szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię” (Ap 12,9), ofiarując zwodnicze doraźne ‘rozwiązania’
 atrakcyjne, a nawet szałowe, idące w kierunku maksymalnego ‘luzu’ i uwolnienia się spod ‘jarzma’
 Bożego Prawa!

  Po ludzku o Jahwéh się wyrażając należałoby stwierdzić, że Jemu opadały już ręce ... ze
 ‘zniechęcenia’ w nieustannie podejmowanych wysiłkach niestrudzonego przywoływania Izraela do
 opamiętania. Jakżeż znamienne jest to raz po raz w Słowie-Bożym-Pisanym powtarzające się
 stwierdzenie:

„Bóg ich ojców, Jahwéh, bez wytchnienia [dosł.: wcześnie wstając i wysyłając] wysyłał do nich swoich
 posłańców, albowiem litował się nad swym Ludem i nad swym Mieszkaniem [świątynią w Jeruzalem].
 Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków.
 Aż wzmógł się gniew Jahwéh na Jego naród do tego stopnia, iż nie było już ocalenia ...” (2 Krn 36,15n).

Również takie wypowiedzi powtarzają się systematycznie w odniesieniu do omawianego czasokresu.
 – Czy w tej sytuacji się dziwić, że autor biblijny musi co jakiś czas wspomnieć o ‘ogniu’ Bożego gniewu,
 który przez grzeszników rozpalony – już nie zgaśnie? Oto jedna z takich wypowiedzi:

„... Za to, że opuścili Mnie i składali ofiary kadzielne bogom obcym,
 drażniąc Mnie wszystkimi dziełami rąk swoich.
 Dlatego zapłonął mój gniew przeciw temu Miejscu – i nie zagaśnie ...” (2 Krl 22,17; 2 Krn 34,25).

Jeremiasz, działający już w ostatnich dziesiątkach lat przed zburzeniem Jeruzalem (w 586 r.), doprecyzuje:

„Czy Mnie obrażają – wyrocznia Jahwéh – czy raczej siebie samych, na własną hańbę?
 Dlatego to mówi Jahwéh: ‘Oto się żar gniewu mojego rozlewa na to Miejsce [Jeruzalem],
 na ludzi i na zwierzęta, na drzewa polne i na owoce ziemi – płonie i nie zagaśnie” (Jr 7,19n).

  Czy wzmianki o owym przerażającym ‘gniewie’, rozpalonym grzechami ‘cudzołóstwa-z-innymi-
bogami’ na oczach Jahwéh – są wyrazem samej tylko Bożej ‘zazdrości’ w obliczu „bezczelności”
 grzesznego Izraela, jak o postawie Judejczyków wyraża się szczególnie Ezechiel, a raczej: Bóg przez
 Ezechiela (por. np. Ez 2,3n)?
 – Zapewne nie. Mieliśmy już niejednokrotnie sposobność wskazania, że biblijne wyrażenia o
 ‘zapalczywości Bożego gniewu’ są – oczywiście, wyrazem silnego antropopatyzmu, ale tym bardziej
 Bożej niejako ‘rozpaczy’ wobec Ludu Jego Wybrania, który podąża na oślep ku własnej zgubie i nie
 przyjmuje już żadnych Bożych ostrzeżeń. Potrafi się zdobyć najwyżej na szyderstwo, cynizm i
 ostentacyjne ignorowanie Bożego Słowa.

  Innymi słowy Boży gniew to jeszcze jedna, nie daj Boże: ostatnia próba uratowania zagrożonego
 utratą życia – wiecznego, Jego żywego Obrazu: mężczyzny i kobiety (zob. np. wyż.: Żar gniewu Trójjedynego).
 Czyli: również ów Boży ‘gniew’ jest wyrazem Boga jako prawdy-wierności: „Ja nie pragnę śmierci
 występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył. Zawróćcie, zawróćcie z waszych
 złych dróg” (Ez 33,11). Klęski polityczne i przyrodnicze, ucisk ze strony nieprzyjaciół i pożoga wojenna są
 niekiedy – na Bogu wiadomy sposób, widocznie jedynym, ostatecznym sposobem uchronienia kogoś od
 utraty życia wiecznego.

  Trzeba mianowicie i to jeszcze podkreślić – w nawiązaniu do postaw Izraela tego odcinka
 dziejowego wobec zawartego przymierza, i tym samym pierwszego przykazania o wyłącznej czci
 Jahwéh.

Ilekroć Jahwéh zauważał u kogoś indywidualnego, a tym bardziej u całego narodu – najlżejszy
 odruch skruchy serca i odwrócenia się od tego co jest złem w oczach Jahwéh, przede wszystkim w
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 formie zdecydowanego odwrotu od ‘bogów obcych’, tenże Jahwéh okazywał się natychmiast ‘Sercem’.
 – Izraelowi nie trzeba było o tym wiele mówić: wszyscy Hebrajczycy, i każdy z osobna wierzący w
 Jahwéh doskonale wiedzieli o Miłosierdziu, ‘największym’ przymiocie Boga, jak się kiedyś wyrazi św. S.
 Faustyna Kowalska (zob. np. DzF 163.180.301.522.611.949).

Wyrazem tego przekonania wiary było chociażby wyznanie Dawida do Bożego wysłannika Gada, gdy
 miał wybrać jedną z trzech możliwości za swoją pychę, której wyrazem było zarządzenie dokonania spisu
 ludności:

„Jestem w wielkiej rozterce.
 Wpadnijmy raczej w ręce Jahwéh, bo wielkie jest Jego Miłosierdzie,
 ale w ręce człowieka niech nie wpadnę ...” (2 Sam 24,14).

Ostentacyjny ciąg ‘cudzołóstwa-z-bogami’ – a pojmowanie przymierza małżeńskiego

Wypada podsumować panoramiczny przegląd zachowań z kolei Izraela w obliczu entuzjastycznie
 zaakceptowanego, przez Jahwéh zaofiarowanego przymierza, które jednak tenże Izrael chronicznie
 łamał, dopuszczając się świadomie i dobrowolnie grzechów ‘cudzołóstwa-z-innymi-bogami’.

Cały ciąg dziejów Izraela – zarówno tego północy: Efraima-Samarii, jak i południa: Judy z Jeruzalem
 na czele, był jednym pasmem zdrady ‘małżeńskiej’ i ostentacyjnego deptania swoistej zgody małżeńskiej,
 wyrażonej pod Synajem, a potem co jakiś czas odnawianej.

Zapewne w każdej epoce znajdywała się pewna ilość „prawdziwych Izraelitów” (zob. J 1,47: Jezus o
 Natanaelu), którzy ubolewali na widok ogólnego odstępstwa od Jahwéh, pokutowali i dokonywali
 przebłagania za grzechy Ludu. Tak było m.in. również w strasznym ‘wydarzeniu pod górą Peor’, kiedy to
 ci, którzy pozostali wierni Jahwéh, „lamentowali u wejścia do Namiotu Spotkania” (Lb 25,6).

Podobnie było i później – za czasów Eliasza i powszechnej apostazji od Jahwéh, kiedy to sam
 Jahwéh pocieszał Eliasza w słowach: „Jednak zostawię w Izraelu siedemtysięcy takich, których kolana
 nie ugięły się przed Baalem oraz których usta nie ucałowały go” (3 Krl 19,18).
 – I tak dzieje się po wszystkie czasy. Bo i Ewangelie donoszą chociażby np. o Symeonie: „... Był to
 człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim” (Łk 2,25), czy
 też o Annie prorokini: „... Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i
 nocą” (Łk 2,37).

Z perspektywy wieków można by wysnuć przypuszczenie wiary, że ci właśnie, być może niezbyt
 liczni – odosobnieni, przez współ-rodaków zwykle wyśmiani i poniżani, którzy jednak za wszelką cenę
 trwali w wierności przyjętym pod Synajem zobowiązaniom, stawali się przebłaganiem Bożego
 zagniewania i przyczyniali się do niemal nie kończącego się odwlekania wszystkim dobrze znanych
 zapowiedzi kar za deptanie zawartego przymierza ślubnego.

Ile zaś znaczy modlitwa wstawiennicza, wiedział Izrael aż nadto dobrze z własnej przeszłości
 narodowej.
 – Przykładem tego jest chociażby Noe, który na co dzień „chodził przed Obliczem Boga” (Rdz 6,9).
 – Wstrząsającym przykładem modlitwy błagalnej wstawiecznniczej jest przedziwne targowanie się
 Abrahama z Bogiem tuż przed karą, jaka miała dotknąć i zniszczyć doszczętnie Sodomę i Gomorę (zob.
 Rdz 18,16--33).
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 – Wielokrotnie ‘uśmierzał’ Boże zagniewanie na Hebrajczyków Mojżesz (zob. np. Wj 17,4.10nn; 32,11-14; itd.),
 a potem wielu innych Mężów Bożych – aż do Jeremiasza włącznie. Do Jeremiasza nawiązywaliśmy na
 tym odcinku naszych rozważań już parokrotnie. O tym, że Jeremiasz wstawiał się intensywnie za swymi
 rodakami i Jeruzalem, pomimo iż doznawał od nich bezmiaru upokorzeń i prześladowania, przyznaje
 sam Jahwéh, gdy mu powiada – niejako w swej Bożej ‘rozpaczy’ z powodu stanu nienawracalności i
 zatwardziałości serc, w jaką popadli Judejczycy, żeby mianowicie „nie modlił się za tym Ludem ...” (np. Jr
 7,16; 11,14; 14,11).

Przy całym trudnym do pojęcia dramatyzmie tych wydarzeń, tj. Izraela,
 który co prawda wyraził zgodę – swoiście ‘małżeńską’ – przy zawieraniu
 przymierza miłości i życia z Jahwéh, po czym przymierze to przez wszystkie
 wieki ostentacyjnie deptał i łamał, doskonale sobie zdając sprawę, iż
 dopuszcza się ‘cudzołóstwa-z-innymi-bogami’ i prowokuje ‘żar gniewu
 Jahwéh’ przeciw sobie – nie można nie dostrzegać, że te trudne dzieje
 przymierza Jahwéh ze swoją „segulláh’: Izraelem jako swym ‘oczkiem’, bo
 Oblubienicą, są jedną stałą lekcją pokazową na temat powagi raz zawartego
 małżeństwa.

Izrael dobrze wiedział, że wbrew swej własnej niegodności i
 chronicznemu nie-dorastaniu do zawartego, wciąż odnawianego przymierza
 małżeńskiego z Jahwéh, sam ten Jahwéh z owego przymierza nigdy się nie wycofa.

Jahwéh bowiem jest Bogiem Prawdą, tj. Bogiem wiernym. Raz danego swojego słowa: Ludu Mój,
 Kocham Cię! Ty Moja, za wielką cenę na moją ‘segulláh: osobistą własność nabyta, Ty Moja tak trudna,
 wciąż wiarołomna, a przecież Oblubienica – On, Jahwéh, poza wszelką wątpliwość nigdy nie unieważni.
 Wszelkie tragedie dziejowe, łącznie ze zrezygnowaniem z świątyni, którą – jako wielorako sprofanowaną
 i użytą do najobrzydliwszych celów, chociaż Jahwéh w niej „położył swoje Imię na wieki” (por. 2 Krl 21,7),
 Jahwéh w końcu odrzucił i dopuścił do jej całkowitego zburzenia-spalenia – stały się jedną wielką lekcją
 dziejową losów najpierw wyrażonej, a potem systematycznie łamanej i zdradzanej zgody typu ‘komunii
 małżeńskiej’, jaką było przymierze z Jahwéh.

A przecież i ta tragedia dziejowa, w której w najdosłowniejszym znaczeniu sprawdziły się wielokrotnie
 powtarzane ostrzeżenia Jahwéh: „Szli za nicością – i stali się niczym-nicością” (2 Krl 17,15), nie zdołała
 zniweczyć wierności Jahwéh temu przymierzu, którym On czuje się niezłomnie dalej związany i za nie
 odpowiedzialny.
 – W ten sposób postawa nieugiętej wierności-prawdy Jahwéh pozwala Izraelowi, tej Jego, tak okrutnie
 skalanej i niegodnej Oblubienicy, żywić uzasadnioną nadzieję, że Jahwéh ją ponownie przyjmie, gdy
 tylko wyrazi skruchę serca za popełniane obrzydliwości i zdrady, nawróci się szczerze i przynajmniej
 odtąd zacznie realizować niegdyś wyrażoną zgodę ‘małżeńską’ na komunię życia i miłości z Jahwéh.

W ten sposób całokształt trudnych dziejów Jahwéh z Izraelem i na odwrót – nie mógł nie stawać się
 jedną wielką, dramatyczną lekcją pokazową rzeczywistości, jaką oznacza raz zawarte małżeństwo. Nie
 ma i nie może być ‘rozwodu’ raz ważnie zawartego małżeństwa.

W małżeństwie nie ma miejsca na ‘cudzołóstwo’. Cała zaś miłość między mężem a żoną musi być
 jedną wielką gotowością przyjęcia daru szczerej skruchy serca w przypadku, gdyby niestety doszło do
 niewierności-w-ślubowanej-miłości.
 – Zawsze na wzór samego Boga, na którego „Obraz i Podobieństwo” każdy mężczyzna i kobieta został
 stworzony, a po upadku w grzech – przez tegoż Stworzyciela został odkupiony.
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C.   OBLUBIEŃCZOŚĆ BOŻA OBJAWIAJĄCA SIĘ W KSIĘGACH
PROROKÓW ‘WIĘKSZYCH’

1. Boże zwierzenia u proroka Ozeasza

a. Dogłębnie raniona oblubieńczo-małżeńska miłość Jahwéh

Kolej przejść obecnie do Ksiąg Proroków tzw. ‘wielkich’ i przynajmniej niektórych ‘mniejszych’ (z 8-5
 wieku przed Chr.). Dochowały się po nich księgi, które Bóg podarował Ludowi swojemu jako Słowo-Boże-
Pisane pod tchnieniem Ducha Świętego.

Przez proroków Starego Testamentu objawienie Boże wciąż jeszcze narastało w sensie ‘ilościowym’ i
 ‘jakościowym’. Poprzez nich Bóg objawiał siebie coraz dokładniej, pozwalając się niejako ‘dotknąć’ w
 swych coraz innych przymiotach i ‘wymiarach’. Przymioty te jarzyły dla Ludu Bożego Wybrania pod
 tchnieniem Ducha Prawdy coraz bardziej zachwycającym blaskiem. Lud Boży dochodził dzięki nim do
 coraz doskonalszego rozumienia zarówno Boga przymierza – przymierza oczywiście oblubieńczego, jak i
 niezmiennie tego samego Bożego zamysłu względem swego Ludu: mężczyzny i kobiety, których Bóg
 zamierzał odkupić przez Syna Bożego Jezusa Chrystusa, oczekiwanego Maszíach [Mesjasza:
 Namaszczonego] z rodu Dawida.

Jeśli tu mówimy o prorokach ze stającego przed nami zaawansowanego okresu dziejów Izraela, nie



 mamy zamiaru przedstawiać całej ich misji, ani też niezwykle powikłanych wydarzeń ówczesnej historii
 powszechnej i samego Izraela.

Chodzi nam natomiast – w kontynuacji poprzednich analiz, o uwrażliwienie na występujące w
 księgach prorockich tego okresu charakterystyczne wyrażenia, które ukazują odniesienia Jahwéh do
 Izraela (i poszczególnego człowieka: mężczyzny i kobiety) na podobieństwo (jako analogia) odniesień zachodzących
 pomiędzy małżonkami: oblubieńcami.
 – Im dalej bowiem posuwało się Boże objawienie ku „pełni czasu” w tajemnicy wcielenia i odkupienia
 przez Boga-Człowieka Jezusa Chrystusa, tym jaśniej sygnalizował Bóg, iż umiłował Lud swego Wybrania
 – i każdego poszczególnego człowieka – miłością małżeńsko-oblubieńczą. Przekonujemy się, że taka
 charakterystyka miłości Jahwéh do swego Ludu nie jest wyimaginowaną poezją, lecz wyrazem realizmu,
 chociaż nie mieści się ona w rozumie Bożego żywego Obrazu: mężczyzny i kobiety.

Z dziejów trudnego życia małżeńskiego Ozeasza

Pierwszym prorokiem, który rozpoczyna tę ‘serię’, jest Ozeasza (działał ok. 750-725 r.). Mieliśmy już
 możność zapoznać się z nim stosunkowo dokładnie. Jest on piewcą niezwykle intensywnie przez Boga w
 stosunku do Izraela przeżywanej miłości, która jednak ze strony tegoż Izraela doznawała ciągłego
 ranienia i odrzucenia.

W poprzednich rozważaniach przyjrzeliśmy się dosyć dokładnie zwłaszcza znamiennemu
 fragmentowi jego księgi o Bożej ojcowsko-macierzyńsko-oblubieńczej miłości do Izraela, gdy ten „jeszcze
 był dzieckiem” (por. Oz 11,1; zob. wyż.: Księga Ozeasza).

Z punktu widzenia podejmowanych przez nas w niniejszym rozdziale poszukiwań: miłości Jahwéh do
 Izraela objawiającej się na kształt miłości oblubieńczej, nie może nie zastanowić fakt, że Bóg poleca
 Ozeaszowi pokochać wciąż ponownie swą żonę, która go chronicznie zdradza. Kolejno urodzonym
 dzieciom poleca nadać imiona-symbole, które wprost nawiązują do tego, co się dzieje w pionie: Bóg a
 bez zażenowania Go zdradzający Jego Lud – i poszczególny człowiek.

Pierwsze dziecko, chłopiec, ma otrzymać imię Jizreel. Będzie to nawiązaniem do wołających o
 pomstę do nieba krwawych zbrodni podówczas już nie żyjącego króla Jehu (w Izraelu północnym). Los jego
 dynastii dokona się na żyznej równinie Jizreel. Uzasadnieniem kary ma być uprawianie bałwochwalstwa,
 określanego jako cudzołóstwo-z-innymi-bogami:

„Idź, a weź za żonę kobietę, co uprawia nierząd [hebr.: zanáh: cudzołożyć],
 i bądź ojcem dzieci nierządu [dzieci cudzołóstwa];
 kraj bowiem uprawiając nierząd – odwraca się od Jahwéh
[dosł.: bo cudzołożąc (hebr. formy od: zanáh) cudzołoży kraj (od postępowania za) Jahwéh]” (Oz 1,2).

Pojawiło się drugie dziecko – córka:

„Rzekł do niego [Ozeasza – Jahwéh]: Nadaj jej imię Lo‘-Ruchamáh [dosł.: NIE-Miłosierdzie; nie-ma-już-litości],
 bo Domowi Izraela [= państwu Izraela północnego, ze stolicą Samaria]
 nie okażę już więcej litości, ani im nie przebaczę.
 Domowi jednak Judy okażę swą litość [od: rachám], znajdą ratunek we mnie, w Bogu swoim, Jahwéh.
 Nie ocalę ich jednak przy pomocy łuku i miecza, ani też wojny, koni czy jeźdźców” (Oz 1,6n).

Poczęło się trzecie dziecko – Syn:

„Nadaj mu imię Lo‘-’Ammí [dosł.: NIE-Mój-Lud],
 bo wy nie jesteście mym Ludem, a Ja nie jestem waszym Bogiem” (Oz 1,9).

Czy w tych zwierzeniach, jakie sam Jahwéh przekazuje poprzez swojego sługę, Ozeasza, nie
 przemawia ból systematycznie ranionej Jego Bożej miłości do Izraela tak północnego, jak południowego?
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Objaśnienie

 – Jednocześnie zaś nie możemy nie zauważyć, że użyty tu sposób wyrażania tej ranionej miłości
 nawiązuje bez niedomówień do odniesień oblubieńczo-małżeńskich.
 Co więcej, Jahwéh nie ‘krępuje się’ przedstawić siebie jako „Męża” swego Ludu. Wystarczy zwrócić
 uwagę na zwierzenia Jego Bożej miłości, która by chciała kochać, a jest chronicznie odrzucana, a raczej
 zdradzana.

Mimo to Jahwéh nie wycofuje raz swemu Ludowi – swojej Oblubienicy, Córze Jeruzalem, danego
 słowa. Jedynie dlatego ukazuje Jahwéh wiernie, jako Prawda-Wierność – perspektywę nawrócenia i
 konsekwentnie ocalenia.

W poprzedniej części naszej strony, gdy mowa była o zdumiewającej ‘fluktuacji’ przeżyć u Boga w
 obliczu grzechów człowieka, mogliśmy się przekonać, że w wyłaniającym się u Boga ‘mocowaniu’ Jego
 sprawiedliwości z miłosierdziem – ostatecznie zwycięży Boże ... miłosierdzie. Pochyla się ono nad
 człowiekiem w grzechu: nad swą ‘cudzołożną, niegodną małżonką-oblubienicą, by jej zaofiarować
 przebaczenie i odkupienie.

Cena tego odkupienia będzie nieprawdopodobnie wysoka. Zdobyć się na nią zdolny będzie sam tylko
 Stworzyciel, który ‘od początku’, mocą swej miłości, jest jednocześnie Odkupicielem.
 Oto perspektywa szczęśliwego ‘finału’ dziejów śmiertelnie trudnej miłości Jahwéh w stosunku do swego
 wciąż wiarołomnego-cudzołożonego Ludu, tj. każdego poszczególnego mężczyzny i kobiety.

Dzieje ‘małżeńskie’ Jahwéh z wiarołomnym Izraelem północnym

Pomimo ciągle Jahwéh zadawanego bólu przez zdradzanie zaofiarowanej Izraelowi swojej miłości,
 księga Ozeasza jest księgą jednocześnie nadziei. Miłość Jahwéh jako Boga wiernego doprowadzi
 ostatecznie do nawrócenia tej swojej, wciąż wiarołomnej:

„Liczba Synów Izraela będzie jak piasek nadmorski ...
 A zamiast ich nazywać: ‘Lud nie Mój’, będą im mówić: ‘Dzieci Żyjącego
 Boga’.
 Złączą się wówczas synowie Judy z synami Izraela ... [= ekumenia!] ...
 Mówcie do braci swoich: ‘Mój Lud’, a do swych sióstr: ‘Umiłowana’
[Jahwéh przyzna się do Ludu jako swojego; Lud ten będzie ‘Umiłowaną’]” (Oz 2,1-3).

Na razie jednak chronicznie popełniana apostazja i wiarołomstwo
 zmusza Jahwéh do wykonania wielokrotnie zapowiadanej kary za
 odtrącaną Jego miłość:

„Spór prowadźcie z waszą matką [Izrael jako cudzołożna ‘Żona’ Jahwéh],
 ona bowiem już nie jest Moją żoną
[mówi Jahwéh: wskutek nie-nawracalności Izraela od Jahwéh w kult obcych bogów],
 a Ja już nie jestem jej mężem [Jahwéh jako Mąż Dziewicy, Córy Jeruzalem! Niesłychane!].
 Winna usunąć znaki nierządu ze swej twarzy – i spośród swych piersi ozdoby cudzołożnicy
[nawiązanie bądź do uprawianej prostytucji sakralnej, bądź noszonych jakichś rozpoznawczych oznak prostytutek; zob. do tego
 m.in. Rdz 38,4.15].
 W przeciwnym razie – obnażę ją zupełnie
[kara stosowana na Wschodzie względem cudzołożnic (Iz 47,2n; Jr 13,22; Ez 16,37n; itd.)] ...
 Dzieciom jej nie okażę litości, bo są to dzieci nieprawe.
 Matka ich bowiem uprawiała nierząd, okryła się hańbą ta, co je poczęła ...” (Oz 2,4-7).

W dalszym ciągu kreśli Ozeasz, występujący w roli ‘ust’ Jahwéh, za pomocą obrazów realistycznych
 bieganie Izraela-cudzołożnicy za swymi ‘kochankami’, których w pewnej chwili już nie znajdzie (Oz 2,9).
 Wtedy się ocknie, mówiąc do siebie:
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„Pójdę i wrócę do mego męża pierwszego [= do Jahwéh-Męża, z którym związała się przymierzem],
 bo wówczas lepiej mi było niż teraz ...” (Oz 2,9).

Próby Jahwéh odzyskania wiarołomnej oblubienicy przez dotkliwe kary

Tymczasem Jahwéh zacznie jej ujmować pokarmu, płodów ziemi – środków, dzięki którym mogła ona
 uprawiać dotąd kult bałwochwalczy. Ozeasz mówi w tej chwili bez niedomówień, iż określenia opisujące
 ‘cudzołóstwo’ Izraela dotyczą uprawiania kultu bożków ‘obcych’, tj. Baalów:

„Ześlę na nią [na Izraela-cudzołożnicę: apostazja od Jahwéh]
 karę za dni Baalów [kara za ten czas, przez jaki Izrael cudzołożył z innymi bogami],
 gdy im paliła kadzidła, a zdobna w swe kolczyki i naszyjniki, biegała za swymi kochankami
[uprawianie kultu coraz innych bożków],
 a o Mnie zapomniała ...” (Oz 2,15).

Dla ułatwienia opamiętania się, skruchy serca i ponownego zwrócenia serca do Jahwéh jako jej
 Bożego Oblubieńca – Bóg decyduje się urządzić dla swej ‘cudzołożnej’ Oblubienicy – Izraela, coś w
 rodzaju rekolekcji ‘zamkniętych’. Chodzi o warunki odosobnienia – na podobieństwo trudnych warunków
 pustynnych – bez bogactwa i szału współczesnej cywilizacji, jakie Hebrajczycy przeżywali w okresie 40-
letniej wędrówki po pustyni. Skromne warunki zewnętrzne bardziej sprzyjały dochowaniu wierności
 Jahwéh jako Bogu oblubieńczego przymierza. Toteż Jahwéh zwierza się zaraz w następnym zdaniu:

„Dlatego chcę ją przynęcić – na pustynię ją wyprowadzić,
 i mówić do jej serca [hebr. ’al-libbáh: od: léb = serce]” (Oz 2,16).

W warunkach odczuwalnego niedostatku, który niejako zmusza do refleksji i wejścia w głąb siebie,
 zacznie się proces nawrócenia niewiernej: wciąż wiarołomnego Izraela.
 – Jahwéh ‘cieszy się’, że odzyskuje jej miłość i wznawiają się odniesienia na zasadzie oblubieńczości, a
 nawet wzajemnego oddania na kształt tego w komunii małżeńskiej. Wystarczy posłuchać
 zdumiewających wyznań samego Jahwéh, który na swój Boży sposób, przerastający ludzkie
 pojmowanie, już teraz cieszy się odzyskaną miłością tej swojej, nad życie umiłowanej, tak bardzo w swej
 miłości do Boga niewiernej i wiarołomnej:

„Oddam jej znowu winnice ... i będzie mi tam uległa jak za dni swej młodości,
 gdy wychodziła z Egipskiego kraju.
 I stanie się w owym dniu – wyrocznia Jahwéh – że nazwie mnie:
 ‘Mąż mój’, a już nie powie: ‘Mój Báal’ [Mąż = Jahwéh; Báal = bogowie obcy: apostazja].
 Usunę z jej ust imiona Baálów, i już nie będzie wymawiać ich imion.
 W owym dniu zawrę dla niej Przymierze... Łuk, miecz i wojnę wyniszczę z jej kraju,
 a dam [jej] mieszkać bezpiecznie
[aluzja do czasów mesjańskich: motyw pokoju i obfitości – przede wszystkim wewnętrznej natury: pokój i obfitość dóbr
 Odkupienia].
 – I p oślubię cię sobie [znowu] na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i
 miłosierdzie.
 Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Jahwéh
[aspekt nie tylko intelektualny, lecz przylgnięcie uczuciem: odwzajemnioną miłością] ...
 W owym dniu – wyrocznia Jahwéh, ... rozsieję go po kraju [zboże, wino, oliwa ...],
 Zlituję się [hebr.: we-richámti, od: rachám = wzruszenie wnętrzności = wzruszyć się miłosierdziem]
 nad Lo‘-Ruchamáh [nad tą, która była: nie-ma-dla-niej-miłosierdzia],
 powiem do Lo‘-’Ammí [poprzednio odrzucona jako Nie-mój-Lud]:
 ‘Ludem moim jesteś’, a on odpowie: ‘Mój Boże’ ...” (Oz 2,17-25).



Perspektywa ponownego pojednania ‘małżeńskiego’

Jahwéh poleca Ozeaszowi ponownie przyjąć i pokochać tę swoją cudzołożną żonę, która w
 międzyczasie poszła już na dobre do innego mężczyzny. Ozeasz nabywa ją ponownie za odpowiednią
 ‘zapłatę’. Odosobnił ją i kazał jej odpokutować dni niewierności. W nawiązaniu do tych trudnych przeżyć
 małżeńskich, gdy inny mąż pewno by swoją cudzołożną żonę po prostu zabił, podczas gdy Jahwéh
 poleca Ozeaszowi kobietę tę ponownie przyjąć i ją ponownie pokochać po małżeńsku, mówi obecnie
 Jahwéh w pierwszej osobie, autobiograficznie, o swojej Bożej miłości do wiarołomnego Izraela. Są to
 wynurzenia, które człowiekowi nie mieszczą się w głowie:

„Jahwéh rzekł do mnie: ‘Pokochaj jeszcze raz kobietę, która innego kocha, łamiąc wiarę małżeńską’!
 Tak miłuje Jahwéh synów Izraela, choć się do bogów obcych zwracają i lubią placki z rodzynkami’
[wielokrotnie wspominane ofiary z pokarmów, składane m.in. dla Asztarte, Królowej Niebios, bardzo ulubionej bogini sztuczek
 miłosnych i rozpusty i być może prostytucji sakralnej].
 – Nabyłem ją za piętnaście syklów srebrnych, za chomer i letek jęczmienia.
 I rzekłem do niej: ‘Przez wiele dni masz zostać w spokoju, porzucić nierząd, nie należeć do żadnego
 mężczyzny, a Ja się również do ciebie nie zbliżę’.
 Wiele dni bowiem synowie Izraela będą bez króla i bez zwierzchnika, bez ofiary i bez steli, bez efodu i
 posążków’.
 Lecz potem się nawrócą synowie Izraela – i będą szukać swego Boga, Jahwéh, i króla swego,
 Dawida;
 ze drżeniem pospieszą do Jahwéh, do Jego dóbr u kresu dni” (Oz 3,1-5).

W dalszym ciągu swej księgi przedstawia Ozeasz ogólny upadek obyczajów, łamanie wszystkich po
 kolei przykazań zawartego przymierza. Grzechy te wiążą się z przerażającym przelewaniem krwi
 niewinnych:

„Przeklinają, kłamią, mordują i kradną, cudzołożą, popełniają gwałty,
 a zbrodnia idzie za zbrodnią [hebr.: we-damím be-damím nagá’u: a krwie dotykają krwie: dám = krew, w plur.]” (Oz
 4,2).

Bezustanne uprawianie bałwochwalstwa u podstaw klęsk

Grzechem podstawowym jest jednak wciąż pogoń za ‘innymi’ bogami, czyli apostazja od Jahwéh.
 Toteż Ozeasz mówi dalej:

„... Przestali zważać na Jahwéh, by uprawiać nierząd [forma od: zanáh = cudzołożyć] ...
 Lud mój zasięgał rady u swojego Drewna [bożków, rzeźby bóstw],
 a jego laska daje mu wyrocznię [wróżby z rzutu kija],
 bo go duch nierządu omamił – opuścili Boga swojego, aby cudzołożyć
[2x różne formy od: zanáh = cudzołożyć; apostazja od Jahwéh] ...” (Oz 4,10b-12).

Następuje kolejny, szczegółowy opis ‘cudzołożenia’ z obcymi bogami, uprawianego na
 ‘wzniesieniach’ i pod drzewami: cudzołóstwa zarówno ze strony kobiet, jak mężczyzn, z wyraźnie
 zaznaczoną prostytucją sakralną, uprawianą przez kobiety zwane ‘poświęcone’ [qedeszáh: forma żeńska] (Oz
 4,14).

W konkluzji przekazuje Ozeasz następujące Słowo-Boże – zwracając się o opamiętanie zwłaszcza
 do państwa Judy, gdzie jest Jeruzalem i obietnice mesjańskie związane z rodem Dawida:

„... i tak Lud nierozumny dąży ku swej zgubie.
 Jeśli Ty, Izraelu [państwo Izraela północnego, z Samarią na czele; jego koniec nastąpi wkrótce: w 722 r.],
 uprawiasz nierząd, niechaj przynajmniej Juda zostanie bez winy!
 Nie chodźcie do Gilgal [w Izraelu północnym: jedna z podówczas słynnych świątyń kultu synkretystycznego],



 nie wstępujcie do Bet-Awén
[dosł. Dom-nicości; pogardliwa nazwa zamiast: Bet-El = Dom Boga; również tu uprawiano synkretyzm religijny] ...
 Z towarzystwem bożków związał się Efraim [Izrael Północny]...
 – Zasiadł w gronie pijaków, a ci uprawiają nierząd ...” (Oz 4,14-18).

Prorok apeluje do odpowiedzialności kapłanów, a z kolei do sprawujących władzę królewską.
 Uświadamia im, że zamiast „stać na straży Prawa”, stali się sidłem dla tamtejszego Ludu Bożego (Oz 5,1).
 Powodem jest niezmiennie apostazja od Jahwéh:

„Czyny ich im nie dozwalają powrócić do Boga swojego;
 bo duch nierządu mieszka w ich wnętrzu, a nie znają Jahwéh ...
 Ze stadem owiec i wołów przychodzą, by szukać Jahwéh, lecz Go nie znajdują,
 bo On się od nich odsunął.
 Byli nie-wierni dla Jahwéh ... – teraz niszczy i pustoszy ich pola ...” (Oz 5,4.6n).

Wszelkie próby nawrócenia są działaniami jedynie pozorowanymi, nawet gdy deklarują, że w
 mnożących się trudnościach widzą zasłużoną karę, która ze strony Jahwéh jest wołaniem do odwrotu od
 zła w oczach Bożych:

„Chodźcie, powróćmy do Jahwéh! On nas poranił, i On też uleczy.
 On to nas pobił, On ranę zawiąże ...
 Dołóżmy starań, aby poznać [teoretycznie, a tym bardziej sercem: przylgnąć do...]
 Jahwéh. Jego przyjście jest pewne jak świt poranka, jak wczesny deszcze przychodzi On do nas,
 i jak deszcz późny, co nasyca ziemię” (Oz 6,1nn).

Niestety nawrócenie Ludu nie jest szczere. Lud nie wyrzeka się czci bogów obcych, nadal uprawiając
 ‘nierząd’ z bogami cudzymi, których kult jest ... atrakcyjny i schlebia namiętnościom. Jahwéh musi
 stwierdzić z bólem serca:

„Cóż ci mogę uczynić, Efraimie [Izraelu północny], co pocznę z tobą, Judo [Izraelu południowy]?
 Miłość wasza podobna do chmur na świtaniu, albo do rosy, która prędko znika.
 Dlatego ciosałem ich przez proroków, słowami ust mych zabijałem, a Prawo moje zabłysło jak światło.
 Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, – poznania Boga
[teoretycznego, ale tym bardziej przylgnięcia: rzeczywistej wzajemności]
 bardziej niż całopaleń” (Oz 6,4nn).

Następuje ponowna relacja o nadal podtrzymywanym „łamaniu przymierza”, gdzie ośrodki kultu – to
 „miasto przestępców”, a kapłani są podobni do „zgrai zbójeckiej, zaś kult sprawowany w świątyniach
 synkretystycznych to „nierząd: Izrael tam się plami” (Oz 6,7-10).

Nic dziwnego, że Jahwéh stara się uświadomić Ludowi Izraela północy jego chroniczne odstępstwo
 od Boga Prawdy. Wszystkie ich poczynania podejmowali jego mieszkańcy zawsze wbrew
 zaofiarowanemu im Prawu. Grzechami swymi i apostazją, czyli chodzeniem za „nicościami” – „wiatr sieją
 – [wobec tego] zbierać będą burzę” (Oz 8,6). Wszelkie Boże ostrzeżenia przyjmuje Lud północy z cynizmem i
 szyderstwem:

„Izrael woła: ‘Głupcem jest prorok, a mąż natchniony szaleje’.
 Tak jest z powodu wielkiej winy twojej i ogromu twojej wrogości ...
 Biada im samym, kiedy się od nich oddalę” (Oz 9,7.12).

A przecież Jahwéh nie chce opuścić swego Ludu, wybawionego niegdyś z niewoli Egiptu za wielką
 cenę. Upadek Izraela, a nawet jego zniknięcie z mapy ówczesnej geografii, jest w pełni zasłużone:

„... lecz przez Baála zgrzeszył –
 i ... zginął” (Oz 13,1).
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Jahwéh w wierności przymierzu – a więź małżeńska

b. Dzieje przymierza z punktu widzenia Izraela

Ostentacyjny ciąg ‘cudzołóstwa-z-bogami’ – a pojmowanie przymierza małżeńskiego

C. OBLUBIEŃCZOŚĆ BOŻA OBJAWIAJĄCA SIĘ W KSIĘGACH PROROKÓW ‘WIĘKSZYCH’

1. Boże zwierzenia u proroka Ozeasza

a. Dogłębnie raniona oblubieńczo-małżeńska miłość Jahwéh

Z dziejów trudnego życia małżeńskiego Ozeasza
Dzieje ‘Małżeńskie’ Jahwéh z wiarołomnym Izraelem Północnym
Próby Jahwéh odzyskania wiarołomnej Oblubienicy przez dotkliwe kary
Perspektywa ponownego pojednania ‘małżeńskiego’
Bezustanne uprawianie bałwochwalstwa u podstaw klęsk

Obrazy-Zdjęcia

R6-94. Köln 2005-4. Przyszliśmy pokłonić się Jemu: pokonaliśmy 3786 mil
R6-95. Köln 2005-4. I ja przybywam pokłonić się Jemu w imieniu mojego
 Lądu
R6-96. Na polanie
R6-97. Panie Boże! Stworzyłeś radość serca i uśmiech
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Boża ‘Nadzieja’ na nawrócenie Wiarołomnej i Nowe Przymierze

Przypominamy sobie analizowany w poprzedniej części naszej strony fragment z Oz 11 (w.1-9) o
 ‘rozterce Serca’ Boga, prowokowanego do ukarania Izraela, które jednak nadal wiernie go kocha i nie
 chce jego zguby – wiecznej (por. Oz 11,1; zob. wyż.: Księga Ozeasza).
 – Toteż w ogólnej konkluzji księgi Ozeasza mimo wszystko przebija Boża zdumiewająca ‘nadzieja’, a
 raczej Boża pewność, że zwycięży ... miłość i zaofiarowane przez Bożego Oblubieńca Izraela odnowione
 przymierze miłości:

„A to Ja jestem – Jahwéh, twój Elohim [Bóg], od ziemi Egipskiej, innego Boga poza Mną ty nie znasz,
 nie ma prócz Mnie wybawcy.
 Na pustyni, w kraju posuchy cię pasłem. Kiedy ich pasłem, byli nasyceni,
 lecz w tej sytości unieśli się pychą i o Mnie zapomnieli ...
 Wyniszczę ciebie, Izraelu, i kto ci przyjdzie z pomocą?...” (Oz 13,4-6.9).

Księga kończy się mimo wszystko optymistycznie, tj. Bożą niejako ‘nadzieją’ i nową Bożą propozycją
 całkowitego pojednania z Bogiem i odnowienia zawartego przymierza – na kształt komunii małżeńskiej:

„Wróć, Izraelu, do Boga twojego, Jahwéh, – upadłeś bowiem przez własną twą winę!
 Zabierzcie ze sobą słowa [= szczerej skruchy] i nawróćcie się do Jahwéh. Mówcie do Niego:
 ‘Przebacz nam całą naszą winę, w ten sposób otrzymamy dobro za owoc naszych warg ...
 Nie chcemy już ... mówić: Nasz Boże – do dzieła rąk naszych.
 U Ciebie bowiem znajdzie litość sierota’.

 ‘Uleczę ich nie-wierność i umiłuję z serca, bo gniew Mój odwrócił się od nich ...’
 Bo: drogi Jahwéh są proste: kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy” (Oz 14,2-
5.10).

b. Podsumowanie przymiotów oblubieńczo-małżeńskiej
miłości Jahwéh u Ozeasza
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W podsumowaniu wypada podkreślić kilka bardzo wyraziście się rysujących cech, które
 charakteryzują miłość Jahwéh do swego Ludu, ukazaną w księdze proroka Ozeasza.

  Jak przez nikogo innego z dotychczasowych autorów biblijnych, mówi Jahwéh przez Ozeasza
 wielokrotnie o sobie jako Mężu Ludu swego, Izraela. Jahwéh używa wtedy każdorazowo
 samoobjawieniowej funkcji ludzkiej mowy, mówiąc zatem o sobie – w pierwszej osobie.

  W tej sytuacji każdorazowy akt kultu ‘obcych bogów’ nie może nie być oceniony inaczej, jak tylko
 jako akt typowego cudzołóstwa: niewierności małżeńskiej.

  Wszystkie nieszczęścia, jakie nawiedzają Izraela – przede wszystkim Izraela północnego, którego
 losy dobiegają za działalności proroka Ozeasza zdecydowanie do definitywnego wykreślenia tego
 państwa z mapy dziejowej, są prostą konsekwencją apostazji od Jahwéh, czyli następstwem nie
 ustających zdrad ‘małżeńskich’  przymierza obopólnej oblubieńczej miłości, jakie Izrael niegdyś zawarł
 z Jahwéh.

  Jahwéh z niewyczerpaną cierpliwością wysyłał do swego Ludu Proroków i wielu innych wysłańców.
 Mieli oni w imieniu Jahwéh nawoływać Lud Bożego Wybrania do nawrócenia, czyli zdecydowanego
 odrzucenia bogów ‘obcych’, a powrotu do samego tylko Jahwéh.

  Niestety, reakcją Ludu Bożego na tych Bożych Wysłańców była każdorazowo szyderstwo, cynizm i
 ich prześladowanie (por. Oz 9,8).

  Szczególna odpowiedzialność za apostazję Ludu Bożego Wybrania od Jahwéh spada na kapłanów
 oraz przywódców politycznych. Oni to stawali się nie ustającym sidłem dla Ludu, odwodząc go od
 Boga Prawdy-Wierności.

  Wypowiadane w okresach klęsk słowa Ludu są z zasady nieszczere: Lud w swym sercu jest tak
 zatwardziały i utrwalony w woli grzeszenia, tzn. chodzenia za bogami ‘cudzymi’, że wykazuje wszelkie
 symptomy nienawracalności.

  Jahwéh podejmuje wszelkie wysiłki, by ten swój Lud, tę swoją z gruntu zepsutą, wiarołomną, wciąż
 cudzołożną, niegodną ‘oblubienicę’ – doprowadzić do skruchy. Gdy Jahwéh staje w obliczu sięgnięcia
 po argument ostateczny: dopust nieszczęść i pożogi wojennej, zaczyna się On niejako mocować sam
 ze sobą. Sam Bóg staje wtedy wobec dylematu: czy zwyciężyć ma Jego sprawiedliwość karząca, czy
 też ma On okazać się raczej ponownie miłosierdziem. Z zasady przeważa wtedy zawsze Jego
 Miłosierdzie.

  Wbrew wszelkim konwencjom życia małżeńskiego, gdy zdradzony, zwłaszcza chronicznie
 zdradzany współmałżonek za żadną cenę nie przyjąłby już tej strony zdradzającej, Jahwéh działa w
 tym wypadku zawsze wbrew jedynie ‘ludzkiemu’, małżeńsko-rodzinnemu stylowi postępowania.
 – Jahwéh jest mianowicie Bogiem wierności, tj. jest Bogiem-Prawdą. Pozostaje On nieustępliwie
 zawsze taki sam w swych odniesieniach do tej umiłowanej: Ludu swojego Wybrania. Mocą tej
 wierności nigdy nie odrzuci tej swojej, nad własne życie umiłowanej: swego Ludu – i każdego
 poszczególnego mężczyzny i kobiety.

Ta właśnie cecha jest szczególnie zdumiewająca – i po ludzku trudna do zrozumienia. Na Jahwéh
 każdy zawsze może liczyć. Chociażby był splamiony, zhańbiony i napiętnowany najgorszymi zdradami i
 grzechami. Jahwéh bowiem zawsze jest Bogiem-Prawdą: nieustępliwie wierny swemu raz Izraelowi
 danemu słowu:



Kocham Cię, ty Moja, Oblubienico.
 Ja twój Boży Małżonek.

Nigdy Cię kochać nie przestanę.
Obyś tylko okazała skruchę serca

i poprosiła o przebaczenie
Twoich nie kończących się zdrad.

Pamiętaj, ty Moja
Moja ‘segulláh’,

 Moje ‘oczko-w-głowie’, Moja Wybrana Własności:
Kocham Cię na zawsze! Jak to poleciłem napisać
 Słudze mojemu Ozeaszowi jako Słowo Boże:

„Jahwéh rzekł do mnie:
 ‘Pokochaj jeszcze raz kobietę, która innego kocha, łamiąc wiarę
 małżeńską’!
 ‘Tak – miłuje Jahwéh synów Izraela, choć się do bogów obcych zwracają
 i lubią placki z rodzynkami ...’ ...” (Oz 3,1).

Czy tak przeżywana wierność raz ‘ślubowanej’ miłości nie jest zdumiewającym świadectwem tego, że
 Bóg nigdy nie opuszcza swego żywego Obrazu: mężczyzny i kobiety, nawet gdy oni stają się w swej
 uległości Złemu całkiem niegodni Jego spojrzenia?
 – Czy taki styl miłowania ze strony Jahwéh, nie wyznacza zarazem jedynej drogi, jaką sam Stworzyciel
 wskazuje dla każdego męża i dla każdej żony jako pierwo-wzór dla kształtowania ich odniesień
 małżeńskich – na dni kochane, ale i niezwykle trudne ich komunii życia i miłości?

2. Oblubieńczo-małżeńskie zwierzenia miłości Jahwéh
u Jeremiasza



Objaśnienie

a. Wynurzenia samoobjawieniowe Jahwéh ze swej miłości

Od proroka Ozeasza (poł. 8 wieku przed Chr.) przenosimy się o półtora wieku później – do dramatycznych
 czasów ostatnich dziesiątków lat istnienia państwa Judy i Jeruzalem. Legło ono ostatecznie pod ciosami
 państwa neo-babilońskiego, gdy Jeruzalem zostało w 586 r. zdobyte i wraz ze świątynią Jahwéh ...
 spalone.

W państwie Judy działał wtedy, za wielkiego reformatora religijnego króla Jozjasza (640-609: poległ w
 bitwie pod Megiddo) prorok Jeremiasz (działał od ok. 627-580 ? r.).

Po Jozjaszu królem w Jeruzalem został Jojaqim (609-598 r.). On jednak całkowicie przekreślił i odwrócił
 reformę religijną przeprowadzoną przez swego ojca Jozjasza. Dla Jeremiasza nastał za jego panowania
 czas ‘ciemnej nocy’ i śmiertelnego prześladowania jego osoby i jego misji prorockiej.

Ostatnim królem Jeruzalem był Sedecjasz (597-586 r.). Odnosił się on do Jeremiasza wprawdzie lepiej i
 zapewne wierzył w jego Bożą misję prorocką, był jednak moralnie słaby. Z fałszywie pojmowanego
 własnego honoru podporządkował się całkowicie swej ‘wszechwładnej’ generalicji, która dążyła do
 zgładzenia Jeremiasza. Mianowicie Jeremiaszowi stawiano zarzut, że dopuszcza się zdrady stanu oraz
 że osłabia siłę bojową wojska, ilekroć przekazuje Boże polecenie poddania się zwycięskiej Babilonii.

W swej Księdze, szczególnie w jej początkowej części, ucieka się
 Jeremiasz raz po raz do języka zaczerpniętego z odniesień
 oblubieńczych narzeczeństwa i małżeństwa, ilekroć wypada mu mówić
 o miłości Jahwéh do Izraela. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy
 Jeremiasz przedstawia miłość Jahwéh w sensie pozytywnym, jak i gdy
 wielokrotnie wypadnie mu mówić o nagminnych grzechach apostazji od
 Jahwéh, tj. o oddawaniu czci bogom-Nicościom.

Podobnie jak w bezpośrednio poprzedzających rozważaniach,
 pragniemy wydobyć z Księgi wątki, które ukazują Boga jako tego, który
 ukochał Izraela nieodstępnie miłością oblubieńczą i z tej miłości nigdy
 się nie wycofa. Oto garść takich wypowiedzi z Księgi Jeremiasza.

Zaangażowana miłość Jahwéh do Izraela-oblubienicy:
 kochającej – potem cudzołożnej

Trudno nie zauważyć najwyższego stopnia zaangażowania miłości
 w słowach, w jakich Jahwéh powołuje Jeremiasza. Nawiązuje do chwili jego poczęcia, czyli wydarzenia
 dokonującego się w następstwie najintymniejszego zjednoczenia małżonków-rodziców. Ponieważ jednak
 tu mówi Bóg, odniesie się On do swej najbardziej osobistej więzi poznania-miłości do Jeremiasza jako
 wybranego-umiłowanego już „przed założeniem świata” (Ef 1,4):

„Jahwéh skierował do mnie następujące słowo:
 ‘Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię;
 Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię [= wybór na Proroka],
 Prorokiem dla narodów ustanowiłem cię’ ...” (Jr 1,4n).

To Boże Słowo poświadcza nie tylko fakt, że nie ma człowieka, który by został poczęty jako owoc
 ‘przypadku’ – wbrew i poza zamysłem Boga jako Stworzyciela. Sam Bóg „kształtuje” każdorazowo swój
 żywy Obraz w kosmosie: mężczyznę i kobietę swą najgorętszą, zaangażowaną miłością jako
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 umiłowanego nie egoistycznie dla siebie, lecz „dla niego samego” (GS 24). Nadaje mu właściwą mu
 celowość, a jednocześnie ofiaruje mu mobilizujące go powołanie do podjęcia: „poświęciłem cię ...”.

Miłość jaką Bóg okazuje Jeremiaszowi w tym powołaniu, nosi co prawda cechy rodzicielstwa
 względem niego.
 – Ponadto jednak objawia tu Jahwéh swoją więź z nim o wiele głębszej i bardziej intymnej natury. Jest to
 zaznaczone w owym „... znałem cię”. Jak zwykle w języku i zgodnie z mentalnością semicko-hebrajską,
 użyty tu czasownik ‘poznać’ oznacza – prócz aspektu intelektualnego bardzo mocno podkreślony
 wydźwięk uczuciowy i oblubieńczy. Właśnie dlatego nadaje się użyty tu czasownik: jadá’ [znać, poznać] –
 gdy dzieje się to w odpowiednim kontekście, do oznaczenia zjednoczenia małżeńskiego.
 – Jeśli tutaj sam Bóg używa czasownika „poznałem-znałem cię”, widzimy, że chodzi tu o ‘poznanie’
 Boże, które jest niezwykle mocno nasycone uczuciem i przylgnięciem.

Już w początkowym rozdziale Księgi uzasadnia Jahwéh nieuniknioną karę, jaka spadnie na
 Jeruzalem, przez wskazanie na jego grzech chronicznego odstępstwa od zawartego przymierza – przez
 uprawianie kultu obcych bogów (Jr 1,16). Jednocześnie jednak Bóg dodaje Jeremiaszowi odwagi w
 nawoływaniu do nawrócenia.

Niebawem przechodzi Prorok do ‘autobiograficznych’ wynurzeń Jahwéh o swej niejako
 ‘narzeczeńskiej’ miłości do Izraela, gdy sam nim kierował w wędrówce po pustyni po wyjściu Izraela z
 Egiptu (ok. 1250 przed Chr.).
 – Tutaj zatem przedstawia Jahwéh siebie samego jako Bożego ‘Oblubieńca’ swego Ludu.

Nie może to nie być nawiązaniem do małżeństwa jako pierwotnego sakramentu stworzenia.
 Odniesienia Jahwéh do swej umiłowanej, choć Go wciąż zdradzającej, stają się poza wątpliwością
 wzorem kształtowania wzajemnych odniesień w życiu małżeńskim. Ten fragment Słowa-Bożego-
Pisanego może pochodzić z ok. 620 r., początkowych lat wystąpień prorockich Jeremiasza:

„Idź i głoś publicznie w Jerozolimie: To mówi Jahwéh:
 Pamiętam wierność twej młodości [= idealna miłość okresu wędrówki po pustyni: chodzenie Izraela z samym tylko
 Jahwéh],
miłość twego narzeczeństwo, kiedy chodziłaś za Mną na pustyni, w ziemi, której nikt nie obsiewa ...” (Jr
 2,2).

Z tą pierwotną miłością do Jahwéh jaskrawo kontrastuje obecna postawa Izraela – z Jeruzalem na
 czele [państwo Izraela Północnego od 722 już nie istnieje].
 Mówi ponownie Jahwéh o sobie autobiograficznie, tzn. w pierwszej osobie:

„Jaką nieprawość [hebr.: ’áwel: niesprawiedliwość, przewrotność, oszukanie]
 znaleźli we Mnie wasi przodkowie, że odeszli daleko ode Mnie?
[hebr.: rahaqú me-’aláj = oddalili się ode Mnie, zrezygnowali..., zamienili...]
 Poszli za nicością – i stali się sami nicością
[hebr.: waj-jelkú ‘acharé ha-Hébel – waj-jeHbálu: szli za tym co jest Nic, i stali się Nic].
 Nie mówili zaś: ‘Gdzie jest Jahwéh, który nas wyprowadził z kraju Egipskiego ...
 – A Ja wprowadziłem was do ziemi urodzajnej, byście spożywali jej owoce i jej zasoby.
 Weszliście i zbezcześciliście moją ziemię – uczyniliście z mojej posiadłości miejsce pełne odrazy
[hebr.: to’ebáh = obrzydliwość: to co kult Boży i wartości etyczne ciężko znieważa, np. wyuzdanie seksualne Kananejczyków
 (Kpł 18,26n.29n; itd.), kult innych bogów, spalanie dzieci w ofierze bogu, zysk z prostytucji sakralnej itd.].
 Kapłani nie mówili: ‘Gdzie jest Jahwéh’? ...
 Pasterze zbuntowali się przeciw Mnie; prorocy [fałszu] głosili wyrocznie na korzyść Baála
 i chodzili za tymi, którzy nie dają pomocy [bóg sztuczny jako Nicość nigdy nie pomoże] ...

 Przejdźcie na brzegi Kittim [Cypr; poganie na Zachodzie]
 i zobaczcie ... czy stało się tam coś podobne?
 Czy jakiś naród zmienił swoich bogów? A ci przecież nie są wcale bogami!
 Mój zaś naród zamienił swoją Chwałę [hebr.: kebôdó, od: kabôd = chwała, wspaniałość, majestat Boży



Objaśnienie

 rozpoznawalnz w dziełach stworzenia i Bożych zbawczych ingerencjach]
 na to, co nie może pomóc [be-lô‘ – jôî’l = na nie-przydatne, nieużyteczne, niezdolne dopomóc].
 Niebo, niechaj cię na to ogarnie osłupienie ... –
 Bo podwójne zło popełnił mój naród:
 Opuścili mnie, źródło żywej wody – żeby wykopać sobie cysterny,
 cysterny popękane, które nie utrzymują wody ...” (Jr 2,5-8.10-13).

Następstwem zbuntowania się przeciw Jahwéh, Bożemu Oblubieńcowi z lat ‘pierwszej miłości’
 Izraela na pustyni, jest obecny stan zastraszenia tak ze strony Egiptu, jak państw mezopotamskich. Stan
 ten jest prostą konsekwencją zdrady Jahwéh, przymierza ‘ślubnego’ zawartego pod Synajem:

„Twoja niegodziwość cię karze, a twoje nie-wierności cię osądzają.
 Wiedz zatem i przekonaj się, jak przewrotne i pełne goryczy jest to,
że opuściłaś swego Boga, Jahwéh, a nie odczuwałaś lęku przede Mną ...” (Jr 2,19).

Upadek zaś Izraela, a raczej istniejącego tylko jeszcze Judy z Jeruzalem jako stolicą, jest
 przerażający – i hańbiący. Głównym grzechem, pociągającym za sobą wszystkie inne grzechy i zbrodnie,
 stała się apostazja od Jahwéh. Ta zaś jest ostentacyjnym uprawianiem ‘cudzołóstwa-z-innymi-bogami’.

Jeremiasz – a raczej sam Jahwéh przez swego sługę proroka, przemawia do Izraela jako
 ‘nierządnicy’. Jest to kolejna ilustracja wzajemnych odniesień Jahwéh do Ludu swego Wybrania w
 nawiązaniu do terminologii i rzeczywistości narzeczeństwa-małżeństwa. Nie mogło to zostać bez wpływu
 na pogłębiające się kształtowanie świadomości odnośnie do sakramentalności małżeństwa:

„Od dawna bowiem złamałaś [Ty, Jeruzalem: Ludu mego Przymierza Ślubnego]
 swoje Jarzmo, zerwałaś swoje więzy [= zawarte Przymierze, zwł. I-sze Przykazanie].
 Powiedziałaś sobie: ‘Nie będę służyć’
[słowa odnoszone m.in. do upadłych Aniołów, którzy również odrzucili oblubieńczą miłość Boga do nich]!” (Jr 2,20a)

Jeremiasz opisuje drastycznym językiem ostentacyjne łamanie pierwszego przykazania: wyłącznej
 czci Jahwéh. Wypada zaś sobie uświadomić, że sam Jeremiasz pozostał samotny, chociaż bardzo
 pragnął zażywać życia spokojnego w szczęśliwym małżeństwie, otoczony gronem kochanych dzieci (Jr
 16,1n; 15,17). Jeremiasz wykazuje ‘córze Jeruzalem’ jej bezwstyd, który jej samej już nie żenuje: namiętne
 bieganie za cudzymi bogami i składanie im hołdów kultu – również kultu okrutnego – przez składanie
 dzieci w ofierze Molochowi:

„... Na każdym więc wysokim pagórku i pod każdym zielonym
 drzewem pokładałaś się jak nierządnica.
 A Ja zasadziłem ciebie jako szlachetną latorośl winną, szczep
 zupełnie prawdziwy.
 Jakże więc zmieniłaś się w dziki krzew, zwyrodniałą latorośl?
 Nawet jeśli obmyjesz się ługiem sodowym i dodasz wiele ługu
 drzewnego, pozostanie wina twoja wobec Mnie jak skaza ...
 – Jak możesz mówić: ‘Nie uległam skażeniu, nie chodziłam za
 Baalami?’
 Spójrz na swe postępowanie w Dolinie [dolina Ge-Hinnom, płdn.-zach. pod Jeruzalem: miejsce krwawego kultu
 moabskiego Molocha],
 przyznaj, coś uczyniła! ...
 Lecz ty mówisz: ... ‘Kocham bowiem obcych i pójdę za nimi’
 ... Ci, którzy mówią do Drzewa [bożka z drzewa]:
 ‘Ty jesteś moim ojcem’, a do kamienia: ‘Ty mnie zrodziłeś’ [kult obcych bogów]
 Do Mnie zaś obracają się plecami, a nie twarzą, a gdy ich spotka nieszczęście, wołają:
 ‘Powstań, wybaw nas’!
 Gdzież są twoi bogowie, których sobie uczyniłaś? Niech przybędą na pomoc,
 jeżeli cię mogą wybawić, gdy spadnie na ciebie nieszczęście! ...
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 Dlaczego mówi Mój Lud: ‘Wyzwoliliśmy się! Nie przyjdziemy już więcej do Ciebie!’
 Czy panna zapomni swoich klejnotów, a narzeczona swych przepasek?
 Mój naród jednak zapomniał o Mnie, od niezliczonych już dni” (Jr 2,20b-23.25.27nn.31n)!

Podobnym językiem, wciąż hojnie czerpanym z odniesień narzeczeńskich i małżeńskich, zwłaszcza
 w aspekcie zdrady małżeńskiej jednego z małżonków, ujęte są dalsze rozdziały niemal całej pierwszej
 połowy księgi Jeremiasza.

Jeden raz więcej trudno powiedzieć, na ile ten drastyczny język o kulcie ‘obcych bogów’
 odzwierciedlał w pierwszym rzędzie tylko symbolicznie odstępstwo i zdradę Jahwéh, który związał się z
 Izraelem przymierzem komunii życia i miłości pod Synajem,
 czy też zdecydowanie przeważała jako forma kultu – powszechnie uprawiana ‘prostytucja sakralna’, tak
 iż zwłaszcza niektóre miejsca kultu obcych bogów były po prostu ‘domami publicznymi’ z sakralną
 otoczką.

W takim przypadku język Jeremiasza – i każdego innego autora biblijnego, używany na oznaczenie
 kultu obcych bóstw jako uprawianego nierządu, odzwierciedlałby grzechy popełniane przeciw
 pierwszemu przykazaniu nie tylko w sensie symbolicznym, ale również jako przygnębiająca
 rzeczywistość: grzechów nie tylko przeciwko pierwszemu, ale i VI i IX przykazaniu.
 – Podejrzenie takie budzi się przede wszystkim ze względu na wielu różnych autorów biblijnych,
 donoszących takim samym stylem i językiem o apostazji od Jahwéh jako o ‘cudzołożeniu-z-obcymi-
bogami’.

Głębia powszechnego zepsucia moralnego i zuchwałego deptania przyjętych w przymierzu
 zobowiązań ‘ślubnych’ jest zastanawiająca. Jak to wszystko się układało w rzeczywistości, gdy np.
 Jeremiasz pisze w dalszym ciągu:

„Podnieś oczy [ty Izraelu-Odstępczyni] na pagórki i patrz:
 – Gdzie jest miejsce, na którym nie dopuszczałaś się nierządu? Na drogach siadywałaś [czekając] na
 nich ... i zbezcześciłaś ziemię swym nierządem i swą przewrotnością...
 Mimo to miałaś nadal czoło niewiasty cudzołożnej – nie chciałaś się zawstydzić.
 Czy nawet wtedy nie wołałaś do Mnie:
 ‘Mój Ojcze! Tyś Przyjacielem mojej Młodości!
 Czy będziesz się gniewał na wieki, albo na zawsze żywił urazę?’
 Tak mówiłaś, a popełniałaś przewrotności – i udawało się tobie” (Jr 3,2-5).

Perspektywy nowego przyszłego przymierza mesjańskiego

Jeremiasz uświadamia Judzie w imieniu Bożym, że stał się gorszym od Izraela północnego, który
 wskutek odstępstwa od Jahwéh przestał istnieć (Jr 3,6-11).
 – Jednakże Jahwéh nie jest jak człowiek-małżonek: mimo ostentacyjnie popełnianego ‘cudzołożenia’ z
 obcymi bogami – czeka On niezmiennie na odruch skruchy serca i szczere nawrócenie. Jahwéh jest w
 każdej chwili gotów przyjąć ponownie swą wiarołomną oblubienicę-Izraela.

Właśnie takich akcentów, wyrazu nieprawdopodobnie cierpliwego Bożego miłosierdzia, nie brak w
 przeplatance słów: z jednej strony już wstydu nie znającego, totalnego upadku obyczajowego i religijnego
 tego swojego Ludu – Izraela i ‘Córy Jeruzalem’, a z drugiej słów niosących ofiarowane przebaczenie. Oto
 jeden z przykładów:

„Idź i głoś następujące słowa ku północy [do Izraela północnego, pozbawionego państwowości od 722 r.]:
 Wróć, Izraelu-odstępco – wyrocznia Jahwéh. Nie okażę wam oblicza surowego, bo miłosierny jestem –
 wyrocznia Jahwéh – nie będę pałał gniewem na wieki.
 Tylko uznaj swoją winę, że zbuntowałaś się przeciw swemu Bogu Jahwéh, i wałęsałaś się po
 wszystkich drogach ku obcym pod każdym zielonym dębem [kult obcych bogów; lub Synkretystyczny?],



 a głosu mojego nie słuchałaś ...
 Wróćcie, synowie wiarołomni – wyrocznia Jahwéh – bo jestem Panem waszym
[jako Małżonek: zawarty w chwili małżeństwa stosunek ‘posiadania’ między Bogiem-Małżonkiem a Izraelem-małżonką nie
 wygasł]
 i przyjmę was, jednego z każdego miasta, dwóch z każdego rodu
[zobowiązanie troski o krewnych-bliskich; przebaczenie bez-graniczne ze strony Jahwéh].
 I dam wam Pasterzy według mego Serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie
[zob. do tego również: Jr 23,4nn] ...” (Jr 3,12-15).

W końcowych słowach tego fragmentu Słowa-Bożego-Pisanego, w którym nadal wciąż mówi sam
 Jahwéh stylem autobiograficznym, widać już perspektywę odkupienia mesjańskiego. Obszerniej wróci
 Jeremiasz do przedstawienia odnowionego przymierza Jahwéh ze swoim Ludem w drugiej części swej
 Księgi, tzw. ‘Księgi Pocieszenia’ (Jr 30-35).

Mianowicie po klęsce w 586.: zniszczeniu i spaleniu Jeruzalem wraz z świątynią Jahwéh przez
 Babilończyków i deportacji Judejczyków do Babilonu, prorok Bożego sądu nad Jeruzalem – stał się
 prorokiem-pocieszycielem Izraela. Jeremiasz podtrzymywał wtedy wiarę Ludu w Jahwéh jako Boga
 Prawdy-Wierności. Ukazywał wytrwale brzask nadziei, która wyrastała z Serca Bożego – zawsze
 czekającego na nawrócenie ‘cudzołożnej’ córy Jeruzalem, by jej przebaczyć i obdarzyć odkupieniem w
 Synu Bożym Jezusie Chrystusie.

Wewnętrzne zmagania w dniach jego odrzucanej misji

Życie Jeremiasza w Jeruzalem w tamtym okresie upływało jako jeden ciąg wewnętrznych zmagań i
 poczucia totalnego odrzucenia jego misji przez ‘córę Jeruzalem’. Osobiście Jeremiasz kochał Jeruzalem
 całym sobą i życzył jej samego tylko dobra. Tymczasem przywódcy Jeruzalem, przede wszystkim kapłani
 świątyni i prorocy ‘fałszu’ czyhali na jego życie i byliby go niejednokrotnie okrutnie zabili, gdyby nie
 interwencje niektórych zaprzyjaźnionych z nim osób spośród przywódców. Tak było m.in. na samym
 początku panowania Jojaqima [ok. 609 r.; zob. Jeremiasza uratował od ukamienowania Achikam, Syn Szafana: Jr 26,24;
 zob. Jr 26,1-24; to samo wydarzenie zob.: Jr 7].

Jeremiasz zaś niestrudzenie nawoływał do nawrócenia, zapewniając w Bożym Imieniu szansę
 uzyskania przebaczenia – oczywiście pod określonymi warunkami: rzeczywistego zerwania z grzechem
 apostazji i innych grzechów. Oto Bóg, który jest Prawdą, czyli wierny tej miłości, jaką związał się ‘na
 życie i na śmierć’ z tą swoją, umiłowaną, o której z góry wiedział, jaka ona jest ... nie-wierna, cudzołożna,
 wiarołomna.
 – Boże przebaczenie nie jest jednak nigdy bezwarunkowe:

„Jeżeli chcesz powrócić, Izraelu – wyrocznia Jahwéh – możesz do Mnie powrócić.
 a jeżeli oddalisz swe bóstwa, nie potrzebujesz się błąkać z dala ode Mnie.
 A jeżeli będziesz przysięgał: ‘Na Życie Jahwéh’, zgodnie z prawdą, słusznie i sprawiedliwie, narody
 będą sobie błogosławić przez ciebie [widząc że żyjesz w biosferze błogosławieństwa Jahwéh] i będą się tobą
 chlubić ...
 – Obrzeżcie się dla Jahwéh i odrzućcie napletki serc waszych
[chodzi o szczerość w nawróceniu serca: rzeczywiste zwrócenie ku Dobru religijno-moralnemu zgodnego z Przymierzem],
 mężowie Judy i mieszkańcy Jerozolimy, bo inaczej gniew Mój wybuchnie jak płomień i będzie płonął, a
 nikt nie będzie go mógł ugasić z powodu waszych przewrotnych uczynków ...” (Jr 4,1n.4n).

Stan grzechu Izraela i nieunikniona klęska narodu

Jeremiasz zdaje sobie sprawę, że kara Boża za ostentacyjne odrzucenie przymierza Jahwéh i pójście
 na lep atrakcyjnego kultu bogów ‘obcych’ jest nieunikniona. Powodem tego jest stan grzechu, w jaki
 popadła zhańbiona ‘córa Jeruzalem’ (zob.: Jr 13,23 – porównanie: Etiopczyk = murzyn nie zmieni koloru swej skóry; tak i
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 naród stał się nie-nawracalny).
 W swej nieuleczalnie zranionej miłości do własnego narodu Jeremiasz wije się w bólu pewności klęski,
 jaką umiłowana przez Jahwéh przyzywa na siebie swym zdecydowanym odrzuceniem Przymierza:

„Moje łono, moje łono! Wić się muszę w boleściach! ... – ‘Klęska za klęską’ – wieść niesie ...
 ‘Tak, niemądry jest mój naród, nie uznają Mnie. Są dziećmi bez rozwagi, nie mają wcale rozsądku.
 Mądrzy są w popełnianiu nieprawości, lecz dobrze czynić nie umieją’ ...” (Jr 4,19n.22).

Nic nie pomogą bóstwa ‘obce’ w chwili najazdu nieprzyjaciół, swoistych wykonawców sądu Jahwéh
 nad swą wiarołomną oblubienicą:

„A ty, pohańbiona, cóż zamierzasz uczynić? Chociaż przywdziejesz purpurę,
 chociaż ozdobisz się złotymi klejnotami, a oczy szminką poszerzysz, na próżno się upiększasz.
 Pogardzą tobą zalotnicy [państwa sprzymierzone], czyhają na twe życie ...” (Jr 4,30).

Jahwéh, gotów przebaczyć wszystkie ‘cudzołóstwa’ wiarołomnej córy Jeruzalem, musi raz po raz
 stwierdzić jej wolę trwania w apostazji, tj. jej nienawracalność, wyraz grzechu utrwalonego, czyli
 zatwardziałość jej serca:

„Przebiegnijcie ulice Jerozolimy, zobaczcie, zbadajcie i przeszukajcie jej
 place: czy znajdziecie kogoś, czy będzie tam ktokolwiek, kto by postępował
 sprawiedliwie, szukał prawdy – a przebaczę jej [córze Jeruzalem].
 – A gdy mówią: ‘Na Życie Jahwéh’, z pewnością przysięgają kłamliwie.
 Jahwéh! Czyż oczy Twoje nie są zwrócone ku temu, co wiernością
[przekł. popr., hebr.: le-‘emunáh]?
 Dotknąłeś ich klęską – nic sobie z tego nie robili;
 zagładą – nie chcieli przyjąć pouczenia.
 Skamieniało ich oblicze bardziej niż skała, i nie nawrócili się.

[Mówi Jahwéh do siebie:] Ja zaś powiedziałem sobie [Jahwéh, w swej Bożej ‘nadziei’...]:
 To tylko prostacy postępują nierozsądnie, bo nie znają drogi Jahwéh, obowiązków wobec swego
 Boga.
 Może pójdę więc do ludzi wybitnych i będę mówił do nich. Ci bowiem znają drogę Jahwéh, obowiązki
 wobec swego Boga.
 Lecz oni także pokruszyli jarzmo, potargali więzy.
 Dlatego wypadnie na nich lew z lasu ...
 Pomnożyły się bowiem ich grzechy, i liczne są ich odstępstwa.
 Dlaczego mam ci okazać łaskę?
 Synowie twoi opuścili Mnie i przysięgali na tych, co nie są bogami
[przysięga na bożka: potwierdzenie apostazji].
 Nasyciłem ich, a oni popełniali cudzołóstwa [akty kultu bożków],
 zbierali się w domu nierządu.
 Stali się wyuzdani i nieokiełznani niby konie: każdy rży do żony bliźniego swego
[równolegle z apostazją od Jahwéh panował upadek moralny].
 Czy mam ich za to nie karać ...?” (Jr 5,1-9).

Mimo iż Córze Jeruzalem należała się ogólna zagłada, Jahwéh zachowuje swoisty ‘umiar’:
 „Lecz nawet w tych dniach – wyrocznia Jahwéh – nie dokonam całkowitej zagłady ...” (Jr 5,18).

Odpowiedzialni za grzech: prorocy fałszu i niewierni kapłani

Odpowiedzialnymi za tak głęboki upadek Izraela są – podobnie jak to podkreślali już też wcześniejsi
 prorocy, prorocy ‘fałszu’ oraz niewierni kapłani:
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„Obrzydliwość i zgroza dzieje się w kraju [grzechy przeciw I-szemu Przykazaniu].
 Prorocy przepowiadają kłamliwie [prorocy ‘fałszu’: samozwańczy, zwykle schlebiający niskim namiętnościom],
 kapłani nauczają na własną rękę, a Lud mój to lubi. I cóż uczynicie, gdy kres tego nadejdzie?” (Jr 5,30n).

Bogu niejako ręce opadają, gdy widzi, że córa Jeruzalem nie chce już przyjąć żadnego ostrzeżenia
 ku nawróceniu:

„Strzeż się, Jerozolimo, bym się nie odwrócił od ciebie,
 bym nie obrócił cię w pustynię, w ziemię nie zamieszkałą! ...
 Do kogo mam mówić i kogo ostrzegać, aby posłuchali?
 Oto ucho ich jest nieobrzezane, tak że nie mogą pojąć.
 Oto Słowo Jahwéh stało się im urągowiskiem, nie mają w nim upodobania ...” (Jr 6,8nn).

W swym bólu na widok nienawracalności ‘córy Jeruzalem’ każe Bóg Jeremiaszowi nawet nie modlić
 się już za nich:

„Ty zaś nie wstawiaj się za tym Narodem, nie zanoś za niego błagań ani modłów,
 ani też nie nalegaj na Mnie, bo cię nie wysłucham.
 Czy nie widzisz [Jahwéh do Jeremiasza], co czynią w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy?
 Synowie zbierają drewno, ojcowie rozpalają ogień, a kobiety ugniatają ciasto,
 by robić pieczywo ofiarne dla ‘królowej nieba’
[kananejska Szapasz, właściwie mezopotamska Asztarte: bogini miłostek i rozpusty],
 a nadto wylewają ofiary z płynów dla obcych bogów, by Mnie obrażać.
 Czy Mnie obrażają – wyrocznia Jahwéh – czy raczej siebie samych, na własną hańbę?
 Dlatego to mówi Jahwéh: ‘Oto się żar gniewu Mojego rozlewa na to miejsce,
 na ludzi i na zwierzęta, na drzewa polne i na owoce ziemi – płonie i nie zagaśnie’ ...” (Jr 7,16-20).

Przegląd przerażających kultów

Jahwéh jeszcze raz wymienia nagminne, ale i przerażające wyrazy kultu bałwochwalczego,
 sprawowane w samej Jego świątyni w Jeruzalem:

„Ale nie usłuchali ani nie chcieli słuchać i poszli według zatwardziałości swego przewrotnego serca;
 odwrócili się plecami, a nie twarzą. ...
 Albowiem synowie Judy czynili nieprawość przed Moimi oczami – wyrocznia Jahwéh – umieścili swe
 obrzydliwe bożki [zob. 2 Krl 16,10nn; 21,4-8] w Domu, nad którym wzywano mojego Imienia, aby go
 zbezcześcić.
 I zbudowali wyżynę Tofet w dolinie Ben Hinnom, aby palić w ogniu swoich synów i córki [zob. 2 Krl 23,10;
 oraz: Jr 19,5n], czego nie nakazałem i co nie przyszło Mi nawet na myśl ...” (Jr 7,24.30n).

Bogowie nicości wiodący do unicestwienia

Również przez Jeremiasza uświadamia Jahwéh córze Jeruzalem, że bogowie nie istnieją, wobec
 czego nie ma się co ich lękać:

„Nie bójcie się ich [bogów zrobionych], gdyż nie mogą zaszkodzić, ani są zdolne czynić dobrze.
 Nikogo nie można porównać do Ciebie, Jahwéh ...
 Wszyscy oni [bożki] są dziełem zręcznych rzemieślników.
 – Jahwéh natomiast jest prawdziwy, prawdziwym Bogiem, jest Bogiem Żywym i Królem wiecznym.
 Gdy się gniewa, drży ziemia, a narody nie mogą się ostać wobec Jego gniewu ...
 Są one [bogowie wyprodukowani] nicością [Hébel hemmáh], tworem śmiesznym,
 zginą, gdy nadejdzie czas obrachunku z nimi [por. Wj 12,12; Lb 33,4; So 2,11].



 On bowiem ukształtował wszechświat, Izrael zaś jest szczepem Jego dziedzictwa.
 Imię Jego: Jahwéh zastępów [Jahwéh ceba‘ôt szem-ô]” (Jr 10,5n.10.15).

Izrael: Boża oblubienica

Grzechów tych, tj. zdrady raz ślubowanej miłości do Jahwéh, dopuszcza się wciąż Boża oblubienica–
 Izrael. Jakżeż w tej sytuacji ma Jahwéh wysłuchać swego Ludu:

„Bo ile masz miast, tyle też bogów, Judo! Ile ma ulic Jerozolima, tyle wznieśliście ołtarzy Hańbie
[hebr.: bôszet = wstyd, hańba, sromota; określenie pogardliwe zamiast Báal: bożek].
 Ty zaś [do Jeremiasza] nie wstawiaj się za tym Narodem ...,
 bo ich nie wysłucham, gdy będą do Mnie wołać w czasie nieszczęścia.
 Czego chce oblubienica moja w mym Domu
[Izrael-Oblubienica, w Świątyni Jeruzalem składa ofiary bożkom, m.in. Asztarcie]?
 Wypełniłaś swój plan przewrotny ...
 Jahwéh Zastępów, który cię zasadził [Jahwéh wybrał Izraela na swą segulláh: szczególną własność, oczko-w-
głowie],
 postanowił przeciw tobie nieszczęście na skutek przestępstwa domu Izraela i domu Judy;
 popełnili je na własną szkodę, drażniąc Mnie przez ofiarowanie kadzidła Baalowi” (Jr 11,13nn.17).

 „Zapytajcie się u narodów, czy ktokolwiek słyszał coś podobnego?
 Zgoła ohydnie postąpiła dziewica-Izrael. ...
 ... Mój naród zapomniał o Mnie, nicości palą kadzidło! ...
 Plecy, a nie twarz, pokażę im w dniu ich zagłady” (Jr 18,13.15.17).

b. Podsumowanie wynurzeń miłości Jahwéh u Jeremiasza

Przytoczyliśmy szereg fragmentów z księgi Jeremiasza, by uświadomić sobie trudną miłość Jahwéh
 do Ludu swego Wybrania w okresie dziejowym Izraela z przełomu 7-6 w., kiedy to Bóg posłał do
 pozostałej jeszcze cząstki swego Ludu – państwa Judy, swego wysłańca, proroka Jeremiasza. Jeśli Bóg
 ostrzegał swój Lud przed łamaniem przyjętego przymierza ślubnego pod Synajem, czynił to stale w imię
 siebie jako Prawdy, czyli wierności swemu raz Izraelowi danemu słowu:

Kocham Cię, Ty Moja Cząstko Wybrana, Oblubienico Moja!
 Słuchaj głosu Twego Pana i Oblubieńca!

A zaznasz dóbr tak ziemskich, jak i ostatecznych
 w Komunii Życia i Miłości z Twoim Panem:

Małżonkiem – na zawsze.



Objaśnienie

Jedynie dlatego posyłał Jahwéh niestrudzenie proroków – z misją zwykle niesłychanie trudną:
 wstrząśnięcia zatwardziałym sumieniem Ludu Bożego. Odchodząc bowiem od swojej ‘ślubnej’ miłości z
 Jahwéh, Izrael biegnie prosto do własnej zguby. Jeremiasz wyznaje w pewnej chwili o sobie samym i
 misji, jaką mu zlecił Jahwéh:

„Począwszy od trzynastego roku Jozjasza [rok 626 ?], syna Amona, króla Judzkiego, aż do dnia
 dzisiejszego, przez dwadzieścia trzy lata kierował Jahwéh Słowo do mnie, ja zaś mówiłem do was
 niestrudzenie, a wy nie słuchaliście.
 – Jahwéh posyłał wam wszystkie swoje sługi, proroków, bez przerwy, a wy nie słuchaliście ani nie
 nadstawialiście uszu, by słuchać. Słowa te brzmiały:
 – Niech każdy porzuci swoje przewrotne postępowanie, złe uczynki, a będziecie mogli pozostać w
 ziemi, jaką dał Jahwéh wam i waszym przodkom od dawna i na zawsze. Nie chodźcie za obcymi
 bogami, by im służyć i cześć oddawać, ani nie pobudzajcie Jahwéh do gniewu uczynkami waszych
 rąk, a nie sprowadzę na was nieszczęścia.
 Ale nie usłuchaliście Mnie ... pobudzając Mnie do gniewu uczynkami waszych rąk
 ku waszej własnej zgubie ...” (Jr 25,3-7).

Boże wynurzenia tajemnicy swej przez Izraela tak północnego, jak Judę systematycznie i
 ostentacyjnie ranionej miłości jedynie potwierdzają te cechy charakteryzujące Jego miłość, jakie
 poznaliśmy już w oparciu o fragmenty Słowa-Bożego-Pisanego Ksiąg Proroków Wcześniejszych oraz
 Proroka Ozeasza.
 – Oto jej przymioty, uwidoczniające się przy lekturze proroka Jeremiasza:

  Boże wynurzenia, ukazane przez Jeremiasza w formie z zasady
 autobiograficznej: w pierwszej osobie, ukazują przede wszystkim
 Jahwéh jako Boga prawdziwie kochającego Lud swego Wybrania.
 Gdyby Jahwéh nie kochał Izraela miłością zupełnie szczególną, nigdy
 by się tym Ludem tak intensywnie nie zajmował. Przede wszystkim zaś
 zostawiłby go własnemu ‘losowi’, tj. ostatecznie potępieniu –
 wiecznemu, skoro tenże Izrael do niego swymi czynami tak uparcie
 zdążał.

  Widzimy jednak, że Jahwéh podejmuje niestrudzone i wielorakie
 wysiłki, by ten Lud od klęski – szczególnie klęski ostatecznej, ustrzec i ocalić. Jahwéh czyni to, posyłając
 do swego Ludu coraz innych swoich osobistych wysłańców: proroków. Wysłańcy ci zostają obdarzeni
 zwykle bardzo niewdzięczną misją: wstrząśnięcia sumieniami Ludu przez nawoływanie do nawrócenia
 serca, odrzucenie obcych bogów i ponowne podjęcie ciałem i duszą warunków Przymierza, jakie Izrael
 zawarł z Jahwéh pod Synajem.

   Określanie odniesień Jahwéh do Izraela mianem ‘miłości’ – i to typu oblubieńczo-małżeńskiego, nie
 jest jedynie retoryką kaznodziejską.
 – Już u Ozeasza, zatem ok. półtora wieku przed Jeremiaszem, przedstawia się Jahwéh wyraźnie jako
 „Mąż-Oblubieniec”  Izraela.
 – U Jeremiasza widzimy jedynie potwierdzenie tego samego stylu Bożego mówienia o swych
 odniesieniach do Ludu swego Wybrania – Izraela. Słowo-Boże-Pisane nie żenuje się używać dla
 zilustrowania systematycznie ranionej Bożej Miłości względem Izraela, przede wszystkim zaś względem
 aktualnie jeszcze istniejącego Ludu państwa Judy z Jeruzalem jako stolicą, określeń zaczerpniętych
 wprost z życia małżeńskiego:

„Jeżeli mąż porzuci swą żonę, a ona odejdzie od niego i poślubi innego męża
[obrazowo przedstawiona zdrada Jahwéh a chodzenie za innymi bogami],
 czy może on jeszcze do niej wrócić? Czy ta Ziemia [to małżeństwo jako teren komunii miłości-życia]
 nie została całkowicie zbezczeszczona?
 A ty, coś z wielu przyjaciółmi cudzołożyła [kult oddawany coraz innym bożkom],
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 masz wrócić do Mnie? – wyrocznia Jahwéh” (Jr 3,1).

  Wielokrotnie występuje u Jeremiasza – znów w stylu wynurzeń samo-objawieniowych, czyli
 autobiograficznych – określanie Ludu Izraelskiego jako Bożej ‘narzeczonej’. Chodzi wówczas
 szczególniej o okres niejako ‘pierwszej miłości’ Izraela do Jahwéh, tej okazywanej w okresie niewygód i
 niedostatku związanego z 40 letnią wędrówką po pustyni.

Jahwéh nie ‘obawia się’ niewłaściwego interpretowania swej miłości do Izraela w konsekwencji użycia
 języka takiej analogii. Izrael zdawał sobie sprawę – przede wszystkim w oparciu o praktyczne
 przeżywanie licznych teofanii i ingerencji Jahwéh w swoje dzieje, co to znaczy Boża transcendencja – a
 jednocześnie Jego kondescensja: Bóg daleki – a przecież wciąż bardzo bliski.
 – Izrael wiedział, że będąc bliskim człowieka: mężczyzny i kobiety, Bóg nigdy nie miesza się z
 jakąkolwiek materią. Że będąc miłością, jest On nią jako ten, który ofiaruje komunię z sobą w tej samej
 miłości i tym samym życiu, przy czym jednak komunia ta niesie z sobą jasne wymagania wyzwalające
 rozwój i ciągłą przejrzystość sumienia swej umiłowanej – swego Ludu, umiłowanego jako oblubienicy.

  Jedynie dlatego określa zarówno sam Jahwéh, jak i prorok, każdy przejaw czci ‘innych bogów’
 jednoznacznym określeniem: jako zdradę małżeńską i cudzołóstwo z innymi bogami.
 – Nie ma łagodniejszego wyrażenia na oznaczenie aktów kultu bałwochwalczego. Jest to na oczach
 Jahwéh popełniane łamanie ślubowanej wierności małżeńskiej. Takie było od samego początku i
 pozostaje na zawsze zobowiązanie ‘małżeńskie’ uroczyście przyjętej ‘zgody małżeńskiej’ pod Synajem:
 „Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie” (Wj 20,3).

  Na tym tle trudno się dosyć nadziwić wielowiekowej cierpliwości Jahwéh w stosunku do swej nie-
wiernej oblubienicy-małżonki: Izraela. Zarówno północnego, jak i państwa Judy. Gdyby Jahwéh nie był
 Bogiem, a tylko człowiekiem, podjąłby zapewne natychmiast odpowiednie kroki, nie wyłączając
 rozsiekania na kawałki swej ‘małżonki’, która dopuszcza się na Jego oczach, bezhonorowo i nie znając
 już wstydu, cudzołóstwa za cudzołóstwem.

  Określenie ‘cudzołóstwo, cudzołożyć’ z innymi bogami – dotyczy w pierwszym rzędzie faktycznego
 składania aktów kultu jakiemukolwiek z bogów ‘wyprodukowanych’, będącego zatem z istoty swej
 ‘nicością’. – Niemniej obfitość i nieustępliwość takiego właśnie określania grzechów apostazji, czyli
 popełnianych przeciw pierwszemu Przykazaniu, nasuwa poważnie podejrzenie, czy tak określane akty
 kultu nie polegały w bardzo zasadniczej mierze na uprawianiu prostytucji sakralnej ku ‘czci’ bardzo w
 Kanaanie czczonej bogini rozpusty – Asztarte. Zbyt wiele jest u wszystkich proroków – tak
 Wcześniejszych, jak późniejszych – wyraźnych odniesień do jej kultu, który znalazł przede wszystkim za
 Manassesa przez króla samego wyznaczone miejsce w samej nawet świątyni Jahwéh w Jeruzalem.

  Nietrudno wczuć się w ‘przeżycia’ nieutulonego bólu Serca Jahwéh, którego Sanktuarium w Jeruzalem
 stało się ... domem publicznym dla prostytutów i prostytutek, uwznioślonym określeniem, że prostytutki
 świątynne są osobami ‘poświęconymi-świętymi’ [qedeszáh]. Było to każdorazowo wydawaniem Boga
 samego w ręce ... Szatana.
 Dokładnie jak w Nowym Testamencie przyjmowanie Eucharystii w stanie grzechu będzie spożywaniem i
 piciem dla siebie wyroku (zob. 1 Kor 11,29).

  Co dziwniejsze jednak, tenże tak okrutnie obrażany i znieważany w swych najintymniejszych
 uczuciach Jahwéh wciąż czeka na swą na stałe niezmiennie umiłowaną. Jahwéh nie krępuje się
 podkreślać po wielekroć razy różnicy w traktowaniu niewiernej żony między sobą jako Bogiem – a
 ziemskim małżonkiem. Daje wciąż do zrozumienia, że natychmiast przebaczy wszystkie najbardziej
 dotkliwie Go dotykające zdrady ‘małżeńskie’ swej cudzołożnej małżonki, gdy tylko ta odrzuci bóstwa
 obce, przeprosi Jahwéh i wprowadzi w czyn przyjęte warunki przymierza (zob. np.Jr 3,12.22; 5,1).

  W obliczu utrwalonej zatwardziałości serca córy Jeruzalem nie widzi Jahwéh już żadnego innego
 środka zaradczego, jak tylko dopuszczanie na nią nieszczęść i kar. Jahwéh nigdy nie traktuje karania
 jako aktu zemsty. Podkreśla natomiast jasno, że sam Izrael, cudzołożna Jego oblubienica, sprowadza na



 siebie owe nieszczęścia, przyzywając je i przyspieszając uporem swego nienawracalnego serca.
 – Pożoga wojenna i finał w postaci nie-istnienia jest swoistą ‘nagrodą’ i odpłatą bogów, które jako Nicość
 – zdolne są obdarzać jedynie nicością.

  Jahwéh budzi zarazem uzasadnioną nadzieję, że po okresie klęsk nadejdzie epoka mesjańskiego
 zbawienia. Bóg ponownie przygarnie swoją cudzołożną oblubienicę, gdy odpokutuje ona swoje zdrady
 ‘małżeńskie’. Jahwéh nawiązuje w tym wypadku bardzo wyraźnie do Pasterza z Dynastii Dawida, którego
 pośle do swego Ludu (np. Jr 23,5nn; 33,15-22).

  Wszystkie te cechy Bożej oblubieńczej miłości względem swej ostentacyjnie cudzołożnej oblubienicy
 wyrastają z podstawowego przymiotu Jahwéh jako Boga: Bóg jest Bogiem-Prawdą, tzn. wiernością raz
 powziętemu zamysłowi: zaofiarowania swemu żywemu Obrazowi: mężczyźnie i kobiecie – komunii w
 swym własnym życiu i swej własnej miłości. Zamysł ten jest niezmienny: Bóg – jako stałość i nie-
poruszoność w swym odkupieńczym zamyśle zbawienia człowieka w Chrystusie, nigdy się nie zmieni.
 Zmiana może nastąpić jedynie u człowieka, gdyby chciał odwrócić się do Boga ‘tyłem’, a nie ‘przodem’
 (por. Jr 2,27;7,24; 15,6).

  Z kolei zaś Jahwéh ma do dyspozycji Wszechmoc. Stąd też obietnice, jakie kiedykolwiek poczynił
 względem człowieka, m.in. poprzez Patriarchów, ponad wątpliwość zostaną zrealizowane.

  Te właśnie przymioty Jahwéh: Jego wszechmoc i wierność raz podjętej miłości stanowią
 niewzruszoną podstawę do uwierzenia Jego nigdy nie wyczerpanej zdolności przebaczenia i
 przygarnięcia nawet najbardziej ‘cudzołożnej’, najbardziej własnymi grzechami zhańbionej, swojej
 ‘oblubienicy’-człowieka.
 – Izrael – oraz każdy z osobna człowiek: mężczyzna i kobieta, może zawsze liczyć na Boże ponowne
 przygarnięcie i przyjęcie z powrotem do statusu oblubieńczości, gdy tylko rzeczywiście zerwie z
 grzechem, naprawi wyrządzone zło i zacznie na nowo „kochać swego Boga, Jahwéh, z całego swego
 serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił” (Pwt 6,5).

RE-lektura: część VI, rozdz. 7e.
 Stadniki, 30.IV.2015 i 3.I.2016.
 Tarmów, 15.VIII.2016.
 Tarnów, 27.IX.2016.
 Tarnów, 25.VI.2017.
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b. Podsumowanie przymiotów oblubieńczo-małżeńskiej miłości Jahwéh u Ozeasza
Tabela: Kocham Cię ... ! Ja Twój Boży Małżonek!

2. Oblubieńczo-małżeńskie zwierzenia miłości Jahwéh u Jeremiasza
a. Wynurzenia samoobjawieniowe Jahwéh ze swej miłości
Zaangażowana miłość Jahwéh do Izraela-Oblubienicy: kochającej, potem cudzołożnej
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Stan grzechu Izraela i nieunikniona klęska Narodu
Odpowiedzialni za grzech: prorocy fałszu i niewierni kapłani
Przegląd przerażających kultów
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3. Zwierzenia miłości Jahwéh u Deutero- i Trito-Izajasza

a. Fragmenty z Proto-Izajasza

Tło historyczne po upadku Judy i Jeruzalem w 586 r.

Przenosimy się o dalszych kilkadziesiąt lat, jakie nastąpiły po Jeremiaszu. Ocalała z klęski Jeruzalem
 w 586 r. ‘reszta Izraela’ najpierw zabrała Jeremiasza siłą do Egiptu – w obawie przed zemstą władz
 Babilonii po zamordowaniu namiestnika Godoliasza (Jr 41,2; 2 Krl 25,25; Jr 43,6). Tam właśnie bardzo
 prawdopodobnie zginął Jeremiasz, zamordowany przez swoich rodaków. Nie chcieli oni przyjąć do
 wiadomości Słowa Bożego, jakie im przekazywał Jeremiasz. Rozwiązania, jakie ocalałym uciekinierom
 podawał Bóg przez Jeremiasza, były z zasady dokładnie odwrotne aniżeli to, co im dyktowała ich ‘ludzka’
 mądrość.

Wojska Babilońskie zostawiły w kraju Judy niewiele ubogiej ludności dla utrzymania prac polnych.
 Reszta Judejczyków, którzy przeżyli okrucieństwa oblężenia i wojny, została przesiedlona do obozów
 pracy w Babilonie. Był to dla Judejczyków okres tzw. Niewoli Babilońskiej (od 586-539 r.: aż do edyktu króla
 Perskiego Cyrusa).
 – Na terenie Babilonu działał wtedy już prorok Ezechiel. Tam również najprawdopodobniej powstała
 druga i trzecia część księgi Izajasza [Izajasz właściwy żył i działał od 734 do ok. 690 r.; jest to tzw. Proto-Izajasz], czyli
 Deutero- i Trito-Izajasz [Proto-Iz: Iz 1-39; Dt-Iz: Iz 40-55; Trito-Iz: Iz 56-66].

Zgodnie z profilem niniejszego rozdziału: badania podstaw sakramentalności małżeństwa,
 wyszukujemy fragmenty – aktualnie ze Starego Testamentu, w których miłość Jahwéh do Izraela jest
 przedstawiona w analogii do kształtujących się wzajemnych odniesień w małżeństwie. Z tą myślą
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 pragniemy przyjrzeć się obecnie paru wybranym fragmentom z Deutero- i Trito-Izajasza (tj. Iz 40-66). Obie
 te części Księgi Izajasza powstały najprawdopodobniej w połowie, lub drugiej połowie 6 w. przed. Chr.

Rzut oka na miłość Jahwéh do Izraela w ujęciu Proto-Izajasza (Iz 1-4)

Zanim przejdziemy do zdumiewających wynurzeń ‘małżeńskich’ Jahwéh z drugiej i trzeciej części
 Izajasza, wypada mimo wszystko nawiązać chociażby tylko pobieżnie do pierwszej części Proroka.
 Trudno nie zauważyć, że również ten Prorok używa obrazów zaczerpniętych z rzeczywistości
 małżeństwa dla zilustrowania odniesień Jahwéh do Izraela i na odwrót. Prorok co prawda piętnuje w
 pierwszym rzędzie niesprawiedliwość społeczną i ucisk biednych przez bogatych. O całości Ludu Bożego
 wyraża się jednak językiem miłości narzeczeńskiej, względnie małżeńskiej. Toteż słyszymy o grzechach
 ówczesnego Izraela jako grzechach ‘córy Syjonu’ np. w następującym fragmencie:

„Gdy Pan obmyje brud córy Syjonu i krew rozlaną oczyści wewnątrz Jeruzalem
 tchnieniem sądu i tchnieniem pożogi, wtedy Jahwéh przyjdzie [spocząć]
 na całej przestrzeni góry Syjonu ...” (Iz 4,4n).

Zresztą już pierwsze słowa Księgi ukazują ból rodzicielsko-małżeńskiej miłości Jahwéh, gdy jako
 ‘Báal-Bet’ = Pan Domu, tj. ‘Mąż-Głowa’ swego domu i swojej rodziny: Izraela – spotyka się z totalnym
 zignorowaniem ze strony swych domowników:

„Niebiosa, słuchajcie! Ziemio, nadstaw uszu! Bo Jahwéh przemawia:
 ‘Wykarmiłem i wychowałem synów, lecz oni wystąpili przeciw Mnie
[heb. pasze’ú bí – od: paszá’ = zerwać, odpaść, stać się wiarołomnym, działać zbrodniczo].
 Wół rozpoznaje swego Pana – i osioł żłób swego właściciela [bea’law = swojego bá’al = pana].
 Izrael na niczym się nie zna [hebr.: lô‘ jadá’ = nie zna, nie wie; nie lgnie do...],
 Lud Mój [’ammí: ten lud który jest mój]
 niczego nie rozumie [lô‘ hitbônán: bín = zauważyć, zważać, rozważać, rozumieć, rozróżniać]’ ...” (Iz 1,2n).

Nieco dalej występuje już też w pierwszej części Izajasza [Proto-Izajasza] określenie Izraela i samego
 Jeruzalem jako „nierządnicy” [hebr. od: zanáh = cudzołożyć; czcić innych bogów, akt apostazji], a wodzów państwa i
 miasta jako wodzów „sodomskich, ludu Gomory”:

„Słuchajcie słowa Jahwéh, wodzowie Sodomscy,
 daj posłuch Prawu naszego Boga, Ludu Gomory!
 Co mi po mnóstwie waszych ofiar? ...
 Gdy wyciągniecie ręce, odwrócę od was me oczy.
 Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, Ja nie wysłucham. Ręce wasze pełne są krwi.
 Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! ...
 Jakżeż to miasto wierne – stało się nierządnicą [le-zônáh]?
 Syjon był pełen rozsądku, sprawiedliwość w nim mieszkała, a teraz zabójcy ...
 Przeto taka jest wyrocznia Pana ...:
 ‘Ach! Uraduję się kosztem Moich Wrogów
[= wrogiem jest tu Izrael, Jeruzalem],
 pomszczę się na mych nieprzyjaciołach
[= Bóg tak potraktuje Izraela]. ...
 Wypalę do czysta twą rudę i usunę cały twój ołów ...
 Wówczas cię nazwą: miastem sprawiedliwości, grodem wiernym ...
 a odstępujący od Jahwéh wyginą” (Iz 1,10n.15n.21.24n.26.28).

Nietrudno sobie wyobrazić, jak takie słowa mogły być przyjęte
 przez ówczesnych mieszkańców dumnego królewskiego Jeruzalem!
 Jeżeli Izajasza po tym jego wystąpieniu nie zlynchowano na miejscu,
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 to cud. Być może chroniło go jego pochodzenie z wysokiego rodu,
 nie wiadomo czy nie nawet rodu królewskiego.

Jeśli Izajasz określa sprawujących władzę w Jeruzalem mianem
 ‘wodzów Sodomskich’, a cały lud – jako ‘Lud Gomory’ –
 prawdopodobnie w nawiązaniu do uprawianych wynaturzeń
 seksualnych ku czci Asztarte, musiał mieć niesłychanie dużo odwagi,
 a słowo jego, wygłaszane jako Słowo Jahwéh (zob. Iz 1,2a), musiało

 tryskać energią Ducha Świętego.

Całość jednak tego wystąpienia czerpie treść i sposób jej prezentacji ze słownictwa zaczerpniętego z
 życia małżeńsko-rodzinnego.

Z Izajaszowej ‘Pieśni o winnicy Jahwéh’ (Iz 5,1-8)

Język odniesień małżeńsko-rodzinnych jest tłem szczególnie Izajaszowej pieśni o ‘Izraelu-winnicy’.
 Motyw ‘winnicy’ przewija się przez cały Stary Testament – aż do Nowego włącznie, gdzie Jezus siebie
 nazywa winnym szczepem, a nas – swą mistyczną oblubienicę – latoroślami (J 15,1-8).
 – Winnica zaś wiąże się nie tylko z polem ‘winnicy’, oznaczającym cały Lud jako Bożą winnicę, ale i
 winem z winogron. Ten motyw powtarza się w ST i w NT tym częściej (zob. błogosławieństwo umierającego
 Jakuba: Rdz 49,11; Oz 14,8; itd.):

„Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi [hebr.: li-dídi, od: jadíd = moje Ukochanie. Jest nim Jahwéh]
 pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy [winnica = Izrael]!
 Przyjaciel mój miał winnicę – na żyznym pagórku [= Jeruzalem].
 Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni ...
 I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody.
 Teraz więc, mieszkańcy Jeruzalem i mężowie Judy,
 rozsądźcie, proszę, między mną, a między winnicą Moją ...
 Otóż winnicą Jahwéh Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym.
 Oczekiwał tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi – i prawowierności, a oto krzyk grozy ...” (Iz 5,1-7).

Słowo-Boże-Pisane przedstawia tu autobiograficznie, w pierwszej osobie ujęty ból Jahwéh na widok
 totalnej obojętności i złej woli Izraela, który najwyraźniej nie życzy sobie miłości ze strony Jahwéh.
 Wyrazem tego jest ostentacyjne nie-przestrzeganie przymierza ‘ślubnego’, jakie Jahwéh zaofiarował i
 zawarł z Izraelem pod Synajem.

Niestety pierwsza ‘miłość’ Izraela rozwiała się jak „rosa na świtaniu” (Oz 6,4), a rzeczywistość,
 ‘nagroda Złego’ za grzech – to „rozlew krwi, krzyk grozy”.
 – Jahwéh nie posunie się nigdy do tego, żeby tę swoją, nad życie umiłowaną, wybraną – do miłości
 siebie zmusić. Ponieważ jednak jako Bóg Wierności, raz danego słowa: ‘Kocham Cię, Ty Moja, Córo-
Dziewico Jeruzalem’ już nigdy nie wycofa, Miłość Jego przybiera coraz bardziej kształt Miłości
 Odkupieńczej. Staje się przynaglającą prośbą o nawrócenie serc. Jedynie dlatego dopuszcza Jahwéh
 nieszczęścia na swoją ‘Winnicę’, żeby się Izrael ocknął i poprosił swego ‘Pana, Małżonka’ o
 przebaczenie i przyjęcie ponownie do statusu Oblubienicy.
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b. Bóg ‘Małżonek’ Izraela  (Iz 54)

Sytuacja Żydów w niewoli w Babilonie

Przeskakujemy od tzw. Proto-Izajasza – niemal o 200 lat dalej: do epoki jaka nastąpiła po zburzeniu
 Jeruzalem w 586 r. Spoglądamy na Judejczyków, osiedlonych w Babilonie po tragicznym finale
 Jeruzalem i państwa Judy w 586 r. Znaleźli się oni tam zgodnie z wielokrotnie przez cały wieki
 ponawianymi ostrzeżeniami Jahwéh i daremnie oczekiwanym nawróceniem ich serc do pierwotnej
 miłości do Jahwéh.

Lud Bożego Wybrania niestety kpił w żywe oczy z wciąż ponawianych gróźb, jakie nieuchronnie
 musiały przyjść za zdradzanie Boga na Jego oczach. Bóg ostrzegał cierpliwie, że ostentacyjne łamanie
 zawartego przymierza, w tym przede wszystkim podstawowego warunku: zawartej wówczas ‘zgody
 małżeńskiej’, mianowicie wierność pierwszemu Przykazaniu Boga, nie może nie doczekać się
 tragicznych następstw.

Zawarte przymierze wołało przez wieki niezmiennie:

„Ja jestem Jahwéh, twój Bóg, którym cię wywiódł z ziemi Egipskiej, z domu niewolników.
 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie” (Wj 20,2n)

‘Cudzołożenie’ z innymi bogami nie mogło nie doprowadzić do strasznej kary. Wydarzenia
 historyczne i zburzenie samej nawet chluby Izraela – świątyni Jahwéh, były jedynie ostateczną
 konsekwencją wciąż potwierdzanej apostazji Izraela od Jahwéh i nieustannie, przez długie wieki
 praktykowanego zdradzania Go.

 Miary dopełnił fakt, iż sama owa świątynia w Jeruzalem, gdzie Jahwéh założył tron swych łask (por. 1
 Krl 8,22-53; Hbr 4,16), została zamieniona zarówno przez królów, nie wyłączając tych z mesjańskiego rodu
 Dawida, jak i przez przywódców duchownych i postępujący za nimi Lud prosty – na ‘dom publiczny’ w
 najdosłowniejszym znaczeniu. Uprawiano tam prostytucję sakralną i oddawano cześć coraz innym
 bogom. W Jeruzalem też praktykowano przez wszystkie te wieki okrutny kult Moabskiego bożka
 Molocha, żądnego raz po raz wznawianych krwawych ludzkich ofiar w postaci ‘przeprowadzania dzieci
 przez ogień’.

Dla Ludu ocalałego z pożogi wojennej i definitywnej klęski z kolei państwa Judy, stał się
 kilkudziesięcioletni pobyt w ‘niewoli Babilońskiej’ swoistymi ‘rekolekcjami narodowymi’. Wygnani z Ziemi
 Obietnicy, którą oni sami oraz ich ojcowie – z własnej winy zaprzepaścili, pozbawieni świątyni, byli zdani
 na samo już tylko rozważanie Słowa-Bożego-Pisanego i gromadzenie się w grupach modlitewnych – bez
 ofiar i bez kapłaństwa.

Bóg nie zapomniał na wygnaniu o swoim Ludzie. Wzbudził spośród Ludu nowych Mężów Bożych,
 których wyposażał w szczególne charyzmaty Ducha Świętego i dar Mądrości w Bożej wizji
 rzeczywistości. W ten sposób powstała prężna, niemal instytucjonalna grupa ‘uczonych w Piśmie’. Stali
 się oni przewodnikami duchowymi Żydów.



 – Od tego też czasu dotychczasowy naród ‘Izrael’ przekształca się w naród ‘Żydów’. Nazwa ta wiązała
 się z faktem, że byli to głównie potomkowie dotychczasowego państwa Judy – ze stolicą Jeruzalem. Stąd
 też poczynając od tego epoki: niewoli Babilońskiej, można poprawnie używać określenia ‘Żydzi’.

Żydzi w pełni uznali słuszność Bożej kary, jaka na nich spadła: należnej im nowej niewoli. Okres
 pobytu w Babilonii, gdzie na każdym kroku pełno było rzeźb lokalnych bogów mezopotamskich, stał się
 dla Żydów w dużej mierze okresem definitywnego ‘oduczenia się’ wiary i kultu w jakiegokolwiek innego
 ‘boga’ oprócz samego tylko Jahwéh, Stworzyciela nieba i ziemi. Świadczą o tym dyskusje filozoficzno-
teologiczne tego okresu. Ich echem są zwłaszcza niektóre księgi Biblijne (m.in. druga część Izajasza: Iz 40-55, a
 zwł. Iz 40,25n; 43,11; 44,6-8; 45,5-13.18n; itd.).

Jednocześnie jednak Lud ten poczuł się obecnie jak niewiasta, która słusznie została porzucona
 przez swego ‘męża’, którego zdradzała. Żydzi przeżywali swój aktualny status jakby wdowa, której mąż
 żyje, ale za popełniane wiarołomstwa więcej jej do siebie nie dopuszcza. Świadomość ta działała na Lud
 przygnębiająco i zniechęcająco. Wydawało im się, że Jahwéh nigdy już na nich nie spojrzy, tak iż
 pozostaną w miejscu tej ‘drugiej niewoli’ na zawsze.

I wtedy właśnie, do tej, duchowo załamanej ‘reszty Izraela’, posłał Bóg kolejnych Mężów Bożych –
 Proroków. Ponieważ nie znamy ich nazwisk, przyjęło się określanie ich nazwą ‘Deutero-Izajasza’ (dla
 odcinka: Iz 40-55), działającego ok. połowy 6 w., oraz ‘Trito-Izajasz’(dla odcinka: Iz 56-66), który działał i pisał
 nieznacznie później.

Prorocy ci, używający w dużej mierze języka i charakterystycznych określeń, jakimi posługiwał się
 niegdyś Izajasz z drugiej połowy 8 wieku, dodawali Ludowi Bożemu w Babilonii nowej nadziei. Pocieszali
 go i ukazywali mu wierność Jahwéh raz Izraelowi zaofiarowanemu przymierzu – na kształt przymierza
 małżeńskiego.
 – Jednocześnie ukazywali nową perspektywę, a nawet bliskie nadejście swoistego ‘nowego Exodusu’.
 Obdarzali poczuciem pewności, że Jahwéh użyje swej Wszechmocy i uruchomi w imię wierności swej
 miłości do Izraela, miłości na kształt więzi małżeńskiej – nowe ‘Wyjście’, tym razem z niewoli
 Babilońskiej. W ten sposób wyprowadzi swój Lud, swą oblubienicę – tym razem z Babilonii i wprowadzi
 go ponownie do Ziemi Obietnicy.

Ci nowi prorocy, szczególnie zaś Deutero-Izajasz, dostrzegają zarazem perspektywę ostatecznego
 wybawienia Izraela jako Ludu Bożego Wybrania – za cenę tajemnicy cierpień Sługi Jahwéh. Nastąpi to w
 trudnej do bliższej oceny perspektywie czasu.
 – Sługa ten przyjmie kiedyś na siebie cierpienia innych. Będzie on odrzucony, zhańbiony, będzie jak
 „baranek na rzeź prowadzony” (Iz 53,7). Ludzie Nim wzgardzą i Go odepchną: będzie to „mąż boleści” (Iz
 53,3). Ale właśnie „w Jego ranach będzie nasze zdrowie” i zbawienie (Iz 53,5).

Do takiej wizji przyszłego Mesjasza, który w każdym razie nie będzie władcą politycznym lecz ściśle
 religijnym, przyczyniły się niewątpliwie cierpienia i upokorzenia związane z okresem niewoli Babilońskiej i
 jej związku z ciągłymi grzechami apostazji od Jahwéh ze strony Izraela.
 – Lud Boży przekonał się, że zawiedli go wszyscy ziemscy przywódcy. Stwierdzili, że nie ma co liczyć na
 królów, nawet tych z rodu Dawidowego. Podobnie też nie ma co liczyć na kapłanów, bo i ci zawiedli.

Ocalenie, a raczej pełne odkupienie tak jak je zamyśla Jahwéh – może przyjść jedynie od Boga. On
 to stanie się kiedyś człowiekiem – w osobie Sługi Jahwéh z rodu Dawida, skazanego na okrutne
 zamordowanie. Jego to odkupieńcze cierpienie przyniesie zbawienie człowiekowi: mężczyźnie i kobiecie
 jako Bożemu żywemu Obrazowi.

Trzeba będzie jednak jeszcze niemało czasu, żeby tak pojmowane odniesienia oblubieńcze
 pomiędzy Jahwéh a Ludem Bożym, dojrzewały do przyjęcia tajemnicy wcielenia i odkupienia w Osobie
 Jezusa Chrystusa, Sługi Jahwéh i zarazem Syna Człowieczego.
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Z Księgi Pociech Deutero-Izajasza (Iz 42-55)

Na razie jesteśmy w okresie w pełni jeszcze utrzymującej się niewoli
 Babilońskiej, czyli w poł. 6 w. przed Chr. Otwieramy z dużej księgi Izajasza
 część określaną jako ‘Księga Pociech’ (tzn. Iz 40-55).
 – Lud Boży, określany przez Proroka jako „córa Syjon-Jeruzalem”, żył wtedy w
 niewoli w obozach pracy Babilonu. Działo się to w następstwie chronicznego
 bałwochwalstwa minionych czasów: zdrady wielokrotnie przyrzekanej
 wyłącznej miłości do Jahwéh.

Również ten Prorok (tj. Deutero-Izajasz) przedstawia grzechy czci oddawanej
 innym bogom mianem ‘cudzołóstwa’ z nie-bogami. Są to określenia grzechów
 przeciw pierwszemu przykazaniu, powtarzane niezmiennie zarówno w
 Pentateuchu Mojżeszowym, jak i u wszystkich Proroków; zarówno Proroków
 Wcześniejszych, jak i późniejszych. W poprzednich rozważaniach
 przytoczyliśmy ich niemało. Dla przypomnienia – oto jedna z takich
 wypowiedzi:

„Mnie do zazdrości pobudzili
 nie-bogiem [zazdrość ‘męża’ gdy żona go zdradza = cudzołóstwo Izraela z ‘obcymi bogami’: zdrada przymierza z Bogiem]
 ...” (Pwt 32,21).

„Córa Syjon” (zob. np. Iz 1,8; 37,22) dobrze wiedziała, że jej obecny los: niewola w obcej ziemi, słusznie
 jej się należy za ciągłe łamanie przymierza miłości, jakie zawarła z Bożym „małżonkiem” – pod Synajem
 (ok. 1250 r.).

W tej właśnie epoce [połowa 6 w. przed Chr.] Boży Oblubieniec stwierdził, że ‘wystarczy’ już wymierzonej
 swej ‘małżonce’: Izraelowi kary-pokuty. W tej sytuacji posyła On do swego zhańbionego niewolą,
 wstydzącego się siebie samego Ludu proroka-pocieszyciela z zaproszeniem do ponownej oblubieńczości
 z Bogiem jako ‘Małżonkiem’:

„Pocieszcie, pocieszcie mój Lud ! ...
 Przemawiajcie do serca Jeruzalem,
 wołajcie do niego,
że czas jego służby się skończył,
że nieprawość jego odpokutowana ...” (Iz 40,1n).

Bóg pociesza swą wiarołomną ‘małżonkę’, którą porzucił wskutek jej chronicznie, a ponadto
 ostentacyjnie popełnianych zdrad. Mówi do niej, żeby się nie załamywała. Stwierdza, że starczy już
 cierpień, jakie Lud Bożego Wybrania przeżył na ziemi nie swojej. Narody pogańskie dokuczały
 zniewolonym Judejczykom, iż znaleźli się tutaj wskutek niewierności względem Jahwéh. Wiedzieli zaś
 doskonale, że Jahwéh to Bóg ‘ich’: Judejczyków-Izraela.

W tej sytuacji mówi prorok w Bożym imieniu:

„Ty zaś, Izraelu, mój Sługo ...
 Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi ...
 rzekłem ci: ‘Sługą moim jesteś,
 Wybrałem cię, a nie odrzuciłem’ ...
 Albowiem Ja, Pan, twój Bóg,
 ująłem cię za prawicę
 mówiąc ci: ‘Nie lękaj się ...
 Nie bój się, robaczku Jakubie,
 nieboraku Izraelu!
 Ja cię wspomagam ...
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 Odkupicielem twoim – Święty Izraela’ ...” (Iz 41,8.9.13n).

Wypada zwrócić uwagę, jakim językiem do ‘porzuconej żony’ swej młodości przemawia tu Jahwéh.
 Przypomina fakt wyboru. Pamiętamy, iż Jahwéh uważał i uważa nadal Izraela za swoją osobistą
 własność, określaną jako „segulláh” (Wj 19,5): niejako cząstkę siebie samego. Stąd też biada
 komukolwiek, kto by chciał wyrządzić temu ‘oczku-w-głowie’ (por. Za 2,12) Jahwéh jakąś krzywdę!

Jednocześnie zaś Jahwéh potwierdza ten wybór i wyznaje uroczyście, iż nigdy Izraela – tej swojej,
 umiłowanej – nie odrzuci. W sytuacji zaś jej załamania wskutek dotkliwej kary niewoli w ziemi pogańskiej
 widzi Jahwéh potrzebę dodania jej otuchy. Przemówi do niej w słowach, których brzmienie staje się
 wezwaniem skruszonej grzesznicy do ponownej komunii życia i miłości z sobą:

„Tak mówi Jahwéh, twój Odkupiciel [Go‘alká: twój Go‘él: mściciel, najbliższy krewny poczuwający się do wykupienia
 krewnego, gdy ten dostał się do niewoli],
Święty Izraela: ‘Jam jest Jahwéh, twój Bóg,
 pouczający cię w tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz!
 O gdybyś zważał na me Przykazania,
 stałby się twój pokój jak rzeka ...
 Nigdy by nie usunięto ani wymazano
 twego imienia sprzed mego oblicza!’ ...” (Iz 48,17nn).

Córa Jeruzalem nie może uwierzyć, że słowa, jakie Jahwéh kieruje do niej przez swego Proroka, są
 prawdziwe. Nie mieści jej się w głowie, że po tylu ‘zdradach małżeńskich’, czyli wciąż popełnianym
 ‘cudzołóstwie z obcymi bogami’ – Jahwéh może nadal jeszcze ją miłować.
 – Jednakże jej Boży ‘Małżonek’ nie wprowadza w ‘błąd’ tam, gdzie chodzi o siebie jako Prawdę, czyli o
 swą wierność w raz ‘ślubowanej’ miłości. Toteż Jahwéh woła niezmiennie:

„... ‘Przebudź się, przebudź nareszcie! Powstań, o Jerozolimo!
 Ty, któraś piła z ręki Jahwéh puchar Jego gniewu ...: do dna go wychyliłaś ... ...

 Przebudź się, przebudź!
 Przyodziej moc twą, Syjonie!
 Oblecz się w szaty najokazalsze,
 o święte miasto, Jeruzalem!
 Bo już nie wejdzie nigdy do ciebie
żaden nieobrzezany ani nieczysty’ ...” (Iz 51,17; 52,1).

Bóg wybucha radością swej tęsknoty za niewierną, która się nawraca. Mówi do niej jak do niewiernej
 małżonki, do której mąż nie zbliżał się za karę. Czuła się ona przez to dotkliwie upokorzona. Przeżywała
 oddalenie od Bożego ‘Małżonka’ jak żywa ‘wdowa’, której Mąż ... żyje, a tylko za jej ‘zdrady’ małżeńskie
 ... nie dopuszcza jej obecnie do swej bliskości:

„Śpiewaj z radości, niepłodna, któraś nie rodziła,
 wybuchnij weselem i wykrzykuj,
 któraś nie doznała bólów porodu!
 Bo liczniejsi są synowie porzuconej
 niż synowie mającej męża, mówi Jahwéh ...” (Iz 54,1).

Zawstydzona Córa Jeruzalem nie może uwierzyć, że to co słyszy, jest prawdą. Wstydzi się obecnie
 samej siebie i swych dotychczasowych obrzydliwych praktyk: systematycznie uprawianego wiarołomstwa
 ‘małżeńskiego’. Tymczasem Jahwéh, Małżonek wierny, który mocą raz jej danego swego Bożego słowa:
 ‘Kocham cię, ty Moja, Izraelu’, poczuwa się odtąd nieustępliwie odpowiedzialny za to nierozwiązalne
 słowo. Mocą tego właśnie słowa wyraża On w tej chwili miłość swą do tej niewiernej – w postaci woli
 wykupienia zagrożonej umiłowanej z niewoli grzechu, w jaką sama przez swe grzechy popadła.

Unoszony tą właśnie odkupieńczą swoją wolą, zwraca się do niej w słowach pełnych uprzedzającej
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 miłości, która wyraża gotowość podarowania wszystkich niewierności i zaofiarować jej swoje Boże
 przebaczenie. Jahwéh mówi do niej:

„Nie lękaj się, bo już się Nie zawstydzisz [że Mąż za karę do ciebie się nie zbliży],
 nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia [że Mąż cię ignoruje].
 Raczej zapomnisz o wstydzie twej młodości
[wstyd z racji braku potomstwa: Bożej kary za popełniane zdrady ‘cudzołóstwa-z-bogami-innymi’].
 I nie wspomnisz już hańby twego wdowieństwa
[wdowieństwo pozorne: bo Mąż-Jahwéh jej obecnie nie dopuszcza za apostazję do obcych bogów].
 Bo Małżonkiem twoim
[hebr.: Be’aláik: twoim Báal = Mężem w małżeństwie; por. Jr 3,14; 31,32; w NT Chrystus a Kościół: Ef 5,21nn]
 jest twój Stworzyciel [hebr.: ’ośáik = ten który cię uczynił: ’aśáh],
 któremu na imię – Jahwéh Zastępów [hebr.: Jahwéh ceba‘ót szemó];
 Odkupicielem twoim [hebr.: we-Go‘alék: twoim Go‘él = najbliższym Krewnym, zobowiązanym do wykupienia cię]
 – Święty Izraela [hebr.: Qedósz Jiśra‘el],
 nazywają Go
[hebr.: iqqaré‘: jest nazywany = taka jest jego istota, On jako Odkupiciel, a wpierw Stworzyciel: Bóg-Życie, Bóg-Miłość]
 Bogiem [hebr.: ‘Elohé] całej ziemi” (Iz 54,4n).

Przytoczone słowa z Deutero-Izajasza są szokujące. Sam
 Jahwéh niejako nie czuje zahamowań, by siebie określić
 jednoznacznie jako Bá’al = Pana-Małżonka swej córy Jeruzalem,
 Izraela jako Ludu swego wybrania.

Zauważamy jednak bez trudności, że i to Słowo-Boże-Pisane
 pod zchnieniem Ducha Świętego nie jest wcale ‘nowością’. Jest tylko
 konsekwentną kontynuacją objawiającego Słowa Bożego właściwie
 poczynając od raju.
 – Gdyby Bóg nie był miłością typu oblubieńczego, nigdy by się

 człowiekiem: mężczyzną i kobietą z tak nieugiętym zaangażowaniem nie zajmował. Jedynie jako
 bezwzględnie wierny swemu słowu: ‘Kocham Cię, Ty moja, umiłowana nad życie’, jest On cierpliwy,
 czeka na nawrócenie serc, posyła nieustannie swych wybranych Mężów, by Lud Boży naprowadzali do
 skruchy i prośby o pojednanie z Bożym oblubieńcem. Jest On po prostu miłosierdziem, które nie chce
 śmierci grzesznika.

O podobnych ‘zabiegach’ bóstwa, które by weszło w jakieś ‘przymierze’ z człowiekiem, nie usłyszymy
 w żadnej innej religii.

Wracamy jednak do omawianego tekstu z Izajasza (r. 54). W dalszych wierszach tego tekstu
 nawiązuje Bóg do chwil, gdy co prawda zmuszony był ukarać swój wiarołomny Lud. Jednakże obecnie
 Ludowi swemu Jahwéh już przebaczył. Stąd też wzywa go na nowo do pierwotnej oblubieńczości.

Stajemy zdumieni wobec konsekwentnej kontynuacji dopiero co przerwanego wątku – Boga jako
 Małżonka swej wciąż ‘cudzołożnej’ oblubienicy, którą z tego względu musiał on czasowo całkowicie
 odsunąć od siebie:

„Zaiste, jak niewiastę porzuconą [za zdrady małżeńskie; tu: łamanie I-go Przykazania]
 i zgnębioną na duchu, wezwał cię Jahwéh [ponowne zaproszenie do pierwotnej komunii życia i miłości małżeńskiej].
 I jakby do porzuconej żony młodości
 mówi twój Bóg:
 ‘Na krótką chwilę porzuciłem ciebie,
 ale z ogromną miłością cię przygarnę.
 W przystępie gniewu ukryłem
 przed tobą na krótko swe oblicze,
 ale w miłości wieczystej [u-be-chésed ’ôlám richamtík = i w miłości-łasce na wieki wzruszyłem się nad tobą
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 miłosierdziem]
 nad tobą się ulitowałem [richamtík, od: rachám = wzruszyłem się nad tobą miłosierdziem]’,
 mówi Jahwéh, twój Odkupiciel [hebr.: go‘alék: twój Gó‘el = najbliższy krewny zobowiązany do wykupienia cię]...” (Iz
 54,6nn).

Po tym wyznaniu swych wzruszonych ‘wynurzeń’ o pojednanej komunii małżeńskiej z chronicznie
 niewierną, ale w tej chwili nawróconą ‘córą Jeruzalem’, nawiązuje Jahwéh do samych podstaw swej
 nieustępliwie wiernej miłości. Jahwéh jest Prawdą – w znaczeniu izraelsko-biblijnym, czyli nieugięcie
 stały w tym, co raz wypowie. Stąd też jest On skałą, która nie tylko daje podstawę ocalenia, lecz wręcz
 zaprasza i prowokuje do oparcia się na niej jako na niezawodnym fundamencie, który nigdy nie
 zawiedzie.
 – Jahwéh uświadamia to swej oblubienicy – swemu Ludowi językiem obrazowym, zrozumiałym dla
 każdego człowieka. Jan Paweł II określi tę nieustępliwie wierną miłość jako „potężniejszą niż śmierć, ...
 potężniejszą niż grzech” (DiM 8).

Zaś omawiany fragment z Izajasza utrwali tę cechę Bożej miłości pod tchnieniem Ducha Świętego w
 słowach:

„Bo góry mogą ustąpić
 i pagórki się zachwiać [= dwie niemożliwości],
 ale miłość moja nie odstąpi od ciebie [hebr.: we-chasdí me‘itték lô‘-jamúsz]
 i nie zachwieje się moje przymierze pokoju
[hebr.: u-berít szelômí] [Boże Przymierze wyrastające z Boga jako Prawdy-Wierności, mające do dyspozycji Wszechmoc],
 mówi Pan, który ma Litość nad tobą [hebr.: merachamék, od: rachám = odczuwać wnętrznościami miłosierdzia]” (Iz
 54,10).

c. Bóg-‘Małżonek’ w swej tkliwej miłości do Izraela-Oblubienicy
(Iz 62)

Wypada przejść do jeszcze innego, bardzo charakterystycznego fragmentu księgi Izajasza – z części,
 określanej jako Trito-Izajasz (rozdziały Iz 56-66). Ta część księgi Izajasza powstała nieznacznie później od
 Deutero-Izajasz, z którego dopiero co zaczerpnęliśmy ciąg tematyczny przedstawiający Jahwéh jako
 Małżonka ‘córy Syjon’ – Izraela.
 – Treść tego fragmentu koncentruje się wokół ponownego pojednania Jahwéh z Izraelem. Stało się ono
 możliwe dzięki pogłębieniu duchowemu, jakie nastąpiło u wygnańców w ciągu owych lat swoistych
 ‘rekolekcji narodu’ niewoli Babilońskiej (od 586-539 r.).

Jahwéh wysłał do owych wygnańców z ojczyzny kolejnego wielkiego proroka, określanego ogólnym
 mianem Trito-Izajasza. Przyjrzymy się fragmentowi orędzia Jahwéh do narodu, zapisanego w Iz 62.
 Słowa te przytaczaliśmy już w innym kontekście (zob. dokładniej:  Bóg jako Zakochany: Iz 62). Niemniej obecnie
 wypada uświadomić je sobie jeszcze raz – w nawiązaniu do ciągu tematycznego, który aktualnie
 rozpatrujemy: miłość Jahwéh do swego Ludu i każdego pojedynczego człowieka przedstawiana w
 Słowie-Bożym-Pisanym na kształt typowych odniesień oblubieńczych.

Prorok ogląda w duchu w tej części księgi Izajasza już pełnię mesjańskiej przyszłości. Raz po raz
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 wybucha radością z odnowionego przymierza Boga z Ludem. Widzi Jeruzalem w nowym blasku chwały
 bijącej wprost od Jej Odkupiciela.
 – Jeruzalem stanie się ośrodkiem jarzejącym blaskiem Jahwéh, do którego ścigają wszystkie inne narody
 „nucąc radośnie hymny na cześć Jahwéh” (Iz 60,6). Orędzie głoszenia „Dobrej Nowiny” będzie kierowane
 do ubogich, będzie opatrywało „razy serc złamanych, zapowiadając wyzwolenie jeńcom i więźniom
 swobodę, obwieszczając rok łaski u Jahwéh” (por. Iz 61,1n).

W takim kontekście pojawia się kolejny wybuch radości Jeruzalem, którego „dusza ... raduje się w
 Bogu” swoim (Iz 61,10), gdyż sam Jahwéh je „przyodział w szaty zbawienia ... jak oblubienicę strojną w
 swe klejnoty” (Iz 61,10).

Zaczyna przemawiać Jahwéh. Wynajduje On dla swej umiłowanej, oblubienicy Syjon – coraz inne
 imiona. Mają one wyrażać intensywność i czułość Jego miłości do niej – na podobieństwo obopólnych
 odniesień w okresie najpiękniejszego narzeczeństwo lub małżeństwa.
 – Z całą subtelnością nawiązuje Jahwéh jako jej Boży ‘Małżonek’ do minionego okresu dziejowego, gdy
 Izrael-Jeruzalem-Syjon zeszła do rzędu jakoby ‘wdowy’ obok żyjącego męża, który nie dopuszczał jej do
 siebie z powodu popełnianych przez nią zdrad małżeńskich.

Posłuchamy Bożych wynurzeń, ujętych jeden raz więcej językiem autobiograficznym, czego nigdzie
 poza Izraelem nie spotykamy:

„Przez wzgląd na Syjon nie umilknę,
 przez wzgląd na Jeruzalem nie spocznę,
 dopóki jej sprawiedliwość nie błyśnie jak zorza
 i zbawienie jej nie zapłonie jak pochodnia.
 Wówczas narody ujrzą twą sprawiedliwość, i chwałę twoją wszyscy królowie.
 I nazwą cię [= Jeruzalem! Ty Moja, Ukochana!] nowym imieniem, które usta Jahwéh oznaczą [Jahwéh to imię
 określi].
 Będziesz prześliczną-koroną w rękach Jahwéh,
 królewskim-diademem [u-zeníf: zawój, turban na głowę] w dłoni twego Boga.

 Nie będą więcej mówić o tobie ‘porzucona’
[= ’azubáh: odsunięta-wyrzucona przez męża, za zdradę małżeńską]
 o krainie twej już nie powiedzą ‘spustoszona’
[hebr.: szemamáh: = przerażenie, bezludzie, miejsce niesamowite-niebezpieczne]
 Raczej cię nazwą ‘moje-w-niej-upodobanie’ [hebr.: chefcí-báh]
 a krainę twoją ‘poślubiona’ [= hebr.: be’uláh: ta która ma swego Bá’al, pana jako małżonka; zamężna].
 Albowiem spodobałaś się Jahwéh [hebr.: chapéc = znaleźć upodobanie, lubić, zainteresować się kimś]
 i twoja kraina-otrzyma-Męża [we-‘arcék tibba’él = a Ziemia twoja zostanie Mężatką, będzie miała swego Bá’al].

 Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę [hebr.: jib’al: staje się Bá’al względem swej panny-dziewicy = ożeni się],
 tak twój Budowniczy-ciebie-poślubi [hebr.: jib’aluk],
 i jak oblubieniec [hebr.: chatán = narzeczony]
 weseli się z oblubienicy [hebr.: kalláh = narzeczona]
 tak Bóg-twój-tobą-się-rozraduje ...!” (Iz 62,1-5).

Język Słowa-Bożego-Pisanego nie pozostawia wątpliwości. Bóg przemawia do córy Syjon – i
 każdego człowieka: mężczyzny i kobiety, naprawdę jak oblubieniec. Jest On w tej ‘swojej’ – rozradowany
 i zakochany. Walczy też dramatycznie o jej szczęście – wieczne!
 – Jahwéh chodzi wciąż o jedno: żeby „sprawiedliwość” tej Jego wybranej, nad życie umiłowanej –
 „błysnęła jako zorza, i zbawienie ... jak pochodnia”.

Widać tu zatem wciąż bezinteresowną, nie-egoistyczną miłość Jahwéh. Jemu nie chodzi o własną
 chwałę, lecz o dobro tej umiłowanej. Dopiero wtedy, gdy ona będzie błyszczała cnotami: pierwotną
 świętością i nieskalanością, zgodnie z Bożym zamysłem w dniu stworzenia i w małżeństwie jako
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 sakramencie stworzenia, stanie się ta Jego, córa Syjon – radością Jego serca. Wtedy dopiero będzie
 mógł Jahwéh mówić do niej językiem pieszczotliwym: „Prześliczna-korona”, „Moje-w-niej-upodobanie”, i
 innymi określeniami, które będą „Nowym imieniem” tej Jego, oblubienicy – Ludu Bożego, jako krainy
 „poślubionej”, bo mającej Boga jako swego jedynego, prawdziwego „Bá’al”.

d. Podsumowanie wypowiedzi Izajasza

Należałoby podsumować charakterystyczne rysy odniesień w pionie: Bóg a Lud Boży, na ile one
 nawiązują w przytoczonych fragmentach księgi Izajasza do rzeczywistości kształtowanej w życiu
 oblubieńczym i małżeńskim.

  W początkowej części księgi Izajasza widzimy niedwuznaczne określenia językowe, nawiązujące
 do jawnie uprawianego ‘cudzołóstwa-z-innymi-bogami’ w samym nawet Jeruzalem. Izajasz musiał mieć
 niesłychanie dużo odwagi, by publicznie nazywać Jeruzalem miastem „nierządnicą”, a przywódców
 duchowych i sprawujących w niej rządy – „wodzami Sodomskimi, ... Ludem Gomory” (Iz 1,10n.21).
 Wspomina o niesprawiedliwościach społecznych, o przelewaniu niewinnej krwi, wytykając zatem
 krzyczącą niesprawiedliwość społeczną.

Tym bardziej jednak nawiązuje do ciągłej zdrady pierwszego przykazania przymierza. Czyni to od
 pierwszych swoich wystąpień jako proroka, podkreślając, że bydło rozpoznaje swojego ‘pana-
właściciela’, podczas gdy Boża oblubienica, określana przez Izajasza często jako „córa Syjon” (np. Iz 1,8),
 jest cała splamiona, tak iż jej „srebro żużlem się stało” (Iz 1,22). Powodem dogłębnego upadku Jeruzalem
 jest odrzucenie Jahwéh, z którym Izrael związał się przymierzem – ślubnym:

„Zaiste Jeruzalem upada – i Juda się wali,
 bo przeciw Jahwéh są ich słowa i czyny,
 by oczy Jego chwały obrażać” (Iz 3,8).

  Na tym negatywnym tle wybija się ‘Pieśń o winnicy’ (Iz 5,1-7).
 Również w niej widzimy wydźwięk negatywny: o „cierpkich jagodach”.
 Ten aspekt negatywny uwydatnia jednak tylko tym wyraziściej „pieśń
 miłości”, jaką Jahwéh wyśpiewywał ku tej swojej winnicy: „Winnicą
 Jahwéh zastępów jest dom Izraela ...” (Iz 6,7).

Innymi słowy fragment ten jest pieśnią Bożego bólu,
 wyrywającego się z dojmująco zranionej miłości Jahwéh grzechami
 jego oblubienicy, którą chciał kochać: Izraela, podczas gdy ci Jego,
 Lud Izraela, „jak Sodoma ogłaszają swój grzech i go nie tają – na swoje nieszczęście” (Iz 3,9).

W tym samym czasie również Ozeasz stał się piewcą dogłębnie zranionej oblubieńczej miłości
 Jahwéh do Izraela, który Go przy każdej sposobności zdradza swym odstępstwem od uroczyście
 przyjętego, zawartego przymierza ślubnego z Jahwéh. Wyżej omawialiśmy wiele fragmentów Księgi
 Ozeasza.
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  W ramach drugiej części księgi Izajasza, tzn. Deutero-Izajasza, przyjrzeliśmy się dokładniej
 przedziwnemu wynurzeniu Jahwéh – autobiograficznemu, o swej miłości do Syjonu, względnie
 Jeruzalem. Tych określeń używa Jahwéh, by zwierzać się o swej odnowionej, intensywnie przeżywanej
 miłości do swej oblubienicy, a raczej swojej małżonki: Izraela.
 – Zgodnie z sytuacją historyczną: w pełni jeszcze trwającej niewoli babilońskiej, którą przesiedleni
 przeżywali jako poniżającą karę za wielowiekowe łamanie pierwszego przykazania, Lud ówczesny
 oceniał siebie jako małżonkę Jahwéh, która jednak za swoje ostentacyjne cudzołóstwa-z-innymi-bogami
 została odsunięta od Niego i wyrzucona ‘z domu’: z ziemi obietnicy. Wydawało się, że nic już nie zdoła
 odmienić losu wygnańców.

Tymczasem właśnie do tego Ludu, przygnębionego, ale zarazem skruszonego i nawróconego,
 skutecznie ‘wyleczonego’ z nie ustających ciągot do bałwochwalstwa, posłał Jahwéh proroka-
pocieszyciela. Ten zapewnia wygnańców, że Bóg przyjął ich karę i dał się już przebłagać. Że zaprasza
 swój Lud jak małżonkę do ponownej pełnej komunii miłości i życia z sobą.

Jak nigdy dotąd, Słowo-Boże-Pisane nie krępuje się mówić bez zażenowania o ‘ogromnej miłości’
 Jahwéh. Jest to ten sam język, z jakim spotkamy się kiedyś w Słowie-Bożym-Pisanym Nowego
 Testamentu:

„Na krótką chwilę porzuciłem ciebie,
 ale z ogromną miłością [hebr.: u-berachamím gedolím = i ogromnym wzruszeniem wnętrzności miłosierdzia]
 cię przygarnę [hebr. od: qabac = zgromadzić, przygarnąć do dziedzictwa]” (Iz 54,7; zob. J 3,16; 13,1; Rz 5,8; Ef 2,4).

  Szokujące jest w omawianym fragmencie, gdy Jahwéh mówi o sobie w sposób tak jednoznaczny
 jak niemal nigdy dotąd, choć i inni prorocy o tym też już wspominali, iż „Małżonkiem ci jest twój
 Stworzyciel ... Odkupicielem twoim – Święty Izraela, nazywają go Bogiem-całej-Ziemi” (Iz 54,5). Język
 biblijny, zatem język Prawdy objawienia, nie pozostawia tu żadnej wątpliwości.

Nie trzeba się zatem bać określenia, że pierwszym ‘Oblubieńczym’  jest sam w ogóle Bóg. On to nie
 tylko JEST – Miłością, ale jest Miłością Oblubieńczą. Co prawda dopiero w Nowym Testamencie
 przedstawi się Bóg sam w sobie w Jezusie Chrystusie jako komunia Bożych Trzech Osób: Ojca i Syna i
 Ducha Świętego. Niemniej Bóg nigdy nie był inny, jak zawsze Trójcą Osób, które stanowią doskonałą
 komunię Życia i Miłości pomiędzy sobą – a następnie do tejże komunii życia i miłości zapraszają
 człowieka: mężczyznę i kobietę.

O tyle również omawiany tekst wnosi niezmiernie bogaty ładunek znaczeniowy i rzeczowy w rozwój
 Prawdy Objawienia, która pod działaniem Ducha Świętego zaczyna jarzyć coraz silniejszym blaskiem,
 zdumiewając, ale tym bardziej radując Lud Bożego upodobania.

Z tego względu przysługuje omawianemu tekstowi: Iz 54 – miejsce zupełnie wyjątkowe również w
 aspekcie podejmowanych przez nas aktualnie poszukiwań: określeń biblijnych Starego Testamentu na
 oznaczenie obopólnych odniesień pomiędzy Jahwéh a Ludem Bożym – na kształt odniesień
 przeżywanych w oblubieńczości w małżeństwie.

  Takie same spostrzeżenia dotyczą z kolei kolejnego, dalszego fragmentu księgi Izajasza – Iz 62.
 Tekst ten pochodzi najprawdopodobniej z czasu jeszcze późniejszego – definitywnie końca
 dobiegającego okresu poniżającej niewoli Babilońskiej.

W tym Słowie-Bożym-Pisanym przebija zdecydowanie sama tylko radość Jahwéh z ponownego
 przyjęcia do swego bliskości dotąd odseperowanej ‘małżonki’, która była cała splamiona cudzołóstwami z
 innymi bogami. Obecnie, po odpokutowaniu swych grzechów, zbrodni i zdrad, zostaje otoczona
 najczulszymi imionami-nazwami, jakie pojawiają się jedynie u osób naprawdę zakochanych.
 – Jahwéh niejako mobilizuje całą swoją Bożą wynalazczość, by utworzyć określenia, świadczące o Jego
 najwyższym uczuciowym zaangażowaniu, nacechowanym ponadto trudną do ukrycia radością na widok
 tej swojej, dotąd sponiewieranej, zasmuconej w pokucie za swoje grzechy, ale obecnie już oczyszczonej.
 Jahwéh chciałby ją niejako obcałować i w swej ogromnej radości wypieścić, jak „młodzieniec poślubia



 dziewicę ...” (Iz 62,5). Nie wiedząc już niejako, co by jeszcze z przelewającego się rozradowania uczynić,
 wymyśla coraz inne pieszczotliwe określenia, które są jednak imionami, z jakimi do swej umiłowanej,
 oblubienicy – Izraela, się zwraca.

Imionami tymi to: „Prześliczna-korona-w-rękach-Jahwéh”, oraz: „Królewski-diadem-w-dłoni-twego-
Boga” (Iz 62,3). Jednocześnie zaś Jahwéh przekreśla definitywnie dotychczas tej umiłowanej – jako
 wiarołomnej – nadawane nazwy: „porzucona-wyrzucona”, oraz „spustoszona-przerażająco-bezludna” (Iz
 62,4).
 – W miejsce tych negatywnych nazw, chociaż były one uzasadnione, wymyśla Jahwéh kolejne dla swej
 Umiłowanej Oblubienicy Imiona: „Kraina-poślubiona” oraz „kraina-zamężna” (Iz 62,4).

  Wszystkie te zwierzenia swej oblubieńczej miłości uzasadnia Jahwéh swym niezwykle poważnie
 traktowanym przymierzem, jakim związał się z Izraelem – nie tylko pod Synajem, ale już o wiele
 wcześniej: poprzez Patriarchów Abrahama-Izaaka-Jakuba, a nawet w chwili wywołania świata i
 człowieka z nie-istnienia do istnienia:

„Bo góry mogą ustąpić – i pagórki się zachwiać,
 ale miłość moja nie odstąpi od ciebie – i nie zachwieje się moje przymierze pokoju,
 mówi Jahwéh, który ma litość nad tobą” (Iz 54,10).

Oraz:

„Co do mnie, takie jest przymierze moje z nimi, mówi Jahwéh:
 Duch Mój, który jest nad tobą, i słowa moje, które włożyłem ci w usta,
 nie zejdą z twych własnych ust, ani z ust twoich dzieci, ani z ust potomków twoich synów,
 odtąd i na zawsze – mówi Jahwéh” (Iz 59,21).

OGÓLNE PODSUMOWANIE
wypowiedzi Starego Testamentu o miłości Jahwéh

do swojego Ludu

Na tym zakończymy przegląd miejsc Ksiąg Starego Testamentu, w których znaleźć można określenia
 przedstawiające odniesienia miłości Boga do człowieka – w sposób i za pomocą słownictwa, do jakiego
 jesteśmy przyzwyczajeni, ilekroć mowa jest o odniesieniach pomiędzy narzeczonymi, względnie już
 małżonkami. Zauważamy, że miejsc takich przedstawiono w poprzedzających rozważaniach niemało.
 Staraliśmy się podążać w zasadzie według schematu stopniowo narastającego objawienia Boga w Jego
 Prawdzie-wierności. Wyłowiliśmy szereg odnośnych wypowiedzi zarówno z Pięcioksięgu Mojżeszowego,
 jak i Proroków ‘Wcześniejszych’ i wybiórczo – Ksiąg Proroków ‘Późniejszych’.

Zdajemy sobie sprawę, że pozostało jeszcze wiele innych podobnych wypowiedzi, rozproszonych w
 jeszcze innych księgach Starego Testamentu. Z Ksiąg Proroków ‘Mniejszych’ wypadało nawiązać do
 fragmentów np. Proroka Sofoniasza, Zachariasza, Amosa, Micheasza.
 – Jest odrębna Księga przedstawiająca językiem bardzo szczególnym, za pomocą alegorii, Boże



 odniesienia do Ludu swego Wybrania: księga Pieśni nad Pieśniami. Jeszcze inną Księgą Starego
 Testamentu, to Księga Tobiasza, gdzie ukazane jest ludzkie i Boże pojmowanie i przeżywanie
 małżeństwa.
 – Pragniemy jedynie odesłać Drogich Czytelników m.in. do odnośnych wypowiedzi i komentarzy do tych
 miejsc biblijnych, jakie przedstawił Jan Paweł II w ramach środowych katechez przez pierwsze lata
 swego Pontyfikatu. Są one wydane w często przez nas cytowanym tomie: „Mężczyzną i Kobietą stworzył
 ich” (Roma, Libreria Editrice Vaticana 1986) [zob. tamże: Pieśń nad Pieśniami: str. 419-443; Księga Tobiasza: str. 443-457].

RE-lektura: część VI, rozdz. 7f.
 Stadniki, 30.IV.2015.
 Stadniki, 17.X.2015 i 3.I.2016.
 Tarnów, 15.VIII.2016.
 Tarnów, 27.IX.2016.
 Tarnów, 25.VI.2017.

              

3. Zwierzenia miłości Jahwéh u Deutero- i Trito-Izajasza

a. Fragmenty z Proto-Izajasza
Tło historyczne po upadku Judy i Jeruzalem w 586 r.
Rzut oka na miłość Jahwéh do Izraela w ujęciu Proto-Izajasza (Iz 1-4)
Z Izajaszowej ‘Pieśni o Winnicy Jahwéh’ (Iz 5,1-8)

b. Bóg ‘Małżonek’ Izraela (Iz 54)
Sytuacja Żydów w Niewoli w Babilonie
Z Księgi Pociech Deutero-Izajasza (Iz 42-55)

c. Bóg-‘Małżonek’ w swej tkliwej miłości do Izraela-Oblubienicy (Iz 62)
Tekst Iz 62,1-5

d. Podsumowanie wypowiedzi Izajasza

OGÓLNE PODSUMOWANIE wypowiedzi Starego Testamentu o miłości Jahwéh do swego Ludu

Obrazy-Zdjęcia

R6-102. Walencja – Światowy Kongres Rodzin 2006 – 1
R6-103. Światowy Kongres Rodzin 2006. Przed Ołtarzem Matki Boskiej - 2
R6-104. My też mamy ładne loczki
R6-105. Ale rozrabiaki! Ćwiczą jedzenie ryżu patyczkami od niemowlęctwa ...
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 Rozdz. 7. BOŻE „OBLUBIEŃCZE” ZWIERZENIA MIŁOŚCI
W KSIĘGACH PROROCKICH
„Spodobałaś się Jahwéh, a twoja Kraina otrzyma MĘŻA” (Iz 62,4)

 Kolejny ciąg rozważaniowy

 A. MOWA MIŁOŚCI URADOWANEJ – WCIĄŻ RANIONEJ

 1. Uczuciem nasycone zatroskanie o Miłość odwzajemnioną

 Boże uzasadnianie oczekiwanej miłości wzajemnej ze strony Izraela

 2. W walce o odzyskanie wciąż zdradzanej miłości

 a. Odpowiedź oblubieńcza na oblubieńczość

 b. Prorocy w Izraelu

 c. Ponętny kult ‘obcych bogów’

 Ofiary z ludzi: Milkom i Kemosz

 Kult prostytucji sakralnej

 d. Nieufność Hebrajczyków Wyjścia – wiara Egipcjan

 3. Wierność pierwszemu Przykazaniu: Życie Umiłowanej

 W walce o pierwsze Przykazanie: Życie – swej Umiłowanej

 4. Próba wierności-w-miłości pod Synajem: Złoty Cielec

 a. Aaron pod presją żądania: „Uczyń nam bogów”

 Uwaga filologiczna do Wj 32,1

 b. Zraniona miłość Jahwéh ratującego zagrożony Lud-Oblubienicę

Część VI, Rozdz. 7: ...A-B...     p6_7b.htm

 5. Próba wierności-w-miłości pod Baal-Peor

 a. Bileam mający wytrącić Ludu Jahwéh z biosfery błogosławieństwa

 Uwaga do wydarzeń z Bileamem (Lb 22-25.31)

 b. Szatański plan zemsty Bileama na Jahwéh i Izraelu

 c. Styl działania Jahwéh w przypadku śmiertelnego zagrożenia umiłowanej

 Tekst 2 Krl 17 o powodach upadku Izraela północnego

 „Szli za nicością – stali się nicością”

 d. Drastyczne środki celem wyrwania nierozumnego Ludu ze zdrady miłości

 e. Nieuniknione rozliczenie się ze sługami Złego

 B. OBLUBIEŃCZOŚĆ BOŻA PRZEZIERAJĄCA W KSIĘGACH
PROROKÓW „WCZEŚNIEJSZYCH”

 1. Ogólny przegląd uporczywej nie-ufności Izraela w miłość Jahwéh

 a. Chroniczne uniezależnianie się Ludu Bożego od miłości Jahwéh

 Tekst: Przyczyny upadku Izraela-Samarii (2 Krl 17,13nn)

 Tekst: Nie chcieli Skały-Wierności

 b. Przymierze z zapałem przyjęte – w praktyce ignorowane

 c. Niestrudzone buntowanie Ludu przez Złego

 d. Czy inni bogowie naprawdę nie istnieją

 Tekst: Gedeon burzy ołtarz Baala i Aszery

 e. Głębsze powody podążania za Złym – na przekór Jahwéh

 f. Tajemnicza uwaga Amosa o kulcie Jahwéh okresu Wyjścia

Część VI, Rozdz. 7: ...B...     p6_7c.htm

 2. Bóg-Miłość wobec wiarołomstwa Izraela jako ‘zdrady małżeńskiej’

 a. Zdrada Przymierza z Jahwéh przez ‘cudzołóstwo z obcymi bogami’

 b. ‘Cudzołóstwo’ z obcymi bogami według relacji księgi Sędziów

 c. ‘Cudzołóstwo’ z obcymi bogami według relacji Ksiąg Królewskich

 Małżeństwa mieszane jako pułapka do apostazji

 Salomon a apostazja: przykład idący ‘od góry’

 Jeroboam a rozłam religijno-polityczny

 Migawki losów Przymierza z Jahwéh z czasów Achaba i Jezabeli



 Król Moabu Mesza w czasie wojny z Izraelitami

 Uwaga historyczna: Stela Meszy

 Wyznanie wiary w Jahwéh ze strony Naamana

 Achaz: zawierzenie Jahwéh czy własnej ‘racji stanu’

 Definitywny koniec Izraela północnego: zdobycie Samarii (722 r.)

 Szli za nicością – stali się nicością

 Ezechiasz w swym zawierzeniu Jahwéh (ok. 700 r.)

 Manasses w Judzie który przechylił miarę apostazji (w. 7)

 Król Jozjasz w Judzie: całkowite zawierzenie w Jahwéh

 3. Podsumowanie postaw Jahwéh a Izraela w obliczu ślubnej
więzi przymierza

 a. Rzut oka na dzieje Przymierza z punktu widzenia Bożego

 Tekst: Bóg Miłosierny, Litościwy, bogaty w łaskę (Wj 34,5nn)

 Hebr. émet. ‘Prawda-Wierność’: rozważanie filologiczno-merytoryczne

Część VI, Rozdz. 7: ...B-C...     p6_7d.htm

 Jahwéh w wierności Przymierzu – a więź małżeńska

 b. Dzieje Przymierza z punktu widzenia Izraela

 Ostentacyjny ciąg ‘cudzołóstwa-z-bogami’ – a pojmowanie przymierza
małżeńskiego

 C. OBLUBIEŃCZOŚĆ BOŻA OBJAWIAJĄCA SIĘ W KSIĘGACH
PROROKÓW ‘WIĘKSZYCH’

 1. Boże zwierzenia u Proroka Ozeasza

 a. Dogłębnie raniona oblubieńczo-małżeńska miłość Jahwéh

 Z dziejów trudnego życia małżeńskiego Ozeasza

 Dzieje ‘małżeńskie’ Jahwéh z wiarołomnym Izraelem północnym

 Próby Jahwéh odzyskania wiarołomnej oblubienicy przez dotkliwe kary

 Perspektywa ponownego pojednania ‘małżeńskiego’

 Bezustanne uprawianie bałwochwalstwa u podstaw klęsk
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 Boża ‘Nadzieja’ na nawrócenie Wiarołomnej i Nowe Przymierze

 b. Podsumowanie przymiotów oblubieńczo-małżeńskiej miłości Jahwéh
u Ozeasza

 Tabela: Kocham Cię ... ! Ja Twój Boży Małżonek!

 2. Oblubieńczo-małżeńskie zwierzenia miłości Jahwéh u Jeremiasza

 a. Wynurzenia samoobjawieniowe Jahwéh ze swej miłości

 Zaangażowana miłość Jahwéh do Izraela-oblubienicy: kochającej,
potem cudzołożnej

 Perspektywy Nowego przyszłego Przymierza mesjańskiego

 Wewnętrzne zmagania w dniach jego odrzucanej misji

 Stan grzechu Izraela i nieunikniona klęska narodu

 Odpowiedzialni za grzech: prorocy fałszu i niewierni kapłani

 Przegląd przerażających kultów

 Bogowie nicości wiodący do unicestwienia

 Izrael: Boża oblubienica

 b. Podsumowanie wynurzeń miłości Jahwéh u Jeremiasza

 Tabela: Kocham Cię, ty moja cząstko wybrana, oblubienico...!

Część VI, rozdz. 7: ...C...     p6_7f.htm

 3. Zwierzenia miłości Jahwéh u Deutero- i Trito-Izajasza

 a. Fragmenty z Proto-Izajasza

 Tło historyczne po upadku Judy i Jeruzalem w 586 r.

 Rzut oka na miłość Jahwéh do Izraela w ujęciu Proto-Izajasza (Iz 1-4)

 Z Izajaszowej ‘Pieśni o Winnicy Jahwéh’ (Iz 5,1-8)

 b. Bóg ‘Małżonek’ Izraela (Iz 54)



 Sytuacja Żydów w newoli w Babilonie

 Z Księgi Pociech Deutero-Izajasza (Iz 42-55)

 c. Bóg-‘Małżonek’ w swej tkliwej miłości do Izraela-oblubienicy (Iz 62)

 Tekst Iz 62,1-5

 d. Podsumowanie wypowiedzi Izajasza

 OGÓLNE PODSUMOWANIE wypowiedzi Starego Testamentu o Miłości
Jahwéh do swego Ludu

 Powrót: SPIS TREŚCI
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