


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

Ze skarbnicy midraszy
 .  

  
Pewnego razu przyszedł do rabbiego Akiby¹ niedowiarek i zapytał go: Bóg, Mądrość

— Kto stworzył świat?
— Wszechmogący — odparł rabbi Akiba.
— Da mi na to konkretny dowód — powieǳiał niedowiarek.
— Przy dź utro, to ci dam.
Naza utrz kiedy niedowiarek z awił się u rabbiego Akiby, ten zapytał go:
— Powieǳ mi, co masz na sobie?
— Ubranie.
— A kto e zrobił?
— Tkacz.
— Nie wierzę ci — powieǳiał rabbi Akiba. — Da mi na to konkretny dowód.
— A aki tu może być konkretny dowód? Czyżbyś nie wieǳiał, że tkacz robi materiał

na ubrania?
— A czyżbyś ty nie wieǳiał, że Wszechmogący stworzył świat?
I niedowiarek odszedł od rabbiego niezadowolony.
— Rabbi — rzekli do Akiby ego uczniowie — a gǳież tu dowód konkretny?
A na to rabbi Akiba odpowieǳiał:
— ǲieci mo e, tak ak dom świadczy o tym, że ktoś go zbudował, ak ubranie świad-

czy o tym, że ktoś e utkał, a drzwi świadczą o tym, że e zrobił stolarz, tak świat świadczy
o tym, że stworzył go Wszechmogący.
 
Kiedy ziemia zaczęła wydawać drzewa i wszelkie inne rośliny, po awiły się na świecie
ogrody i lasy. A drzewa barǳo się bały żelaza i tak mięǳy sobą mówiły:

— Przy ǳie kiedyś taki czas, że człowiek sporząǳi sobie z żelaza siekierę i wszystkie
nas, co do ednego, wytnie.

Żelazo usłyszawszy to, zwróciło się do drzew tymi oto słowy:
— Jeśli bęǳiecie żyły w zgoǳie i edno drugiego nie oszuka, nic złego nie będę mogło

wam uczynić. Skąd bowiem wezmę drewno na trzonek do siekiery?
 
Kiedy Bóg powziął zamiar stworzenia Ewy, długo i głęboko zastanawiał się, z akie części
Adama ą stworzyć. Medytował tak: Kobieta, Kobieta ”upadła”

— Nie stworzę e z ego głowy. Nie chcę, by się wywyższała.
— Nie stworzę e z ego oka. Nie chcę, by była ciekawa i chciała wszystko na własne

oczy zobaczyć.
— Nie stworzę e z ego ucha, by nie była zbyt ciekawa i nie chciała wszystkiego

i wszęǳie podsłuchiwać.
— Nie stworzę e z ego ust, by nie była zbyt gadatliwa.

¹Akibawłaśc. Akiba ben Josef (ok. –) — tannaita trzecie generac i; zaangażowany w ostateczne ustalenie
kanonu biblii hebra skie oraz zebranie przekazów ustnych dotyczących żydowskiego prawa religĳnego, co dało
podstawy do pracy nad Miszną. Poparł powstanie Bar-Kochby (–), za co zginął śmiercią męczeńską;
zaliczany do ǲiesięciu Męczenników żydowskich. [przypis edytorski]
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— Nie stworzę e z ego serca, by nie była zazdrosna.
— Nie stworzę e z ego ręki, by nie kładła swoich rąk na rzeczy nienależące do nie .
— Nie stworzę e z ego nogi, by nie była latawicą.
— Stworzę ą z nieodsłonięte części ciała, niewidoczne nawet gdy człowiek est nagi.
I przy tworzeniu każdego członka ciała Ewy Bóg tak powiadał:
— Obyś była cnotliwą kobietą.
I mimo to doskonały w zamierzeniu plan Wiekuistego spalił na panewce. Kobieta

wywyższa się, prze awia nadmierną ciekawość, chce wszystko wiǳieć i wszystko słyszeć,
usta się e nie zamyka ą, est zazdrosna, lubi sięgać po rzeczy do nie nienależące i est
latawicą.
    
Kiedy Bóg zapragnął stworzyć człowieka, aniołowie poǳielili się na grupy o przeciwstaw- Anioł, Bóg, Prawda, Łaska,

Sprawiedliwość, Pokónych poglądach. Jedne były zdania, że należy go stworzyć, inne, że nie. Były to: Łaska,
Prawda, Sprawiedliwość i Pokó . Łaska twierǳiła:

— Należy go stworzyć, albowiem bęǳie czynił łaskę i dobro.
Prawda miała odmienne zdanie:
— Nie należy go stwarzać, albowiem przepełniony bęǳie kłamstwem, oszustwem

i fałszem.
Sprawiedliwość stała na takim stanowisku:
— Należy go stworzyć, gdyż człowiek zaprowaǳi na świecie sprawiedliwość.
Pokó dał wyraz takiemu mniemaniu:
— Nie powinien być stworzony, albowiem bęǳie prowaǳił wo ny.
Co więc Wszechmogący zrobił?
Wziął Prawdę i zrzucił ą na ziemię. Wtedy aniołowie wystąpili z pretens ami:
— Stwórco Świata, obraziłeś Swo ą Pieczęć, rzuca ąc ą na ziemię. Dlaczego to uczy-

niłeś?
I Pan Bóg tak im odpowieǳiał:
— Emet mearec ticmach (Prawda wyrośnie z ziemi). Ona uchroni człowieka od czy-

nienia zła.
Jeszcze długo aniołowie wykłócali się czy warto było stworzyć człowieka. I wtedy

Wszechmogący odezwał się do nich:
— Czemu kłócicie się? On uż został stworzony.

  
Kiedy cesarz Hadrian² zdobył cały świat, powrócił do Rzymu i tymi słowy zwrócił się do Bóg, Właǳa
swoich dworzan:

— Żądam od was, abyście uznali mnie za Boga, albowiem podbiłem cały świat.
Na to dictum³ dworzanie odpowieǳieli:
— Jeszcze nie opanowałeś Jego miasta i Jego Przybytku.
I wyruszył wtedy Hadrian, i zburzył Świątynię Pańską⁴, i wypęǳił Żydów do diaspo-

ry⁵. Dokonawszy tego, powrócił do Rzymu i tako rzekł:
— Już zburzyłem Jego Dom i spaliłem Jego Pałac, i wypęǳiłem ego naród. Teraz

uczyńcie ze mnie Boga.

²Hadrian właśc. Publiusz Eliusz Hadrian (–) — cesarz rzymski w latach –. W polityce zagra-
niczne kierował się zasadą zaprzestania podbo ów, unikania konfliktów militarnych i umacniania granic oǳie-
ǳiczonego państwa. Za ego panowania, w latach –, miała mie sce druga wo na żydowsko-rzymska (po-
wstanie Bar-Kochby), Hadrian za mował się e stłumieniem. Zburzono wówczas Jerozolimę, wygnano z nie
Żydów, zakazano praktykowania udaizmu, nazwę miasta zmieniono na Colonia Aelia Capitolina, a nazwę Judei
na Syria Palestina. [przypis edytorski]

³dictum (łac.) — słowo, powieǳenie, wypowiedź. [przypis edytorski]
⁴I wyruszył wtedy Hadrian, i zburzył Świątynię Pańską — Świątynia Jerozolimska oraz większa część Jero-

zolimy, została zburzona pod koniec pierwsze wo ny żydowskie (–) przez Tytusa Flawiusza, syna cesarza
Wespez ana, w roku . Hadrian uroǳił się w roku , zatem za ego życia Świątynia Jerozolimska leżała
w gruzach, niemnie za mował się on tłumieniem późnie szego powstania żydowskiego Bar-Kochby (–).
Po zakończeniu walk, Żydów spotkały surowe repres e. [przypis edytorski]

⁵diaspora — rozproszenie członków narodu lub religii wśród innych narodów, religii. [przypis edytorski]
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Rabbi Barachiasz tak opowiada:
— Hadrian miał na swoim dworze trzech filozofów. Jeden z nich tak do niego po- Filozof

wieǳiał:
— Nikt nie może powstać przeciwko królowi w ego pałacu, tylko poza nim. Wy dź

z ego pałacu i wtedy bęǳiesz mógł zostać Bogiem. On stworzył niebo i ziemię, przeto
wynĳdź⁶ z nich, a wtedy uczynią z ciebie Boga.

Drugi filozof rzekł:
— Nie możesz stać się Bogiem, albowiem On uż dawno powieǳiał był do swoich

proroków (Jr, ): „Macie im tak powieǳieć: «Ci, którzy nie służą Bogu Niebios i Ziemi
— powinni zniknąć z ziemi i niebios»”⁷.

Trzeci zaś filozof tak się odezwał:
— Proszę cię, pomóż mi teraz i wyratu z opres i.
— Co się stało? — zapytał Hadrian.
— Mam okręt — odpowieǳiał filozof — i oto osiadł na mieliźnie. I nie może ruszyć

z mie sca. A wszystkie mo e skarby mam na tym okręcie.
— Zaraz wyślę luǳi i okręty na ratunek — rzekł Hadrian.
— Panie mó i władco! — wykrzyknął filozof — po co truǳić luǳi i narażać okręty? Wiatr

Ześlĳ racze mały wietrzyk, a okręt mó ruszy z mie sca.
— A skąd ci wezmę wietrzyk?
— Jak to? — uda ąc zǳiwionego, zapytał filozof. — Nie możesz wysłać wiatru? To

ak możesz stać się Bogiem?
Hadrian rozstał się z filozofem i smutny wrócił do domu. Tu zagadnęła go żona:
— Jesteś wielkim królem i wielkim bohaterem. Wszystko est w two e mocy. Coś

ci eszcze powiem: eśli chcesz stać się Bogiem, to musisz mu oddać depozyt, który ci dał
na przechowanie. Wtedy staniesz się Bogiem.

— Co to za depozyt? — spytał Hadrian.
— Two a dusza — odpowieǳiała żona. Dusza
— Jeśli dusza opuści mnie, to ak będę mógł żyć?
— Ano wiǳisz, nie esteś w stanie panować nad własną duszą, to ak możesz zostać

Bogiem?

    
W mieście Sydon⁸ mieszkało pewne małżeństwo. ǲiesięć lat minęło od ich ślubu. Byli Małżeństwo, Mąż, Żona,

ǲieckoszczęśliwi. Jedna tylko rzecz mąciła ich szczęście. Kobieta nie miała ǳiecka. Poszli więc
do rabbiego Szymona ben Jocha a⁹. Mąż miał uǳielić żonie rozwodu.

I rabbi Szymon ben Jocha tak do nich powieǳiał:
— Tak ak w dniu waszych zaślubin, kiedy połączyliście się węzłem małżeńskim, wy- Rozstanie, Podstęp,

Mądrośćprawiliście ucztę, zaprosiliście gości, edliście i pili, radowali i cieszyli się, tak też z okaz i
rozwodu urządźcie sobie ucztę radosną i rozstańcie się w zgoǳie i przy aźni.

Co zrobiła kobieta? Urząǳiła ucztę, co się zowie. Nie pożałowała mężowi wina. Temu,
kiedy popił sobie, zrobiło się akoś dobrze i lekko na sercu i tak rzekł do swo e żony:

— Nim ode ǳiesz ode mnie, wybierz sobie na lepszą i na droższą według twego
uznania rzecz. Możesz ą zabrać z sobą do swego domu.

Kiedy mąż położył się potem spać, żona kiwnęła na służących i tak do nich powie-
ǳiała:

— Zanieście go do domu mego o ca.
O północy mąż zerwał się ze snu:
— Gǳie estem? — zapytał.

⁶wynĳdź (starop.) — wy dź. [przypis edytorski]
⁷„Macie im tak powieǳieć: «Ci, którzy nie służą Bogu Niebios i Ziemi — powinni zniknąć z ziemi i niebios»”

— prawdopodobnie choǳi o agment (Jr ,): Tak macie mówić do nich: „Bogowie, którzy nie uczynili nieba
i ziemi, znikną z ziemi i spod tego nieba”. [przypis edytorski]

⁸Sydon — edno z na ważnie szych miast Fenic i, nad Morzem Śróǳiemnym. Współcześnie leży na terenie
Beirutu. Sydon był na prawdopodobnie na starszym miastem portowym Fenic i, który rywalizował o wpływy
z miastem Tyr. [przypis edytorski]

⁹Szymon ben Jochaj (I/II w. n.e) — tannaita trzecie generac i, uczeń rabina Akiby ben Josefa. Przypisu e
się mu autorstwo księgi Zohar, podstawowego tekstu żydowskie mistyki i kabały. [przypis edytorski]
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Na to żona odparła:
— Czy nie oświadczyłeś mi, że mogę sobie wybrać na lepszą rzecz z twego domu

i zabrać ą z sobą? Wyobraź sobie, że nie ma dla mnie lepsze rzeczy.
Kiedy rabbi Szymon ben Jocha usłyszał tę historię, wzniósł modły do Boga i kobieta

uroǳiła mężowi ǳiecko.
    
Rabbi Elĳahu opowiada:

— Pewnego razu przybyłem do wielkiego miasta, chyba ednego z na większych miast
na świecie. Był tam spec alny urzędnik państwowy, który sprawował naǳór nad pode -
rzanymi osobami. Tenże urzędnik zaprowaǳił mnie na dwór króla. Po krótkim czasie
z awił się akiś duchowny i zadał mi następu ące pytanie:

— Czy esteś uczony?
Na to odpowieǳiałem:
— Coś niecoś umiem.
Wtedy on:
— Jeśli potrafisz uǳielić mi właściwe odpowieǳi na mo e pytanie, to bęǳiesz mógł

cało i zdrowo opuścić nasze miasto.
— Pyta .
— Powieǳ mi — zapytał duchowny — dlaczego Pan Bóg stworzył insekty? Do czego Zwierzęta

były Mu potrzebne takie szkaradne, pełza ące stworzenia na tym pięknym świecie?
Mo a odpowiedź brzmiała następu ąco:
— Pan Bóg to surowy sęǳia. Jest ednak pełen sprawiedliwości, dobroci i prawdy. Bóg

Wiǳi koniec każde rzeczy na samym e początku. Przepowiada to, co ma się stać. Wy-
patru e ednak tylko tego, co est dobre. Mocą swo e wielkie mądrości stworzył świat
i wprowaǳił doń porządek. Potem stworzył człowieka i wprowaǳił go w świat. A stwo-
rzył go tylko po to, aby Mu służył całym sercem, aby miał z niego i z ego następców
pociechę i satysfakc ę. I kiedy człowiek spłoǳił ǳieci, a te spłoǳiły swo e ǳieci i liczba
luǳi wzrosła niepomiernie, to zaczęli ednak służyć nie Bogu, ale słońcu, kamiennym
bożkom i drewnianym figurom. Z każdym dniem luǳie stawali się grzeszni, tak grzesz-
ni, że zasługiwali właściwie na karę śmierci. I wtedy Pan Bóg skierował swó wzrok ku
pozostałym istotom przez Siebie stworzonym i tak rzekł:

— Te ży ą i luǳie ży ą. Te ma ą dusze i luǳie ma ą dusze. Te pĳą i luǳie pĳą. Te
eǳą i luǳie eǳą. Znaczy to, że luǳie są równi zwierzętom. Nie są lepsi ani gorsi
od insektów, które stworzyłem. I kiedy to wypowieǳiał, natychmiast ustał Jego gniew.
I zostawił luǳi przy życiu. Z tego możesz wywnioskować, że insekty zostały stworzone
dla dobra człowieka.
 
Po wygnaniu Adama i Ewy z ra u Pan Bóg zauważył, że odczuwa ą skruchę i prze mu ą Bóg, Łzy, Ra
się swoim wygnaniem. Ulitował się wtedy nad nimi i powieǳiał:

— Nieszczęsne mo e ǳieci, ukarałem was za grzech i wygnałem z ra u, w którym
żyliście bez trosk, w dostatku i dobrobycie. Teraz przy ǳie wam żyć w świecie pełnym
zmartwień i nieszczęść, o którym nie mieliście po ęcia. Chcę ednak, abyście wieǳieli, że
mo a dobroć i miłość do was nie ustały. Wiem, że dotkną was różne kłopoty i nieszczęścia,
które zatru ą wam życie, i dlatego ofiaru ę wam z mo e skarbnicy tę oto drogą perłę. Jest
to łza. Kiedy dotknie was nieszczęście, bęǳie wam źle, serce przepełni ból, a dusza bęǳie
w udręce, wtedy z waszych oczu wypłynie łza i od razu zrobi wam się lże .

Kiedy Adam i Ewa usłyszeli słowa Na wyższego, z ich oczu polały się łzy. Stoczyły się
po ich policzkach i spadły na ziemię.

I były to pierwsze łzy, które zrosiły ziemię. Te właśnie łzy Adam i Ewa przekazali
w spadku swoim ǳieciom i ǳieciom ich ǳieci. I od tego czasu, kiedy człowieka dotyka
nieszczęście, kiedy boli go serce i kiedy na duszy robi mu się markotno, wypływa ą z ego
oczu łzy i od razu robi mu się lże .
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Rabbi Josi¹⁰ powiada: Bóg, Śmierć, Grzech

— Wszyscy luǳie, zanim umrą, muszą się spotkać twarzą w twarz z Adamem, pierw-
szym człowiekiem na ziemi. Muszą przekonać się osobiście, że umiera ą z powodu wła-
snych grzechów, a nie wskutek grzechów Adama.

Zanim człowiek ze ǳie z tego padołu, zosta e doprowaǳony do Adama i ten zada e
mu takie oto pytanie:

— Dlaczego odchoǳisz z tego świata?
A człowiek mu odpowiada:
— Z two ego powodu muszę ze ść z tego świata, albowiem za two ą sprawą kara

śmierci spadła na luǳi.
Wtedy Adam mówi tak:
— ǲiecko mo e, a popełniłem tylko eden grzech i za to zostałem ukarany. Tobie

zaś, który popełniłeś wiele grzechów, z całą pewnością należy się ta kara.
  
Wody podnosiły się i podnosiły, aż doszły do tronu Jego Ma estatu. Wtedy Na wyższy
zawołał:

— Niecha wody staną w ednym mie scu.
Kiedy ziemia usłyszała to, natychmiast wyłoniła z siebie góry i stąd powstały również

doliny. I wody wpłynęły do dolin. Późnie ednak wody znowu nabrały odwagi i zaczęły
się chwalić:

— My esteśmy na silnie szym żywiołem na świecie, zale emy całą ziemię.
Wtedy Pan Bóg pogniewał się na nie i rzekł:
— Nie chwalcie się waszą siłą. Ześlę na was piasek i on bęǳie granicą, które nie

bęǳiecie w stanie przekroczyć.
Kiedy wody spo rzały na piasek i zauważyły, że składa się z drobniutkich ziarenek,

zaczęły pokpiwać z niego:
— Cóż nam te drobne ziarenka mogą uczynić? Na mnie sza nasza fala potrafi nad

nimi prze ść i zalać e.
Ziarenka piasku ogarnęła trwoga, ale na większe z nich pocieszało pozostałe:
— Bracia, nie bó cie się! To prawda, że esteśmy malutkie i drobniutkie, każde z nas

traktowane odǳielnie i zdane tylko na siebie est rzeczywiście niczym, byle bowiem wiatr
może e unieść na koniec świata. Kiedy ednak bęǳiemy trzymały się razem, wody prze-
kona ą się, aką stanowimy siłę i potęgę.

A gdy malutkie ziarenka piasku usłyszały to, zleciały się ze wszystkich zakątków świata
i rozłożyły się u brzegów mórz w pagórki, wzgórza, wydmy i ustanowiły granicę dla wód.
A kiedy wody spostrzegły tę wielką i z ednoczoną armię trzyma ących się razem ziarenek
piasku, przeraziły się i cofnęły.
   
Kiedy pokolenie potopu zaczęło grzeszyć i skłoniło się ku pogaństwu, Pan Bóg barǳo się
zasmucił. Wtedy stanęli przed ego obliczem dwa aniołowie, Simchazi¹¹ i Azael¹², i tak Anioł, Bóg
do Niego przemówili:

— Czy nie mówiliśmy Tobie znacznie wcześnie , zanim przystąpiłeś do stworzenia
świata, że człowiek nie zasługu e na to, abyś o nim pomyślał?

A na to Pan Bóg odparł:

¹⁰Josi — tu prawdopodobnie: Josi ben Joezer eden z pierwszych badaczy Tory okresu Zugot (ok.  r. p.n.e
– ok.  r. p.n.e); faryzeusz; miał istotny wpływ na kształtowanie się prawodawstwa żydowskiego (halachy).
[przypis edytorski]

¹¹Simchazi a. Semyazza (hebr. dosł.: imię potęgi) — upadły anioł w tradyc i udaistyczne i chrześcĳańskie .
Zanim doszło do buntu aniołów przeciwko Bogu Semyazza był serafinem, na potężnie szym po Bogu, aniołem
w niebie; po buncie został przywódcą upadłych aniołów. [przypis edytorski]

¹²Azael (hebr. dosł.: ten, który się oddalił) — upadły anioł występu ący zarówno w tradyc i udaistyczne ak
i muzułmańskie . W Targumach uznawany za kozła ofiarnego, przez Apokalipsę Abrahama uznawany za władcę
piekieł. [przypis edytorski]
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— Czym byłby świat bez luǳi?
— Wystarczyłby nam świat taki, aki est, bez człowieka — stwierǳili aniołowie.
— Wiem, i to z całym przekonaniem — powieǳiał Pan Bóg — że gdybyście wy żyli

na ziemi, instynkt Zła i was by zmógł, co więce , bylibyście nawet gorsi od luǳi.
Aniołowie na to:
— Pozwól nam zamieszkać wśród luǳi, a przekonasz się, że święcie strzec bęǳiemy

Twego Imienia.
I Pan Bóg pozwolił im ze ść na ziemię i zamieszkać wśród luǳi.
A ak tylko aniołowie zeszli na ziemię i zobaczyli uroǳiwe niewiasty, natychmiast się Kobieta, Miłość

w nich zakochali.
Simchazi u rzał młodą ǳiewczynę imieniem Istar¹³ i zakochał się w nie . Długo nie

zwleka ąc oświadczył się e tymi słowy:
— Bądź mo ą!
A ǳiewczyna tak mu odpowieǳiała:
— Dopóki nie wy awisz mi pełnego imienia Boskiego, które otwiera drogę do nieba,

nie zostanę two ą.
I Simchazi wy awił e pełne imię Boga. A kiedy e wymówiła, natychmiast uniosła

się w powietrze, poleciała do nieba i uwolniła od anioła.
Wtedy Pan Bóg powieǳiał do swoich aniołów w niebie:
— Za to, że ǳiewczyna ustrzegła się od grzechu, weźcie ą i umieśćcie wśród siedmiu

gwiazd gwiazdozbioru Ple ady, a świat bęǳie eszcze barǳie aśniał od e blasku.
I posłuszni rozkazom Boga aniołowie umieścili ą w gwiazdozbiorze Ple ady.
Kiedy Simchazi i Azael spostrzegli, że przegrali i utracili ǳiewczynę, czym pręǳe

wzięli sobie ziemianki za żony i spłoǳili ǳieci. Simchazemu kobieta uroǳiła dwóch
synów. Jeden nazywał się Hamĳa, a drugi Ha a¹⁴.

Z tych dwu upadłych aniołów Azael był gorszy. Miał pod swo ą pieczą różnego ro-
ǳa u szminki, ozdoby i błyskotki, za pomocą których kobiety sprowaǳa ą mężczyzn na
złą drogę. Simchazi był trochę lepszy od Azaela. Dlatego też anioł Metatron¹⁵ wyprawił Potop
posłańca z nieba, aby przekazać mu wieść te oto treści:

— Wkrótce Pan Bóg ześle na ziemię potop i cały świat ulegnie zagłaǳie.
Usłyszawszy to, Simchazi rozpłakał się. Zrobiło mu się żal swoich ǳieci i całego świata.
Tymczasem Hamĳa i Ha a mieli w nocy podobne sny. Jeden zobaczył we śnie leżącą Sen

na ziemi olbrzymią kamienną tablicę. Wyryte były na nie rzędy równo zapisanych słów.
Wtem z awił się anioł i potężnym nożem starł napisy. Zostawił tylko cztery słowa. Drugi
zaś zobaczył we śnie piękny, ogromny ogród, w którym rosły drzewa na rozmaitszych
gatunków. I oto z awili się aniołowie z toporami w rękach i wycięli wszystkie drzewa.
Zostawili tylko edno drzewo z trzema gałęziami.

Gdy synowie Simchazego ocknęli się ze snu, pobiegli do o ca. Sen prze ął ich trwogą.
Chcieli uzyskać od o ca wy aśnienie tego snu. Simchazi tak wytłumaczył ego sens:

— Jest to znak, że Pan Bóg wkrótce sprowaǳi na ziemię potop. Ze wszystkich luǳi
pozostaną na ziemi tylko Noe¹⁶ i ego synowie.

Usłyszawszy to, synowie Simchazego zaczęli płakać i lamentować. O ciec starał się ich
pocieszyć. Przekonywał, iż ich imiona nigdy nie ulegną zapomnieniu. Luǳie, gdy zna dą
się w bieǳie, będą przywoływać imiona Hamĳi i Ha i.

¹³Istar — imię ǳiewczyny może być nawiązaniem do imienia główne bogini panteonu mezopotamskiego,
bogini Isztar, która patronowała wo nom oraz miłości cielesne . Z boginią Isztar utożsamiano planetę Wenus.
[przypis edytorski]

¹⁴Hamĳa i Haja — synowie spłoǳeni przez anioła Simchazi z kobietą. Inne wers e imion: Hamĳa i Hĳa
lub Hiwa i Hĳa. [przypis edytorski]

¹⁵Metatron a. Matatron — serafin występu ący w tradyc i udaistyczne i in.; król aniołów, ulubieniec Boga;
często występu e ako pełniący rolę boskiego pisarza, który zapisu e luǳkie czyny. [przypis edytorski]

¹⁶Noe — patriarcha; syn Lameka, o ciec Sema, Chama i Jafeta (Rǳ ,); Bóg postanowił zesłać na luǳi
za ich niegoǳiwość potop, ale ocalić Noego, człowieka prawego i sprawiedliwego. Nakazał mu zbudować arkę
dla siebie i żony, swoich synów, ich żon oraz wprowaǳić po parze zwierząt, samca i samicę (Rǳ ,–). Po
ustąpieniu potopu Bóg zawarł z Noem przymierze. Na znak przymierza Bóg rozciągnął na niebie tęczę (Rǳ
,–). Noe umarł w wieku  lat (Rǳ ,). [przypis edytorski]
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Słowa o ca przyniosły im ulgę. Jakie były dalsze losy aniołów? Simchazi odbył pokutę
i zawisnął mięǳy niebem a ziemią¹⁷. Azael, który nie chciał okazać skruchy, po ǳiś Pokusa
ǳień błąka się wśród luǳi, uwoǳi ich i sprowaǳa na manowce, dostarcza ąc kobietom
szminek, ozdób i błyskotek do rozkochiwania mężczyzn.
   
I rzekł Pan do Abrama¹⁸: Droga, Bóg

— Opuść swó kra , mie sce twego uroǳenia i dom twego o ca i niech two e imię
bęǳie sławne na całym świecie.

I wtedy Abram tak odpowieǳiał:
— O, Boże, akże mogę zostawić o ca samego? Kto mu da eść i pić? Kto nad nim

roztoczy opiekę?
A Bóg na to:
— Idź, Abramie, a a zatroszczę się o twego o ca.
I Abram wraz z żoną Sara ¹⁹ i synem brata Lotem²⁰ udał się do kra u Kanaan²¹.

A wzdłuż całe ego drogi świeciła nad nim gwiazda Cedek. Przeszedł Abram przez Aram
Naharaim²², przez Aram Nahor²³ i zobaczył, że mieszkańcy tych ziem nic nie robią, e-
no²⁴ eǳą, pĳą i hula ą. Zabolało to wielce Abrama i zwrócił się z błagalną modlitwą do
Boga:

— Uczyń mi, Boże, łaskę, użycz mi Twe siły i uchroń od tego, abym stał się ednym
z nich.

I Abram powędrował dale , i przybył do Tyru²⁵. Tam zobaczył, że wszyscy mieszkańcy, Praca
od ǳieci do starców, pilnie i w pocie czoła pracu ą. Orzą, sie ą i zbiera ą żniwa. I uradował
się Abram, i w imieniu Boga pobłogosławił mieszkańców Tyru.

A na zakończenie wyraził takie życzenie:
— Obym był ednym z nich.
I gǳiekolwiek przebywał potem w swo e wędrówce Abram, tam Pan Niebios zsyłał

na ziemię błogosławieństwo. I miała ziemia dosyć rosy i pod dostatkiem deszczu. I pola
stały się żyzne, i obfity wydawały plon.

A kiedy Abram stał się sławny wśród mieszkańców mie scowości leżących na ego Pomoc
droǳe do celu, zaczęły przychoǳić do niego kobiety bezǳietne i prosiły go, aby wstawił
się za nimi u Boga. I spełniał Abram ich prośby, i kobiety roǳiły ǳieci. Przychoǳili

¹⁷zawisnął mięǳy niebem a ziemią — wg legendy wisi głową w dół, ako gwiazdozbiór Oriona. [przypis
edytorski]

¹⁸Abram — pierwotne imię biblĳnego patriarchy Abrahama, syna Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się
Bóg i nakazał mu wyruszyć do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to
mie sce odda e ego potomstwu (Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim
przymierze; zapowieǳiał, że Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham;
wtedy również Bóg nakazał dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która
była bezpłodna (Rǳ ,–), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar
— Izmael (Rǳ ,–). ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka
(Rǳ ,–). Po śmierci Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–).
Bóg wystawił Abrahama na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał
na to i gdy miał go zabić, Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

¹⁹Saraj — pierwotne imię żony patriarchy Abrachama, późnie zmienione przez Boga na Sara (Rǳ :);
por. Sara. [przypis edytorski]

²⁰Lot — bratanek Abrahama, towarzyszył mu w podróży do Charanu, a późnie do Egiptu; po opuszczeniu
Egiptu osiadł w Sodomie. Kiedy Bóg zesłał karę na miasto, Lot ako edyny sprawiedliwy, wraz z córkami,
opuścił miasto żywy. Zamieszkał wraz z nimi w askini. Córki, myśląc, że są edynymi ocalałymi z katastro-
 ludźmi, upiły Lota i obcowały z nim. W następstwie uroǳiły synów Moaba i Ben-Ammiego, z których
tradycy nie pochoǳą plemiona Moabitów i Ammonitów (Rǳ :–). [przypis edytorski]

²¹Kanaan — starożytna kraina na wschodnim wybrzeżu Morza Śróǳiemnego, wymieniana w Biblii ako
ziemia obiecana Izraelitom przez Boga (tereny obecne Palestyny) (Rǳ ,–); w szerszym znaczeniu Kanaan
to ziemie obe mu ące Fenic ę, Palestynę, Syrii i ciągnące się do rzeki Euat. [przypis edytorski]

²²AramNaharaim— wg Biblii: obszar mięǳy rzekami Euat i Tygrys, lub rzekami Euat i Orontes; późnie
nazwa obe mowała również tereny obecne Syrii. [przypis edytorski]

²³Aram Nahor — prawdopodobnie tereny obecne północne Syrii. [przypis edytorski]
²⁴jeno (starop.) — tylko, edynie. [przypis edytorski]
²⁵Tyr — ǳiś: Sur, miasto portowe na wybrzeżu Morza Śróǳiemnego, w ǳisie szym Libanie. W staro-

żytności edno z na większych fenickich miast kupieckich, słynne z wytwarzania drogocennego purpurowego
barwnika (tzw. purpura tyry ska). Tyry czycy prowaǳili szeroko zakro ony handel morski, założyli wiele kolonii
na wybrzeżach Morza Śróǳiemnego (m.in. Kartaginę). [przypis edytorski]
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do niego również chorzy z prośbą o uzdrowienie i wystarczyło, że Abram pozwolił im
spo rzeć na szlachetny kamień wiszący mu na szyi, a chorzy natychmiast oǳyskiwali
zdrowie. Nawieǳali go również luǳie wybiera ący się w podróż morzem. Ci wznosi-
li modły do Boga, aby cało i szczęśliwie przebyli przepastne wody i dotarli do mie sca
przeznaczenia. A Abram nikomu nie odmawiał pomocy. I sława ego rosła, i zataczała
coraz szersze kręgi, i ogarniała cały świat. Stał się szczęściem i błogosławieństwem dla
wszystkich współczesnych mu luǳi.
   
Kiedy Sara ²⁶ sprowaǳona została na dwór faraona²⁷, rzewnie i gorzko płakała. Anioł, Kobieta, Żona,

Właǳa— Boże, modliła się do Wiekuistego, o ciec i matka opuścili mnie, a teraz oderwa-
no mnie od mego męża. Zlitu się, Boże, nade mną i sprowadź mnie z powrotem do
Abrama²⁸.

Bóg wysłuchał e modlitwy i zesłał na ziemię anioła z żelazną laską. Gdy tylko fa-
raon chciał zbliżyć się do Sara , anioł uderzał go laską po głowie. Sara w swo e dobroci
nie mogła znieść widoku cierpień bitego faraona i rozkazała aniołowi zaprzestać. Faraon
ednak, gdy tylko odetchnął i poczuł się trochę lepie , natychmiast zaczął dobierać się do
nie . Wtedy Sara dłuże uż nie mogła zǳierżyć i dała znak aniołowi, a ten dopiero złoił
mu skórę. Tak go pobił, że zostawił ślady ran. Faraon postanowił czym pręǳe uwolnić
się od tych razów i zwrócił Sara Abramowi. Co więce , oddał do e dyspozyc i również
swo ą córkę Hagar²⁹ ako służącą. Żegna ąc córkę, tak do nie powieǳiał:

— Lepie ci bęǳie pozostać służącą w domu tego świątobliwego męża aniżeli księż-
niczką w moim domu.

   
Kiedy Noe³⁰ przystąpił do pracy nad założeniem winnicy, z awił się szatan i stanąwszy Szatan, Wino, Zwierzęta,

Ogródobok zagadnął go:
— Co saǳisz?
— Winnicę.
— Jaka est korzyść z winnicy?
— Winnica roǳi słodkie owoce. Są smaczne zarówno ako świeże, ak suszone. Można

z nich zrobić wino, a wino, ak wiadomo, napawa serce radością.
— Skoro tak — powieǳiał szatan — pomogę ci w pracy. Bęǳiemy wspólnikami.
— Dalibóg³¹, świetnie! — rzekł Noe.

²⁶Saraj — pierwotne imię żony patriarchy Abrachama, późnie zmienione przez Boga na Sara (Rǳ :);
por. Sara. [przypis edytorski]

²⁷Faraon (hebr. Paro, dosł.: ściągać, zǳierać, płacić) — edno z określeń na starożytnych władców egipskich;
zaczęto go używać na początku Nowego Państwa (XVI–XI w. p.n.e.). [przypis edytorski]

²⁸Abram — pierwotne imię biblĳnego patriarchy Abrahama, syna Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się
Bóg i nakazał mu wyruszyć do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to
mie sce odda e ego potomstwu (Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim
przymierze; zapowieǳiał, że Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham;
wtedy również Bóg nakazał dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która
była bezpłodna (Rǳ ,–), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar
— Izmael (Rǳ ,–). ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka
(Rǳ ,–). Po śmierci Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–).
Bóg wystawił Abrahama na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał
na to i gdy miał go zabić, Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

²⁹Hagar — egipska niewolnica Sara , żony Abrama. Sara będąc bezpłodną, zgodnie z panu ącym prawem
mogła podsunąć swo ą niewolnicę mężowi, by ą zapłodnił (Rǳ ,–). Uroǳone w ten sposób ǳiecko trakto-
wane było ako prawowite ǳiecko Sara (Rǳ ,). W ten sposób przyszedł na świat pierworodny syn Abrama,
Izmael.  lat późnie Sara (wtedy uż Sara) uroǳiła syna Izaaka. Z powodu niewłaściwego zachowania Izmaela,
Hagar wraz z synem zostali wypęǳeni na pustynię (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

³⁰Noe — patriarcha; syn Lameka, o ciec Sema, Chama i Jafeta (Rǳ ,); Bóg postanowił zesłać na luǳi
za ich niegoǳiwość potop, ale ocalić Noego, człowieka prawego i sprawiedliwego. Nakazał mu zbudować arkę
dla siebie i żony, swoich synów, ich żon oraz wprowaǳić po parze zwierząt, samca i samicę (Rǳ ,–). Po
ustąpieniu potopu Bóg zawarł z Noem przymierze. Na znak przymierza Bóg rozciągnął na niebie tęczę (Rǳ
,–). Noe umarł w wieku  lat (Rǳ ,). [przypis edytorski]

³¹Dalibóg (starop.) — doprawdy, słowo da ę. [przypis edytorski]
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I co wtedy zrobił szatan? Przyprowaǳił owcę i zarżnął ą tuż pod winnym krzewem.
Potem sprowaǳił lwa i zabił go w tym samym mie scu. Następnie przytaszczył świnię
i to samo zrobił. Na koniec przyprowaǳił małpę i pod tym samym winnym krzewem
pozbawił ą życia. I krew wszystkich zabitych zwierząt rozlała się po winnicy, a ziemia
ogrodowa nasiąkła i upiła się nią.

Dla Noego był to znak, że człowiek, który wypĳa eden kieliszek, zachowu e się ak
owieczka. Stoi sobie niewinnie i spoko nie i pozwala się strzyc. Jeśli wypĳe drugi kieliszek,
czu e się mocny ak lew. Kiedy zaś przebiera miarkę, upodabnia się do świni, która tarza
się w błocie, a kiedy mocno uż uderza w gaz, wtedy est podobny do małpy. Skacze,
tańczy i nie wie, co robi.
 
Owe nocy, kiedy prao ciec Abram³² miał przy ść na świat, zebrali się w domu ego o ca Uczta, Król
Teracha³³ wszyscy ego słuǳy oraz mędrcy, doradcy i czarownicy z dworu króla Nem-
roda³⁴. Jedli, pili i bawili się. Kiedy mędrcy i czarownicy króla Nemroda opuścili dom
Teracha i znaleźli się na ulicy, podnieśli wzrok ku niebu. Zauważyli wtedy ogromną
gwiazdę sunącą z wielką szybkością ze wschodu. Gwiazda połknęła w locie cztery gwiaz-
dy aśnie ące na czterech krańcach nieba.

I ǳiwowali się mędrcy i czarownicy Nemroda temu niezwykłemu z awisku. I zaczęli Gwiazda, Syn
medytować nad ego znaczeniem. I szybko po ęli ego sens:

— Nic innego — tłumaczyli sobie nawza em — tylko to, że ǳiś uroǳi się Terachowi
syn, który da początek licznemu potomstwu. Jego lud bęǳie wzrastał i wzrastał w liczbę,
i kiedyś zawładnie całym światem. On i ego ǳieci, które po nim przy dą, zabĳą potężnych
królów i zagarną ich kra e.

I mędrcy oraz czarownicy rozeszli się do swoich domów.
Naza utrz skoro świt zebrali się w ratuszu i zaczęli medytować:
— To, czego świadkami byliśmy wczora , nie dotarło eszcze do uszu króla. Jeśli dowie

się o tym skądinąd, bęǳie miał do nas pretens e. Na pewno zada pytanie: — „Dlaczego
ukryliście to przede mną?”

Nie ulega wątpliwości, że skaże nas na śmierć. Dlatego też lepie bęǳie, eśli od razu
pó ǳiemy do króla i opowiemy mu wszystko o z awisku, którego byliśmy świadkami.
Wytłumaczymy mu również i wy aśnimy ego sens i znaczenie. W ten sposób bęǳiemy
wolni od wszelkich pode rzeń.

Jako rzekli, tak i uczynili. Wszyscy ak eden mąż udali się do króla. Nisko, aż do
ziemi pokłonili się i w te słowa się odezwali:

— Wiwat król! Niech ży e król! Słyszeliśmy, że Terachowi, synowi twego generała Król, Mędrzec
Nachora³⁵, ma uroǳić się syn. Poszliśmy więc do niego w gości. Po edliśmy sobie tam,
popili i wraz z innymi zabawili się. Była uż noc, kiedy twoi słuǳy opuścili dom Tera-
cha, aby udać się na odpoczynek. Na dworze zwróciło naszą uwagę niezwykłe z awisko
na niebie. Zobaczyliśmy sunącą z wielką szybkością wielką gwiazdę. Leciała ze wschodu
i po droǳe pochłonęła cztery gwiazdy błyszczące na czterech krańcach firmamentu. Twoi
uniżeni słuǳy wielce się temu ǳiwowali. Wielce też byli tym zatrwożeni. Przypatrzy-
liśmy się temu z awisku barǳo uważnie i staraliśmy się odgadnąć właściwy ego sens.
I zda e się, że zdołaliśmy to osiągnąć. A sens i znaczenie tego z awiska są następu ące:

³²Abram — pierwotne imię biblĳnego patriarchy Abrahama, syna Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się
Bóg i nakazał mu wyruszyć do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to
mie sce odda e ego potomstwu (Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim
przymierze; zapowieǳiał, że Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham;
wtedy również Bóg nakazał dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która
była bezpłodna (Rǳ ,–), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar
— Izmael (Rǳ ,–). ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka
(Rǳ ,–). Po śmierci Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–).
Bóg wystawił Abrahama na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał
na to i gdy miał go zabić, Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

³³Terach — syn Nachora, o ciec Abrama (Rǳ ,–). [przypis edytorski]
³⁴Nemrod — prawnuk Noego, sławny myśliwy i władca Mezopotamii. W tradyc i żydowskie inic ator bu-

dowy miasta i wieży Babel. [przypis edytorski]
³⁵Nachor — syn Teracha, brat Abrahama (Rǳ –). Jego żoną była Milka, z którą miał ośmiu synów,

m.in. Betela, o ca Rebeki (Rǳ ,). [przypis edytorski]
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— Otóż syn, który uroǳi się Terachowi, da początek licznemu potomstwu. Ród e-
go rozmnoży się. Zlikwidu e wszystkich królów, zagarnie ich ziemie i przekaże e swoim
ǳieciom i ǳieciom swoich ǳieci na wieki. Teraz, królu nasz, znasz całą prawdę. Przeka-
zaliśmy ci właściwie i zgodnie z prawdą to wszystko, co ma związek z ǳieckiem Teracha.
Jeśli naszemu miłościwemu królowi spodoba się nasza rada, to niech odkupi ǳiecko od
o ca, a my e zabĳemy, nim zdąży podrosnąć i rozmnożyć się po świecie, zanim my i ǳieci
nasze padną ofiarami ego złych czynów.

Król Nemrod wysłuchał ich uważnie. Rada przypadła mu do gustu. Natychmiast
posłał po Teracha, a gdy ten się z awił, tak do niego rzekł:

— Doszły do mnie wieści, że wczora uroǳił ci się syn. Moi mędrcy, astrologowie Bogactwo, Koń
i czarownicy zobaczyli w tym samym czasie na niebie takie to a takie z awisko, o takim to
i takim znaczeniu. Wobec tego odda mi swo e ǳiecko, albowiem muszę e zabić, zanim
sprowaǳi na nas nieszczęście. Za to dam ci w nagrodę dom pełen złota i srebra.

Prze ęty trwogą Terach tak odpowieǳiał królowi:
— Królu mó i władco! Słowa two e dotarły do moich uszu. I gotów estem uczynić

wszystko, czego król mó żąda. Muszę ednak, królu mó i panie, wpierw opowieǳieć ci
o tym, co mi się zdarzyło wczora . Muszę w te sprawie zasięgnąć two e rady. Ciekaw
estem, akie rady uǳieli król swemu na niższemu słuǳe. Dopiero wtedy odpowiem na
two ą propozyc ę.

— Mów — rzekł król.
— Wczora w nocy — zaczął swo e opowiadanie Terach — przyszedł do mnie pe-

wien człowiek i zaproponował mi, abym sprzedał mu tego wspaniałego i drogiego konia,
którego ty mi kiedyś ofiarowałeś. Obiecał mi w zamian dać sta nię pełną słomy i siana.
Powieǳiałem mu, że wpierw muszę ciebie o to zapytać. Postąpię tak, ak mi rozkażesz.
A teraz, kiedy ci wszystko opowieǳiałem, oczeku ę two e rady.

Król, wysłuchawszy relac i Teracha, uznał go za głupca. Rozgniewał się nań i powie-
ǳiał:

— Jesteś głupi albo niespełna rozumu. Jak mogło ci przy ść do głowy odstąpić konia
za siano i słomę. Do czego ci się przydaǳą, skoro nie bęǳiesz miał konia?

— Wiǳisz, królu mó i panie, two a odpowiedź na mo e pytanie może również służyć
ako odpowiedź na two ą propozyc ę. Ty chcesz zabić mo ego syna, a mnie ofiarować dom
pełen złota i srebra. Na co mi się zda złoto i srebro, skoro nie będę miał ǳieǳica do
przekazania tego złota i srebra? A skoro nie będę miał, to złoto i srebro i tak wrócą do
króla.

Kiedy król stwierǳił, że słowa Teracha są tylko moralną przypowiastką i aluz ą do
ego ma estatu, wpadł w gniew. Po prostu płonął z wściekłości. Na ten widok Teracha
ogarnęło przerażenie. Spróbował załagoǳić sprawę:

— Wszystko, co posiadam, należy do króla. Co król rozkaże, to ego sługa wykona.
I syn mó zna du e się w rękach króla. I niczego dla niego nie żądam.

— Nie — krzyknął król podniesionym głosem. — Nie chcę go mieć za darmo. Chcę
twego nowo naroǳonego syna kupić.

— Pozwól mi, królu, powieǳieć eszcze edno tylko słowo. Da mi trzy dni do namy- ǲiecko, Żona
słu. Chcę rzecz omówić z żoną. Chcę ą przekonać, aby zgoǳiła się oddać nasze ǳiecko.

Nemrod dał mu trzy dni do namysłu. Terach poszedł do domu i w obecności wszyst-
kich domowników opowieǳiał żonie całą sprawę. Na wszystkich padł blady strach.

Trzeciego dnia Nemrod wyprawił posłańców do Teracha z pisemnym nakazem te
treści:

— Zgodnie z umową w zamian za srebro i złoto przyślĳ mi swego syna. Jeśli tego
nie wykonasz, polecę moim luǳiom zabić ciebie i wszystkich mieszkańców twego domu.
I żaden ślad nie pozostanie po tobie i twoich domownikach.

Terach doszedł do wniosku, że nie wywinie się. Wziął więc ǳiecko ednego ze swoich
sług, które uroǳiło się te same nocy co ego syn Abram, i zaniósł do króla ako swo e.
W zamian za to otrzymał przyrzeczone złoto i srebro.

I Pan Bóg był z Terachem w owe chwili, i pomógł mu, aby Nemrod nie doszedł praw-
dy. I wziął Nemrod przyniesione przez Teracha ǳiecko i zabił e na mie scu. I przekonany
był, że zabił Abrama.
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Minął akiś czas i Nemrod zupełnie o te sprawie zapomniał. Terach wziął po cichu
swego syna Abrama oraz ego matkę i mamkę i ukrył ich w askini. Co miesiąc przynosił
im żywność.

I tak żył Abram w te askini lat ǳiesięć.

³⁶  ³⁷
Pewnego razu Terach³⁸ powieǳiał do swego syna Abrama: Bożek, Bóg, Wiara

— Wychoǳę z domu, więc siada na mo e mie sce i za mĳ się sprzedażą bożków,
które wytwarzam.

— Dobrze — rzekł na to Abram — możesz sobie spoko nie iść. Wszystko bęǳie
w należytym porządku.

Kiedy tylko Terach zdążył oddalić się, przyszedł do Abrama pewien człowiek z za-
miarem kupienia figury bożka.

— Powieǳ mi, eśli łaska, ile masz lat? — zapytał Abram klienta.
— Właśnie ǳiś stuknęła mi sześćǳiesiątka.
— Biada tobie — krzyknął Abram. — Sześćǳiesięcioletni doświadczony mężczyzna

chce oddawać pokłony bożkowi, który ma dopiero eden ǳień życia.
Mężczyzna, usłyszawszy to, zawstyǳił się i szybko ulotnił.
Po nim z awiła się w sklepie stara kobieta.
— Da mi akiegoś większego rozmiarami bożka, któremu mogłabym z miłością słu-

żyć.
— Posłucha mnie, starowino — powieǳiał Abram. — Już na wyższa pora, abyś

zrozumiała, że bożki, zarówno te większe, ak też te mnie sze, nie są w stanie w niczym
ci pomóc.

I wtedy stara kobieta zaczęła użalać się przed Abramem:
— Wczora , kiedy wyszłam z domu, wtargnęli do niego złoǳie e i ukradli mego

na większego bożka.
— Powieǳ więc sama — rzekł Abram — eśli twó bożek nie potrafił obronić się

przed złoǳie ami, to po co masz kupować nowego i oddawać mu pokłony?
W głowie staruszki zaczęło się prze aśniać.
— Masz rac ę — powieǳiała. — Dlatego też powieǳ mi, komu mam służyć?
I Abram nie dał e długo czekać na odpowiedź.
— Masz służyć temu Bogu, który stworzył niebo i ziemię. Bogu, w którego rękach

spoczywa los każdego stworzenia. Tylko tego Boga powinnaś uznawać.
Stara kobieta uważnie wysłuchała słów Abrama, w których odmalowana została wiel-

kość Boga, Jego łaskawość i wielkie czyny.
— Obyś był błogosławiony — powieǳiała — za to, żeś otworzył mi oczy. Teraz uż

wiem, że tylko Stwórcy Nieba i Ziemi powinnam służyć.
Wraca ąc od Abrama spotkała złoǳiei, którzy skradli e bożka. Złoǳie e zwrócili e

skraǳionego bożka. Nie namyśla ąc się długo stłukła go na drobne kawałki i rozsypała
po ulicach krzycząc:

— Luǳie, nie służcie więce bożkom, które są ǳiełem rąk człowieka! Sławcie Boga,
który stworzył niebo i ziemię.

³⁶Abram — pierwotne imię biblĳnego patriarchy Abrahama, syna Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się
Bóg i nakazał mu wyruszyć do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to
mie sce odda e ego potomstwu (Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim
przymierze; zapowieǳiał, że Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham;
wtedy również Bóg nakazał dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która
była bezpłodna (Rǳ ,–), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar
— Izmael (Rǳ ,–). ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka
(Rǳ ,–). Po śmierci Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–).
Bóg wystawił Abrahama na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał
na to i gdy miał go zabić, Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

³⁷Nemrod — prawnuk Noego, sławny myśliwy i władca Mezopotamii. W tradyc i żydowskie inic ator bu-
dowy miasta i wieży Babel. [przypis edytorski]

³⁸Terach — syn Nachora, o ciec Abrama (Rǳ ,–). [przypis edytorski]
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Kiedy wokół nie zebrało się wielu mężczyzn i kobiet, ciekawych, dlaczego tak po-
stępu e, kobieta powtórzyła im słowa Abrama. W rezultacie wiele kobiet i mężczyzn
postanowiło więce nie służyć kamiennym i drewnianym bożkom.

I eszcze edna kobieta przyszła do Abrama i powieǳiała:
— Oto przyniosłam agnię na ofiarę dla bożków twego o ca. Proszę cię, abyś to agnię

złożył w ofierze.
— Wraca do domu — powieǳiał Abram. — Zrobię tak, ak sobie życzysz.
Kobieta spoko nie odeszła i wtedy Abram wziął sękaty kĳ i połamał wszystkie bożki

wyciosane i wystrugane przez swego o ca. Wybił im oczy, odbił ręce i nogi i odrąbał
głowy. Zostawił tylko ednego dużego bałwana. Wsaǳił mu pod rękę kĳ. Tymczasem
wrócił Terach i zauważywszy potłuczone bożki z wściekłością natarł na Abrama:

— Poza tobą nikogo nie było w domu, wychoǳi więc na to, że połamałeś i potłukłeś
wszystkie mo e bożki.

Abram zaczął się tłumaczyć:
— W czasie two e nieobecności przyszła tu edna kobieta i przyniosła agnię dla Kłamstwo

bożków. Ja złożyłem e w ofierze. Wtedy małe bożki rzuciły się na mięso ofiary i zaczęły
e z adać po kawałku. Wcale nie czekały na to, aby wielki bałwan otrzymał swo ą należną
część. Wpadł przeto w gniew i tym oto kĳem wszystkie e potłukł.

— Komu bęǳiesz takie ba ki opowiadał? — krzyknął Terach nieswoim głosem. —
Przecież te bożki nie eǳą i nie pĳą. O niczym nie ma ą po ęcia. Ma ą usta, a nie mówią,
ma ą oczy, a nie wiǳą, ma ą nogi, a nie choǳą.

Na to Abram odparł:
— To prawda, o cze. Two e słowa są słuszne. Te two e bożki to nic innego, ak tylko

kamienie lub drewno. A skoro tak est, to dlaczego bĳesz im pokłony?
Kiedy wieść o postępku Abrama doszła do uszu króla Nemroda, polecił natychmiast

przyprowaǳić go przed swo e oblicze.
— Jak śmiałeś — powieǳiał do niego Nemrod — namawiać moich poddanych, aby Żywioły

nie oddawali czci bożkom! Masz natychmiast pokłonić się ogniowi, który est na więk-
szym i na potężnie szym ze wszystkich bogów.

— To uż pręǳe pokłońmy się woǳie. Ona przecież gasi ogień.
— Dobrze — zgoǳił się Nemrod. — Pokłoń się woǳie.
— Chmury są silnie sze od wody — powieǳiał Abram. — One bowiem przetrzymu ą

w sobie wodę. Lepie uż pokłonić się chmurom.
— Zgoda, niecha bęǳie, ako rzekłeś — powieǳiał Nemrod. — Schyl się i pokłoń

chmurom.
— Ale wiatr mocnie szy est od chmur — rzekł na to Abram. — Wiatr może roz-

pęǳić chmury. Kiedy wiatr rozpęǳa chmury, niebo sta e się czyste.
— A więc pokłoń się wiatrowi — rozkazał Nemrod.
— Wolę uż lepie pokłonić się człowiekowi. On bowiem potrafi okiełznać wiatr.
Na to dictum Nemrod wpadł we wściekłość.
— Nie pleć głupstw — krzyknął. — Oto przekażę cię ogniowi, przed którym a sam

się korzę, i zobaczymy, czy twó wielki Bóg potrafi cię wyratować z rąk mego boga.

³⁹   
Nemrod⁴⁰ zwołał swoich ministrów, doradców i astrologów i przedstawił im do rozstrzy- Bóg, Anioł, Właǳa
gnięcia następu ącą sprawę:

³⁹Abram — pierwotne imię biblĳnego patriarchy Abrahama, syna Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się
Bóg i nakazał mu wyruszyć do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to
mie sce odda e ego potomstwu (Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim
przymierze; zapowieǳiał, że Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham;
wtedy również Bóg nakazał dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która
była bezpłodna (Rǳ ,–), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar
— Izmael (Rǳ ,–). ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka
(Rǳ ,–). Po śmierci Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–).
Bóg wystawił Abrahama na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał
na to i gdy miał go zabić, Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁴⁰Nemrod — prawnuk Noego, sławny myśliwy i władca Mezopotamii. W tradyc i żydowskie inic ator bu-
dowy miasta i wieży Babel. [przypis edytorski]
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— Oto Abram, syn Teracha⁴¹, potłukł wszystkie bożki swego o ca i namówił moich
poddanych, aby więce nie oddawali im należne czci. Kiedy dowieǳiałem się o tym,
sprowaǳiłem go do siebie i kazałem pokłonić się ogniowi. Nie dość, że odmówił, to
eszcze zbył mnie dowcipem i ośmieszył. Teraz poradźcie, co mam z tym osobnikiem
zrobić?

I doradcy po niedługim namyśle tak zadecydowali:
— Za karę Abram powinien zostać spalony. Niech król rozkaże rozpalić piec wapien-

ny. Niech bęǳie przez trzy dni i noce utrzymywany ogień w piecu. Wtedy wrzucimy do
niego syna Teracha i bluźnierca spłonie na amen⁴².

Nemrod przy ął propozyc ę swoich doradców i rozkazał napalić w piecu.
Na trzeci ǳień sprowaǳono Abrama. Tymczasem wokół pieca zgromaǳili się wszy-

scy słuǳy Nemroda, wszyscy ego doradcy i wszyscy ego sęǳiowie. Oprócz nich przy-
szedł cały tłum kobiet i ǳieci. Wszyscy chcieli być świadkami spalenia Abrama.

Kiedy Abram przeszedł przed ustawionymi w szereg astrologami, ci dokładnie mu się
przy rzeli.

— Oto człowiek — krzyknęli zgodnym chórem — w którego ǳień uroǳin olbrzy-
mia gwiazda po awiła się na niebie.

Wtedy słuǳy Nemroda związali Abramowi ręce i nogi i wrzucili go do pieca. W te Bóg, Łaska
same chwili anioł Gabriel⁴³ stanął przed obliczem Pana Boga i tak rzekł:

— Boże, pozwól mi wstąpić do pieca i zgasić ogień. Pozwól mi uratować twego umi-
łowanego Abrama.

I Bóg tak odpowieǳiał:
— Nie ma w niebie równego mnie i nie ma na ziemi równego Abramowi. Dlatego

Ja sam go uratu ę. Za to ednak, że chciałeś zrobić dobry uczynek, pozwolę ci uratować
od śmierci trzech innych cadyków⁴⁴.

I wtedy stanęła przed Panem Bogiem Dobroczynność.
— O Boże! — powieǳiała — zbaw Abrama od śmierci. Nie ma bowiem drugiego

takiego na świecie dobroczyńcy. Jeśli on zginie, to kto bęǳie zwracał na mnie uwagę?
Pan Bóg wydał rozkaz i ogień zgasł. I oto płomienie zamieniły się w drzewa, a drzewa

obrosły w liście. I rozkwitły liście, i wydały z siebie piękne i drogie owoce. I ustawiły się
drzewa owocowe w rzędy, i przekształciły piec wapienny w arcywspaniały ogród. Trzy dni
i trzy noce przechaǳał się Abram po tym ogroǳie, śpiewał hymny pochwalne i wznosił
modlitwy do Boga:

— Zlitu się, Boże, nad tymi wszystkimi, którzy chcą mi wyrząǳić zło. Da im czyste
serca i oczy otwarte, aby mogli prze rzeć i czynić to, co est dobre i sprawiedliwe.

Po wrzuceniu Abrama do pieca słuǳy dworu królewskiego zdali sprawozdanie Nem-
rodowi:

— Słyszeliśmy, ak Aran⁴⁵, syn Teracha, oświadczył wobec całe gminy: Jeśli Bóg
Abrama nie potrafi go ocalić i mó brat spłonie w piecu, to uwierzę w naszego króla
Nemroda i będę czynił wszystko, co mi rozkaże. Jeśli ednak ogień nie tknie Abrama, to
będę wieǳiał, że ego Bóg est wielki i potężny. Wtedy opuszczę mego króla Nemroda
i zespolę się z Bogiem Abrama.

Kiedy Nemrod to usłyszał, rozkazał przywołać do siebie Arana:
— A teraz którego boga się boisz?
— Boga Abrama — odpowieǳiał Aran. — On est święty i potężny.
Nemrod rozkazał wtrącić go do pieca. I Aran spłonął w ogniu. Ogień
Słuǳy Nemroda udali się wtedy do Teracha i zaczęli się z nim drażnić:

⁴¹Terach — syn Nachora, o ciec Abrama (Rǳ ,–). [przypis edytorski]
⁴²amen (hebr. dosł.: na pewno) — termin ten est używany w religiach udaistyczne i chrześcĳańskie na

zakończenie i potwierǳenie słów modlitwy, wówczas rozumie się go w znaczeniu: „niech tak się stanie”. [przypis
edytorski]

⁴³Anioł Gabriel, właśc. Archanioł Gabriel — eden z na wyższych rangą aniołów w tradyc i chrześcĳańskie ,
udaistyczne i islamskie . Sprawu e właǳę nad ra em, anioł zmartwychwstania, miłosierǳia, zemsty, śmierci
i ob awienia. W religii chrześcĳańskie zwiastował Maryi, że uroǳi Jezusa Chrystusa. [przypis edytorski]

⁴⁴cadyk — zwany również rebe; wzór pobożności, sprawiedliwości i pokory; ponadto: otoczony czcią, cha-
ryzmatyczny przywódca wspólnoty chasyǳkie . [przypis edytorski]

⁴⁵Aran a. Haran — trzeci syn Teracha, o ciec Lota (Rǳ ,–). [przypis edytorski]
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— Słyszeliśmy, że chwalisz się swoim synem Abramem. Opowiadasz, że Bóg odda
mu w spadku cały świat. Zapewni mu też wieczne życie w niebiosach, a tymczasem nic
z tego. Wrzucili go do płonącego wapna i w te chwili spala się na amen.

Przerażony Terach pobiegł co sił do pieca. Zbliża ąc się zobaczył, ak król Nemrod
i ego dworzanie sto ą oniemiali i poǳiwia ą niezwykłe wydarzenie, które rozgrywało się
we wnętrzu pieca. Właśnie król Nemrod tak mówił do Abrama:

— Wy dź, Abramie, nie zrobię ci nic złego.
I Abram wyszedł z pieca, i stanął przed Nemrodem.
— Powieǳ mi — powieǳiał Nemrod do Abrama — dlaczego ogień nie ma właǳy

nad tobą? Jak to się stało, że węgle zamieniły się w drzewa, a cały piec w przepiękny ogród,
akiego nigdy w życiu nie wiǳiałem?

— To Bóg z Niebios i Ziemi, któremu służę i ufam, uchronił mnie i zbawił od śmierci.
I wtedy Nemrod nisko pokłonił się Abramowi, i w ślad za nim uczynili to samo ego

dworzanie. Abram ednak zwrócił im uwagę:
— Nie mnie bĳcie pokłony, ale Stwórcy Nieba i Ziemi, albowiem w Jego rękach leży

los każdego stworzenia. Jemu służcie całym sercem, a On uchroni was przed złem.
I obǳielił Nemrod Abrama prezentami. Słuǳy i doradcy nie chcieli pozostać w ty-

le i też obdarowali go złotem, srebrem i drogimi kamieniami. A kiedy Abram wyszedł
z pałacu króla, podążyło za nim ze trzystu luǳi. Zewsząd rozległy się zapewnienia:

— Jesteśmy twoimi sługami. Dokąd nas poślesz, tam pó ǳiemy. I co nam rozkażesz,
to uczynimy.

 ⁴⁶
Pewnego razu Nemrod miał ǳiwny sen: oto wkracza na czele swoich wo sk do doliny Sen, Król
i zbliża się do pieca wapiennego, do którego wtrącony został Abram⁴⁷. Nagle wiǳi męż-
czyznę niezwykle podobnego do Abrama. Mężczyzna właśnie wychoǳi z pieca i podcho-
ǳi do Nemroda. W ręku trzyma miecz. Króla ogarnia przerażenie i zrywa się do ucieczki.
Goniący go mężczyzna nagle ciska w głowę króla a kiem. Ja ko rozbiło się i rozlało w sze-
roką rzekę, w które wo ska Nemroda utonęły. Król nie przesta e uciekać. Wraz z nim
ucieka ą luǳie z ego osobiste ochrony. Nagle Nemrod spostrzega, że gwarǳiści osła-
nia ący go, z twarzy i wyglądu przypomina ą mu królów. I oto dobiega ą do rzeki. Wtem
rzeka zamienia się z powrotem w a ko. Z a ka wykluwa się kurczątko. Podrywa się do
lotu i siada na głowie Nemroda. Zaczyna ǳiobem dłubać w ego oczach.

Nemrod gwałtownie zerwał się ze snu. Ze strachu serce wali mu młotem. Natychmiast
zwołał swoich stronników i przedstawił im swó sen. Jeden z czarowników imieniem
Anuki tak wy aśnił ego sens:

— Kurczątko, które ǳiobało oczy króla, to Abram. Rzeka, w które utonęły wo ska
Nemroda, to ǳieci Abrama i ǳieci ego ǳieci. Nade ǳie wkrótce czas, że Abram wytraci
wszystkich mieszkańców kra u i zawładnie całą ziemią. Królu mó i panie. Dopóki ży e
syn Teracha⁴⁸, nie możesz być pewny swego królestwa!

Kiedy Nemrod to usłyszał polecił sprowaǳić Abrama i zabić go. Dowieǳiał się o tym Ucieczka
postanowieniu króla Eliezer⁴⁹, sługa Abrama, i natychmiast pobiegł do swego pana, aby
go uprzeǳić.

— Jeśli nie uciekniesz — powieǳiał — zabĳą cię.

⁴⁶Nemrod — prawnuk Noego, sławny myśliwy i władca Mezopotamii. W tradyc i żydowskie inic ator bu-
dowy miasta i wieży Babel. [przypis edytorski]

⁴⁷Abram — pierwotne imię biblĳnego patriarchy Abrahama, syna Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się
Bóg i nakazał mu wyruszyć do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to
mie sce odda e ego potomstwu (Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim
przymierze; zapowieǳiał, że Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham;
wtedy również Bóg nakazał dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która
była bezpłodna (Rǳ ,–), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar
— Izmael (Rǳ ,–). ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka
(Rǳ ,–). Po śmierci Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–).
Bóg wystawił Abrahama na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał
na to i gdy miał go zabić, Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁴⁸Terach — syn Nachora, o ciec Abrama (Rǳ ,–). [przypis edytorski]
⁴⁹Eliezer — sługa Abrama, demasceńczyk (Rǳ ,–). [przypis edytorski]
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Abram posłuchał ego rady i uciekł. Ukrywał się w domu Sema⁵⁰, syna Noego⁵¹.
Słuǳy Nemroda szukali go po całym kra u, ale ich poszukiwania były daremne. Z ni-
czym wrócili do pałacu. Królowi zdołali wytłumaczyć, że Abram po prostu ulotnił się ak
kamfora⁵².

Wtedy Terach udał się do kry ówki Abrama i tak mu powieǳiał:
— Ucieka my z tego kra u, eśli nie chcemy, aby nam się coś złego przytrafiło.
Propozyc a Teracha spodobała się Panu Bogu. I w nagrodę za to Wszechmogący Bóg

przedłużył Terachowi życie o trzyǳieści pięć lat, tak aby mógł na własne oczy zobaczyć
wielkość i potęgę swego syna Abrama.

⁵³  ⁵⁴    
Abram posłuchał swego o ca i wraz z nim, z żoną Sara , z Lotem⁵⁵ synem Arana⁵⁶ i ze Nauka, Bóg
wszystkimi swoimi domownikami udał się do Haranu⁵⁷. Była to kraina żyzna i uroǳa na,
dostarcza ąca oraczom chleba pod dostatkiem.

Kiedy Abram osiadł w te krainie, zaprzy aźnił się ze wszystkimi e mieszkańcami
i zapanowały mięǳy nimi zgoda i pokó . Nic też ǳiwnego, że imię Abrama okryło się
sławą i chwałą. Przychoǳili do niego luǳie i prosili, aby nimi kierował i uczył ich, ak
postępować sprawiedliwie, po bożemu. Ci właśnie luǳie sprawili Abramowi na większą
radość i satysfakc ę. Kochał ich, bratał się z nimi, ściskał, całował i do swego stołu bie-
siadnego zapraszał. Po spożyciu posiłku, podczas którego Abram osobiście im usługiwał
ak na wiernie szy sługa, przystępował do nauki. Nauczał tak:

— Jeśli chcecie znaleźć łaskę w oczach Pana, powinniście miłować pokó , zgodę
i prawdę. Winniście pomagać każdemu człowiekowi, kiedy zna ǳie się w bieǳie. Ma-
cie okazywać litość nęǳarzom i wspierać ich chlebem i napo em. A przede wszystkim
powinniście zaprzestać służenia drewnianym i kamiennym bożkom. Macie wierzyć tylko
w Boga, który stworzył niebo i ziemię.

I luǳie dali posłuch słowom Abrama, i zaczęli żyć w zgoǳie i poko u. Miłowali się
wza em i wspierali biednych w potrzebie. Za to szczęściło się im we wszystkim, co czynili.
Wzbogacili się, wzrośli w siłę i stali się możni. Słowem, błogosławieństwo Boga spłynęło
na wszystkich.

Kiedy Sara zobaczyła, akie to dobre uczynki świadczy Abram, przystąpiła do przy-
swa ania bliźnim zasad prawǳiwe wiary. Służące pokochały Sara . Pokochały ą za e
dobre serce, za umiłowanie prawdy i zgody. Nie omieszkały też opowieǳieć kobietom
z całego kra u o niezwykłych zaletach Sara . Wskutek tego wiele kobiet przyszło do nie ,

⁵⁰Sem — na starszy syn Noego. [przypis edytorski]
⁵¹Noe — patriarcha; syn Lameka, o ciec Sema, Chama i Jafeta (Rǳ ,); Bóg postanowił zesłać na luǳi

za ich niegoǳiwość potop, ale ocalić Noego, człowieka prawego i sprawiedliwego. Nakazał mu zbudować arkę
dla siebie i żony, swoich synów, ich żon oraz wprowaǳić po parze zwierząt, samca i samicę (Rǳ ,–). Po
ustąpieniu potopu Bóg zawarł z Noem przymierze. Na znak przymierza Bóg rozciągnął na niebie tęczę (Rǳ
,–). Noe umarł w wieku  lat (Rǳ ,). [przypis edytorski]

⁵²ulotnić się jak kamfora (zw. az.) — zniknąć nagle, bez śladu, niespoǳiewanie. [przypis edytorski]
⁵³Abram — pierwotne imię biblĳnego patriarchy Abrahama, syna Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się

Bóg i nakazał mu wyruszyć do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to
mie sce odda e ego potomstwu (Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim
przymierze; zapowieǳiał, że Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham;
wtedy również Bóg nakazał dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która
była bezpłodna (Rǳ ,–), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar
— Izmael (Rǳ ,–). ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka
(Rǳ ,–). Po śmierci Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–).
Bóg wystawił Abrahama na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał
na to i gdy miał go zabić, Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁵⁴Saraj — pierwotne imię żony patriarchy Abrachama, późnie zmienione przez Boga na Sara (Rǳ :);
por. Sara. [przypis edytorski]

⁵⁵Lot — bratanek Abrahama, towarzyszył mu w podróży do Charanu, a późnie do Egiptu; po opuszczeniu
Egiptu osiadł w Sodomie. Kiedy Bóg zesłał karę na miasto, Lot ako edyny sprawiedliwy, wraz z córkami,
opuścił miasto żywy. Zamieszkał wraz z nimi w askini. Córki, myśląc, że są edynymi ocalałymi z katastro-
 ludźmi, upiły Lota i obcowały z nim. W następstwie uroǳiły synów Moaba i Ben-Ammiego, z których
tradycy nie pochoǳą plemiona Moabitów i Ammonitów (Rǳ :–). [przypis edytorski]

⁵⁶Aran a. Haran — trzeci syn Teracha, o ciec Lota (Rǳ ,–). [przypis edytorski]
⁵⁷Haran, a. Charan, a. Charran — miasto wymieniane w Biblii, utożsamiane ze starożytnym Harran w pół-

nocne Mezopotamii, na terenie obecne płd.-wsch. Turc i. [przypis edytorski]
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aby posłuchać Słowa Bożego, aby poznać prawǳiwą wiarę. Z uwagą przysłuchiwały się
e mądrym słowom i całym sercem przylgnęły do wiary we Wszechmogącego Boga,
i postanowiły kroczyć Jego drogami. I liczba luǳi wierzących w prawǳiwego Boga rosła
i rosła. Wszyscy błogosławili Abrama i Sara :

— Oby was Bóg wynagroǳił za to, żeście otworzyli nam oczy i wprowaǳili na drogę
poko u i sprawiedliwości.

 ⁵⁸   
Kiedy sława Abrama ogarnęła cały świat i ego imię nie schoǳiło z ust mieszkańców
globu ziemskiego, królowie zaczęli mu zazdrościć chwały. Zabĳmy go, przekonywali się
wza emnie, a wtedy nasi poddani przestaną o nim mówić. Jeden król tak powieǳiał:

— Jeśli dokonamy napadu na Abrama, to zlecą się ego liczni przy aciele i staną w ego
obronie. Dlatego też uważam, że słusznie bęǳie wybrać się do Sodomy i po mać do
niewoli Lota⁵⁹, syna ego brata. Abram, skoro o tym się dowie, przy eǳie do nas, aby go
odebrać, a wtedy dopadniemy go i zabĳemy.

Plan ten znalazł uznanie w oczach wszystkich pozostałych królów. Wyprawili się do
Sodomy i Gomory⁶⁰ i wzięli do niewoli mnóstwo mężczyzn, kobiet i ǳieci, a wśród nich
również Lota.

Wówczas anioł Michał⁶¹ przyszedł do Abrama i zawiadomił go o dokonanym napaǳie
na miasto i wzięciu do niewoli Lota. Abram szczególnie prze ął się losem uprowaǳonych
kobiet i ǳieci. Szybko zwołał swo e sługi i tak do nich rzekł:

— Musimy wydostać z niewoli eńców. Rusza my w drogę. Wiem, że pokusa zdobycia
łupów wo ennych może okazać się silnie sza od obowiązku uratowania eńców. Dlatego
też każdemu z was da ę tyle złota, srebra i brylantów, ile tylko dusza zapragnie. Za to
ednak musicie mi przysiąc, że nie bęǳiecie za mowali się ani łupiestwem, ani grabieżą.
Macie tylko wyrwać z rąk ciemiężycieli kobiety i ǳieci.

Młoǳi, gotowi do wymarszu, złożyli przysięgę i Abram obǳielił ich złotem, srebrem
i brylantami. Zbro ny zastęp ruszył w kierunku Sodomy.

Wszechmogący uczynił cud i drogę do celu znacznie im skrócił. Migiem znaleźli się
przed obliczem królów.

Kiedy królowie w swoim warownym obozie dostrzegli Abrama, zasypali go gradem
włóczni. Bóg ednak zamienił e w locie na piasek. Wtedy zaczęli strzelać do niego z łu-
ków, ale Bóg w locie zamienił strzały w słomki. Postanowili więc pode ść do Abrama
i po mać go. Wtedy Abram podniósł z ziemi słomki i grudki piasku i rzucił e w kierun-
ku wroga. I słomki i grudki piasku zamieniły się wówczas we włócznie i strzały. Królowie

⁵⁸Abram — pierwotne imię biblĳnego patriarchy Abrahama, syna Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się
Bóg i nakazał mu wyruszyć do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to
mie sce odda e ego potomstwu (Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim
przymierze; zapowieǳiał, że Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham;
wtedy również Bóg nakazał dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która
była bezpłodna (Rǳ ,–), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar
— Izmael (Rǳ ,–). ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka
(Rǳ ,–). Po śmierci Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–).
Bóg wystawił Abrahama na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał
na to i gdy miał go zabić, Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁵⁹Lot — bratanek Abrahama, towarzyszył mu w podróży do Charanu, a późnie do Egiptu; po opuszczeniu
Egiptu osiadł w Sodomie. Kiedy Bóg zesłał karę na miasto, Lot ako edyny sprawiedliwy, wraz z córkami,
opuścił miasto żywy. Zamieszkał wraz z nimi w askini. Córki, myśląc, że są edynymi ocalałymi z katastro-
 ludźmi, upiły Lota i obcowały z nim. W następstwie uroǳiły synów Moaba i Ben-Ammiego, z których
tradycy nie pochoǳą plemiona Moabitów i Ammonitów (Rǳ :–). [przypis edytorski]

⁶⁰Sodoma i Gomora — biblĳne miasta, które zostały zniszczone przez Boga deszczem ognia i siarki (Rǳ
,). Abraham po powrocie z Egiptu rozǳielił ziemie Kanaan mięǳy siebie a Lota, któremu przypadły zimie
w okolicy Sodomy (Rǳ ,). Asyry czycy na echali na Sodomę i nałożyli na miasto wysoką daninę; kiedy
sodomici się zbuntowali, Asyry czycy ponownie zaatakowali miasto; w obronie miasta pomógł Abraham (Rǳ
,–). Sodoma podniosła się z upadku, ludność zyskała bogactwo i zaczęła wieść rozpustne życie. Bóg po-
stanowił ukarać Sodomę: Abraham uprosił Boga, żeby ocalił miasto, eśli uda mu się znaleźć chociaż ǳiesięciu
dobrych luǳi. Nie udało mu się takowych znaleźć. Bóg od zagłady uchronił edynie Lota, ego żonę i dwie
córki; żona Lota odwróciła się w czasie ucieczki i została zamieniona w słup soli (Rǳ ,). [przypis edytorski]

⁶¹anioł Michał właśc. archanioł Michał (z hebr. Mika’el, dosł.: któż ak Bóg) — występu e w religiach ży-
dowskie , chrześcĳańskie oraz w Islamie. W tradyc i udaistyczne est ednym z siedmiu aniołów wyższego
rzędu. Ochraniał Izrael (Dn ,–); spierał się z szatanem o ciało Mo żesza (Jud ,). [przypis edytorski]
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uciekali w panice zostawia ąc wziętych uprzednio do niewoli eńców oraz cały swó do-
bytek. Abram uwolnił eńców i puścił ich do domu.

Tymczasem królowie zebrali się w dalekim Szeba⁶² i po naraǳie tak postanowili:
— Wiǳieliśmy na własne oczy odwagę, siłę i cuda Abrama. Obierzmy go więc naszym

królem i naszym Bogiem.
Ścięli kilka odeł, sporząǳili z nich podium i czekali na przy ście Abrama.
Kiedy nadszedł Abram, nisko pokłonili się przed nim, posaǳili go na podium i wznie-

śli okrzyk:
— Tyś nasz król! Tyś nasz wóǳ! Tyś nasz Bóg!
Abram ednak powstrzymał ich w zapędach:
— Broń Boże! Nie mogę być waszym królem, a tym barǳie waszym Bogiem. Raczcie

wieǳieć, że estem tylko prochem i pyłem. Jestem zwykłym człowiekiem. Jeśli zaś wam
się podobam i chcecie mi wyświadczyć przysługę, to ży cie w zgoǳie i poko u. Otwórzcie
szeroko drzwi waszych domów dla biedaków, dla obcych i dla wędrowców. Wierzcie
w Boga, Stwórcę Nieba i Ziemi, i służcie mu całym sercem.

Oświadczywszy to królom, pożegnał się z nimi i poszedł.
Sem⁶³, syn Noego⁶⁴, wyszedł mu na spotkanie. Kiedy zobaczył, że Abram wyratował

wziętych do niewoli, że zwrócił im dobytek i puścił do domu, nie mógł wy ść z poǳiwu.
Wówczas Abram stanął do modlitwy: Modlitwa, Bóg, Anioł
— Panie i Władco wszystkich światów! Nie dokonałem tego ani siłą, ani męstwem.

Dokonałem tego edynie ǳięki Two e mocy i Two e potęǳe. Tyś mnie, Boże, chronił
w droǳe i Tyś mnie obronił.

I gdy tylko skończył modlitwę, rozległ się śpiew aniołów w niebie:
— Błogosławiony esteś, Boże, za to, że obroniłeś Abrama.

⁶⁵  ⁶⁶
Na znakomitsze kobiety w okolicy, w które mieszkała Sara, zwykłe były coǳiennie na- Kobieta, Sługa
wieǳać ą, aby e oddać należną cześć i szacunek. Pewnego dnia Sara powieǳiała im:

— Dlaczego składacie mi tyle czci i hołdu? Czyżby nie było w całe okolicy lepsze
ode mnie kobiety? Oto sieǳi w swoim namiocie Hagar, córka faraona⁶⁷. Idźcie do nie ,
szanowne panie, i złóżcie e cześć, albowiem nie ma takie kobiety, która by dorównała
e skromnością i uczciwością.

Usłyszawszy słowa Sary, kobiety zǳiwiły się. Kto to słyszał, pomyślały, aby pani go-
spodyni oddawała taką cześć swo e służące ? I udały się do namiotu Hagar. Pokłoniły się
i pozdrowiły ą. W czasie rozmowy, która wywiązała się mięǳy nimi, Hagar tak powie-
ǳiała:

— Nie mówcie, że Pan Bóg est dobry dla Sary. Jeśli est dobry, to dlaczego do dnia
ǳisie szego nie obdarzył e ǳieckiem?

⁶²Szeba — prawdopodobnie choǳi tu o: Beer-Szeba, miasto położone na północnym skra u pustyni Negew;
południowa część Izraela. Obok studni nazwane Beer-Szeba Abraham zawarł przymierze z Abimelekiem (Rǳ
,). [przypis edytorski]

⁶³Sem — na starszy syn Noego. [przypis edytorski]
⁶⁴Noe — patriarcha; syn Lameka, o ciec Sema, Chama i Jafeta (Rǳ ,); Bóg postanowił zesłać na luǳi

za ich niegoǳiwość potop, ale ocalić Noego, człowieka prawego i sprawiedliwego. Nakazał mu zbudować arkę
dla siebie i żony, swoich synów, ich żon oraz wprowaǳić po parze zwierząt, samca i samicę (Rǳ ,–). Po
ustąpieniu potopu Bóg zawarł z Noem przymierze. Na znak przymierza Bóg rozciągnął na niebie tęczę (Rǳ
,–). Noe umarł w wieku  lat (Rǳ ,). [przypis edytorski]

⁶⁵Sara — żona Abrahama, matka Izaaka. Sara pierwotnie nosiła imię Sara , które zostało zmienione przez
Boga w czasie drugiego ob awienia, którego doświadczył Abraham. Sara była kobietą bezpłodną, zatem zgodnie
z panu ącym zwycza em, zaproponowała Abrahamowi swo ą niewolnicę Hagar, która uroǳiła Abrahamowi
syna Izmaela (Rǳ ,–). Bóg zawiera ąc przymierze z Abrahamem, obiecał mu syna, którego miała uroǳić
Sara (Rǳ ,–). Sara uroǳiła syna Izaaka w wieku  lat (Rǳ ,–). Zmarła w wieku  lat i została
pochowana w Kiriat-Arba (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁶⁶Hagar — egipska niewolnica Sara , żony Abrama. Sara będąc bezpłodną, zgodnie z panu ącym prawem
mogła podsunąć swo ą niewolnicę mężowi, by ą zapłodnił (Rǳ ,–). Uroǳone w ten sposób ǳiecko trakto-
wane było ako prawowite ǳiecko Sara (Rǳ ,). W ten sposób przyszedł na świat pierworodny syn Abrama,
Izmael.  lat późnie Sara (wtedy uż Sara) uroǳiła syna Izaaka. Z powodu niewłaściwego zachowania Izmaela,
Hagar wraz z synem zostali wypęǳeni na pustynię (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁶⁷Faraon (hebr. Paro, dosł.: ściągać, zǳierać, płacić) — edno z określeń na starożytnych władców egipskich;
zaczęto go używać na początku Nowego Państwa (XVI–XI w. p.n.e.). [przypis edytorski]
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  „”
Kiedy Wszechmogący zmienił imię Abrama⁶⁸ na Abraham i Sara ⁶⁹ na Sarę⁷⁰, końcowa Słowo, Pokora
litera „ ot” spostrzegła, że zd ęto ą z imienia tak pobożne i sprawiedliwe istoty, aką była
Sara , i zasmuciła się barǳo. Pobiegła do Boga, stanęła przed Jego tronem i powieǳiała:

— Boże, zda ę sobie doskonale sprawę z tego, że nie powinnam za mować mie sca
większych liter. Wiem, że estem na mnie szą literą. Ty ednak uczyniłeś mi łaskę i wsta-
wiłeś do imienia te wielkie , sprawiedliwe kobiety, którą luǳie coǳiennie po tysiąckroć
błogosławią. A tymczasem zostałam nagle wyrwana z tego błogosławionego imienia i tu-
łam się. Czy uczyniłeś to, Boże, dlatego, że estem na mnie szą z liter?

I Bóg wysłuchał litery „ ot”, i rzekł:
— Za to, że wykazałaś w słowach tak wielką skromność, okażę ci znowu łaskę i zamiast

ostatnie litery w imieniu Sara bęǳiesz pierwszą w imieniu wielkiego i sprawiedliwego
bohatera. I stało się to wtedy, kiedy Mo żesz⁷¹ zmienił imię Ozuego na Jozue⁷².

  
Kiedy Abraham⁷³ miał we ść do Egiptu, ukrył Sarę w skrzyni i zamknął na klucz. Na Piękno, Kobieta
granicy egipskie celnicy zażądali od Abrahama opłaty celne za skrzynię. Abraham nie
namyśla ąc się oświadczył: „Płacę”.

— A może masz w skrzyni drogie naczynia?
— Płacę cło za naczynia.
— A może masz tam złoto?
— Płacę za złoto!
— A może masz tam drogie edwabie?

⁶⁸Abram — pierwotne imię biblĳnego patriarchy Abrahama, syna Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się
Bóg i nakazał mu wyruszyć do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to
mie sce odda e ego potomstwu (Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim
przymierze; zapowieǳiał, że Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham;
wtedy również Bóg nakazał dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która
była bezpłodna (Rǳ ,–), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar
— Izmael (Rǳ ,–). ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka
(Rǳ ,–). Po śmierci Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–).
Bóg wystawił Abrahama na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał
na to i gdy miał go zabić, Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁶⁹Saraj — pierwotne imię żony patriarchy Abrachama, późnie zmienione przez Boga na Sara (Rǳ :);
por. Sara. [przypis edytorski]

⁷⁰Sara — żona Abrahama, matka Izaaka. Sara pierwotnie nosiła imię Sara , które zostało zmienione przez
Boga w czasie drugiego ob awienia, którego doświadczył Abraham. Sara była kobietą bezpłodną, zatem zgodnie
z panu ącym zwycza em, zaproponowała Abrahamowi swo ą niewolnicę Hagar, która uroǳiła Abrahamowi
syna Izmaela (Rǳ ,–). Bóg zawiera ąc przymierze z Abrahamem, obiecał mu syna, którego miała uroǳić
Sara (Rǳ ,–). Sara uroǳiła syna Izaaka w wieku  lat (Rǳ ,–). Zmarła w wieku  lat i została
pochowana w Kiriat-Arba (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁷¹Mojżesz — syn Amrama i Jokebed; prorok, prowaǳił Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecane , do które on
sam nie dotarł. Jego matka, aby uchronić go przed śmiercią, nakazaną przez faraona wszystkim pierworodnym
synom żydowskim, wrzuciła go w koszyku do wody. Został wyłowiony przez córkę faraona, która traktowała go
ak syna (W ,–). Sprawował właǳę nad ludem Izraela; na górze Syna Bóg przekazał mu tablice kamienne
z ǳiesięciorgiem przykazań (W ,; ,). Mo żesz zmarł w wieku  lat w krainie Moabu na górze Nebo
(Pwt ,–); zgodnie z obietnicą Boga, przed śmiercią u rzał Ziemię Obiecaną, ale nigdy do nie nie dotarł
(Pwt ,–). [przypis edytorski]

⁷²Jozue — syn Nuna, uroǳił się w Egipcie podczas niewoli egipskie . Początkowo miał na imię Ozeasz,
imię Jozue nadał mu Mo żesz. Kiedy Mo żesz umarł, Jozue został przywódcą Izraelitów. Wprowaǳił ich do
ziemi Kanaan i podbił ą. Jozue est bohaterem Księgi Jozuego, est też sęǳią starożytnego Izraela, symbolem
nieugiętości i wierności. [przypis edytorski]

⁷³Abraham — pierwotnie imię Abram, syn Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się Bóg i nakazał mu wyruszyć
do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to mie sce odda e ego potomstwu
(Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim przymierze; zapowieǳiał, że
Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham; wtedy również Bóg nakazał
dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która była bezpłodna (Rǳ ,–
), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar — Izmael (Rǳ ,–).
ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka (Rǳ ,–). Po śmierci
Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama
na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał na to i gdy miał go zabić,
Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

  Ze skarbnicy midraszy 



— Płacę za edwabie.
— A może masz tam perły?
— Płacę za perły.
— Nie możemy cię przepuścić, zanim nie otworzymy skrzyni. Otwórz ą i pokaż, co

w nie est.
I gdy tylko Abraham otworzył skrzynię, cały Egipt roz aśnił się blaskiem piękności

Sary.

⁷⁴   
W owych czasach mieszkańcy Sodomy⁷⁵ wyznaczyli Lota na władcę. Pewnego razu, gdy Ucieczka, Anioł
Lot sieǳiał w bramie miasta, zauważył dwóch aniołów, którzy przybyli z wieścią za-
powiada ącą zagładę Sodomy. Przypomniał sobie wtedy obycza e i zwycza e swego stry a
Abrahama⁷⁶ i wyszedł im na spotkanie z radością i przy aźnią. Podszedłszy do nich, ukło-
nił się nisko i powieǳiał:

— Bądźcie tacy dobrzy, wysłannicy Boga, i wstąpcie do mego domu. Zna ǳiecie tam
właściwy i należny wam odpoczynek.

— Nie! Przenocu emy na ulicy.
Lot ednak prosił i nalegał tak długo, aż ulegli. Przy tym tak sobie myślał:
— Nie dam im rano wody do umycia nóg i kiedy mieszkańcy Sodomy zauważą utro

na ich nogach kurz z drogi, pomyślą, że dopiero co przybyli do miasta.
Kiedy Adit, żona Lota, zauważyła dwóch luǳi zbliża ących się do domu, zawołała:
— Nie wpuszcza ich, Locie, pod nasz dach.
Szybko wzięła dywan i zawiesiła go mięǳy sobą a Lotem, mówiąc:
— Jeśli ci goście tak ci się spodobali i chcesz ich mieć u siebie, to wpuść ich do swo e

izby.
Kiedy Lot zabrał się do przygotowania posiłku dla aniołów, stwierǳił, że w domu nie

ma soli. Poszedł więc do żony i poprosił, aby podała gościom sól. Adit skrzyczała go:
— Chcesz może wprowaǳić zły obycza do Sodomy? Zostaw mnie w spoko u! W te

sprawie nigdy ci nie ustąpię.
Kiedy ednak Lot zaczął używać ostrze szych słów, żona poszła do sąsiadów:
— Da cie mi — powieǳiała — trochę soli. Przyszli do nas goście. Mąż ucieszył się,

wprowaǳił ich do domu i przygotował posiłek. Niczego poza solą nie brak. Dlatego posłał
mnie do was.

Kiedy mieszkańcy Sodomy dowieǳieli się o tym, ak eden mąż otoczyli dom Lota,
ale nie znalazł się nikt, kto by zapytał:

— Co złego uczynili wam przybysze, że chcecie wyrząǳić im krzywdę?

⁷⁴Lot — bratanek Abrahama, towarzyszył mu w podróży do Charanu, a późnie do Egiptu; po opuszczeniu
Egiptu osiadł w Sodomie. Kiedy Bóg zesłał karę na miasto, Lot ako edyny sprawiedliwy, wraz z córkami,
opuścił miasto żywy. Zamieszkał wraz z nimi w askini. Córki, myśląc, że są edynymi ocalałymi z katastro-
 ludźmi, upiły Lota i obcowały z nim. W następstwie uroǳiły synów Moaba i Ben-Ammiego, z których
tradycy nie pochoǳą plemiona Moabitów i Ammonitów (Rǳ :–). [przypis edytorski]

⁷⁵Sodoma i Gomora — biblĳne miasta, które zostały zniszczone przez Boga deszczem ognia i siarki (Rǳ
,). Abraham po powrocie z Egiptu rozǳielił ziemie Kanaan mięǳy siebie a Lota, któremu przypadły zimie
w okolicy Sodomy (Rǳ ,). Asyry czycy na echali na Sodomę i nałożyli na miasto wysoką daninę; kiedy
sodomici się zbuntowali, Asyry czycy ponownie zaatakowali miasto; w obronie miasta pomógł Abraham (Rǳ
,–). Sodoma podniosła się z upadku, ludność zyskała bogactwo i zaczęła wieść rozpustne życie. Bóg po-
stanowił ukarać Sodomę: Abraham uprosił Boga, żeby ocalił miasto, eśli uda mu się znaleźć chociaż ǳiesięciu
dobrych luǳi. Nie udało mu się takowych znaleźć. Bóg od zagłady uchronił edynie Lota, ego żonę i dwie
córki; żona Lota odwróciła się w czasie ucieczki i została zamieniona w słup soli (Rǳ ,). [przypis edytorski]

⁷⁶Abraham — pierwotnie imię Abram, syn Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się Bóg i nakazał mu wyruszyć
do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to mie sce odda e ego potomstwu
(Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim przymierze; zapowieǳiał, że
Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham; wtedy również Bóg nakazał
dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która była bezpłodna (Rǳ ,–
), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar — Izmael (Rǳ ,–).
ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka (Rǳ ,–). Po śmierci
Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama
na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał na to i gdy miał go zabić,
Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]
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A kiedy mieszkańcy Sodomy zaczęli wyłamywać drzwi, porażeni zostali ślepotą i nie
mogli w nie trafić. Wtedy aniołowie rzekli do Lota:

— Wynieś i wyprowadź wszystko, co masz w tym mieście, albowiem Bóg przysłał Katastrofa
nas po to, aby e zniszczyć.

Wielki strach padł na Lota. Natychmiast pobiegł do swoich zięciów i wielkim krzy-
kiem obwieścił:

— Opuśćcie natychmiast miasto. Bóg zesłał aniołów, aby natychmiast zniszczyli e
doszczętnie.

Zięciowie wybuchnęli śmiechem:
— Zwariowałeś? Całe miasto bawi się i radu e, a ty ba durzysz o ego zniszczeniu.
Lot zostawił zięciów i pobiegł do swoich dłużników, którym pożyczył pieniąǳe na

procent. Aniołowie poganiali go ednak, aby szybko wyszedł z miasta. Wrócił więc zaraz
do domu i zaczął zbierać wszystkie swo e brylanty, złoto i srebro. Trwało to dość długo,
a czasu nie było. Wtedy aniołowie chwycili za ręce Lota, ego żonę i dwie córki i wy-
prowaǳili za miasto. Nakazali im przy tym surowo nie zatrzymywać się i nie oglądać do
tyłu.

— Ucieka cie — powieǳieli — za tę górę, eśli wam życie miłe.
Lot prosił usilnie:
— Pozwólcie mi uciec do tamtego małego miasteczka, które leży tak blisko.
Anioł przypomniał sobie okazaną przez Lota dobroć, kiedy uǳielił im gościny, i wy-

raził zgodę. A kiedy żona Lota obe rzała się do tyłu, zamieniła się natychmiast w słup
soli.

Słup ten po ǳiś ǳień stoi przy rzece Kidron⁷⁷. Przechoǳące tam woły zwykły ob-
lizywać go. Pod koniec każdego dnia ze słupa zostawały tylko nogi, ale uż następnego
ranka wracał do poprzedniego kształtu i był taki, ak na początku.

       
Kiedy mieszkańcy Sodomy⁷⁸ uświadomili sobie, że nieszczęście est blisko, to ci spośród Bóg, Słońce, Księżyc
nich, którzy oddawali cześć boską słońcu, tak zaczęli medytować:

— Och, gdybyż słońce, któremu służymy, po awiło się i wyzwoliło nas z rąk tego
Boga, który pragnie nas zniszczyć!

Ci zaś, którzy służyli księżycowi, takie wyrazili życzenie:
— Oby tak się stało, żeby poranek w ogóle nie nastąpił. Wtedy księżyc uchroni nas

od wszelkiego zła.
Bóg ednak, który znał myśli mieszkańców Sodomy, zesłał na nich, w chwili kiedy na

niebie świeciły i słońce, i księżyc, deszcz ognia i siarki. Anioł zagłady przewrócił potężny
głaz, na którym wznosiło się pięć miast Sodomy, i zniszczył e. I wyschła trawa i wszelka
roślinność na polach, i cała kraina zamieniła się w ruinę.
 
Kiedy Izaak⁷⁹ odstawiony został od piersi, Abraham⁸⁰ wydał wielką ucztę. Przybyli na Szatan, Bóg

Uczta, Zabawa

⁷⁷Kidron właśc. Cedron — wielokrotnie wymieniany w Biblii niewielki strumień płynący doliną Cedron
położoną mięǳy Wzgórzem Świątynnym a Górą Oliwną w Jerozolimie. [przypis edytorski]

⁷⁸Sodoma i Gomora — biblĳne miasta, które zostały zniszczone przez Boga deszczem ognia i siarki (Rǳ
,). Abraham po powrocie z Egiptu rozǳielił ziemie Kanaan mięǳy siebie a Lota, któremu przypadły zimie
w okolicy Sodomy (Rǳ ,). Asyry czycy na echali na Sodomę i nałożyli na miasto wysoką daninę; kiedy
sodomici się zbuntowali, Asyry czycy ponownie zaatakowali miasto; w obronie miasta pomógł Abraham (Rǳ
,–). Sodoma podniosła się z upadku, ludność zyskała bogactwo i zaczęła wieść rozpustne życie. Bóg po-
stanowił ukarać Sodomę: Abraham uprosił Boga, żeby ocalił miasto, eśli uda mu się znaleźć chociaż ǳiesięciu
dobrych luǳi. Nie udało mu się takowych znaleźć. Bóg od zagłady uchronił edynie Lota, ego żonę i dwie
córki; żona Lota odwróciła się w czasie ucieczki i została zamieniona w słup soli (Rǳ ,). [przypis edytorski]
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nią Sem⁸¹ i Ewer⁸², król Filistynów⁸³ Abimelek⁸⁴, ego generał Fichel⁸⁵ i wiele innych
znakomitości z całego kra u. W uczcie uczestniczyli również o ciec Abrahama Terach⁸⁶
oraz ego brat Nachor⁸⁷ ze swoimi roǳicami, którzy przybyli z krainy Haran. Wszyscy
tęgo pod edli, popili i świetnie się bawili.

Szatanowi było to nie w smak. Przyszedł więc do domu Abrahama. W przebraniu Żebrak
biedaka proszącego o kęs chleba, stanął w drzwiach. Za ęty przez cały czas usługiwaniem
gościom Abraham nie zauważył go i nie zaprosił do stołu.

Szatan był z tego obrotu rzeczy niesłychanie zadowolony. Natychmiast pospieszył do
Boga na skargę:

— Ty, Boże, dałeś Abrahamowi wszystko, czego tylko ego dusza zapragnęła. Wbił się
z tego powodu w pychę i przestał uż zważać na biedaków. Nie rozda e im uż ałmużny.
ǲiś właśnie sprawǳiłem to. Stanąłem w drzwiach ego domu przebrany za biedaka, a on
nawet nie zwrócił na mnie uwagi. Nie zaprosił mnie do stołu.

A wtedy Bóg tak do szatana powieǳiał:
— W całym kra u nie ma takiego ak Abraham bogobo nego człowieka. Jestem pe-

wien, że nie zawahałby się ani przez chwilę, gdybym zażądał od niego złożenia w ofierze
ego syna Izaaka.

A szatan tako rzekł:
— Takie prośby nigdy Abraham nie wytrzyma.
— Zobaczysz — powieǳiał Bóg — czy bęǳie tak, ako mówię.

⁷⁹Izaak — patriarcha biblĳny; pierwszy i edyny wspólny syn Abrahama i Sary. Sara była bezpłodna, do
czasu, kiedy Bóg ukazał się Abrahamowi po raz drugi i zapowieǳiał, że ego -letnia żona uroǳi mu syna
(Rǳ ,–; Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama na próbę i kazał mu złożyć Izaaka w ofierze. Gdy Izaak uż
leżał na ołtarzu i Abraham miał go zabić, Bóg nakazał Abrahamowi nie zabĳać syna, a w zamian złożyć w ofierze
barana (Rǳ ,–). Dorosły Izaak wziął za żonę Rebekę (Rǳ ,) z którą miał bliźnięta – Ezawa i Jakuba
(Rǳ ,–). Zmarł w wieku  lat (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁸⁰Abraham — pierwotnie imię Abram, syn Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się Bóg i nakazał mu wyruszyć
do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to mie sce odda e ego potomstwu
(Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim przymierze; zapowieǳiał, że
Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham; wtedy również Bóg nakazał
dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która była bezpłodna (Rǳ ,–
), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar — Izmael (Rǳ ,–).
ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka (Rǳ ,–). Po śmierci
Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama
na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał na to i gdy miał go zabić,
Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁸¹Sem — na starszy syn Noego. [przypis edytorski]
⁸²Ewer a. Heber — prawnuk Sema. [przypis edytorski]
⁸³Filistyni — lud posiada ący państwo mięǳy Egiptem a Ziemią Obiecaną (W ,). Ziemia Filistynów

stanowiła wąski pas ziemi wzdłuż wschodniego wybrzeża Morza Śróǳiemnego. Na państwo składały się miasta:
Gaza, Aszdod, Aszkelon, Gat i Ekron (Joz ,), było to tzw. Pentapolis Filistyńskie. Istnienie Filistynów datu e
się na okres od XIII do III w p.n.e., następnie zostali poddani hellenizac i; zgodnie z Biblią: eden z głównych
wrogów Izraelitów. [przypis edytorski]

⁸⁴Abimelek — król Gereru; syn Gedeona zwanego Jerubbaalem i edne z ego nałożnic. Miał  braci.
Abimelek udał się do braci swo e matki do Sychem, żeby przekonać ich, że to on powinien zostać ich królem.
Za otrzymane od nich pieniąǳe zapłacił awanturnikom by pomogli mu zabić braci; przeżył tylko eden brat
Jotam, który zdążył się ukryć. Lud Sychem obwołał go królem (Sǳ ,–), po trzech latach lud się zbuntował
przeciw niemu (Sǳ ,–), podburzany przez Gaala. Abimelekowi udało się pokonać Gaala (Sǳ ,–),
po czym wymordował mieszkańców Sychem i zburzył miasto (Sǳ ,). Następnie wyruszył do Tebes, zdobył
miasto i kiedy miał podłożyć ogień pod ostatnią twierǳą, edna z kobiet tam się zna du ących zrzuciła na niego
kamień, a giermek dobił go mieczem (Sǳ ,–). [przypis edytorski]

⁸⁵Fichel a. Pikol — dowódca wo sk Abimeleka (Rǳ ,). [przypis edytorski]
⁸⁶Terach — syn Nachora, o ciec Abrama (Rǳ ,–). [przypis edytorski]
⁸⁷Nachor — syn Teracha, brat Abrahama (Rǳ –). Jego żoną była Milka, z którą miał ośmiu synów,

m.in. Betela, o ca Rebeki (Rǳ ,). [przypis edytorski]
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⁸⁸  ⁸⁹
Kiedy Sara⁹⁰ zauważyła, że Izmael źle się prowaǳi, tak do niego przemówiła: Matka, Syn

— Opamięta się, synu mó . Idź zawsze słuszną drogą, a luǳie będą cię szanowali.
Izmael puścił ednak słowa matki mimo uszu i nie przestał oddawać się swoim chu-

ciom i przy emnościom.
Sara powzięła wtedy niezłomne postanowienie:
— Muszę — stwierǳiła — uważać teraz na syna mo ego Izaaka. Nie wolno mi oka

z niego spuścić, albowiem gotów est wziąć przykład z Izmaela i wstąpić na ego drogę.
Pewnego razu Sara spostrzegła, że Izmael przyniósł figurkę pogańskiego bożka i za-

bawiał się nią w obecności Izaaka. Z krzykiem rzuciła się na niego.
— Żebyś mi się więce nie ważył tak postępować. Jeśli nie posłuchasz, wypęǳę cię

z domu.
Kiedy wyszli w pole, Izmael wziął łuk i wypuścił kilka strzał w kierunku Izaaka.
— Bracie, dlaczego to robisz?
Izmael starał mu się wytłumaczyć, że to tylko taka zabawa. Jednak w istocie rzeczy

strzelał na serio do Izaaka. W duchu myślał sobie: „Zabĳę go i przez to zostanę edynym
spadkobiercą mego o ca”.

Gdy cała sprawa doszła do Sary, ta znowu sięgnęła po groźby i prośby:
— Ze dź, synu, ze złe drogi i ży w zgoǳie i poko u z Izaakiem. Będę wówczas dla

ciebie dobra i będę cię kochała ak matka swo e ǳiecko.
Izmael ednak nie dał e posłuchu. Słowa Sary nie wzruszyły go. Jedno miał na myśli:

ak usunąć Izaaka.
Sara lękała się o swego syna i dlatego zwróciła się do Abrahama⁹¹ tymi oto słowy:
— Wypędź Izmaela z domu, ponieważ ma zamiar zgłaǳić naszego syna Izaaka.
Słowa Sary wstrząsnęły Abrahamem. Długo nie posiadał się z oburzenia, aż wreszcie

powieǳiał do niego:
— Co Sara ci każe, masz wykonywać co do oty⁹².

⁸⁸Izmael — na starszy syn Abrahama uroǳony przez Hagar (niewolnicę Sary). Sara po uroǳeniu Izaaka,
kazała wygnać Hagar i Izmaela na pustynię w okolicy Beer-Szeby (Rǳ ,). Izmael, gdy dorósł, został łucz-
nikiem i mieszkał na pustyni Paran. Po ął za żonę Egipc ankę sprowaǳoną przez ego matkę (Rǳ ,–).
Miał dwunastu synów, którzy, zgodnie z wykładnią Józefa Flawiusza, żydowskiego historyka ży ącego w I w.
n.e., założyli plemiona pochoǳące od ich imion, natomiast wspólnie nazwali się Arabami. [przypis edytorski]

⁸⁹Izaak — patriarcha biblĳny; pierwszy i edyny wspólny syn Abrahama i Sary. Sara była bezpłodna, do
czasu, kiedy Bóg ukazał się Abrahamowi po raz drugi i zapowieǳiał, że ego -letnia żona uroǳi mu syna
(Rǳ ,–; Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama na próbę i kazał mu złożyć Izaaka w ofierze. Gdy Izaak uż
leżał na ołtarzu i Abraham miał go zabić, Bóg nakazał Abrahamowi nie zabĳać syna, a w zamian złożyć w ofierze
barana (Rǳ ,–). Dorosły Izaak wziął za żonę Rebekę (Rǳ ,) z którą miał bliźnięta – Ezawa i Jakuba
(Rǳ ,–). Zmarł w wieku  lat (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁹⁰Sara — żona Abrahama, matka Izaaka. Sara pierwotnie nosiła imię Sara , które zostało zmienione przez
Boga w czasie drugiego ob awienia, którego doświadczył Abraham. Sara była kobietą bezpłodną, zatem zgodnie
z panu ącym zwycza em, zaproponowała Abrahamowi swo ą niewolnicę Hagar, która uroǳiła Abrahamowi
syna Izmaela (Rǳ ,–). Bóg zawiera ąc przymierze z Abrahamem, obiecał mu syna, którego miała uroǳić
Sara (Rǳ ,–). Sara uroǳiła syna Izaaka w wieku  lat (Rǳ ,–). Zmarła w wieku  lat i została
pochowana w Kiriat-Arba (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁹¹Abraham — pierwotnie imię Abram, syn Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się Bóg i nakazał mu wyruszyć
do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to mie sce odda e ego potomstwu
(Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim przymierze; zapowieǳiał, że
Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham; wtedy również Bóg nakazał
dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która była bezpłodna (Rǳ ,–
), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar — Izmael (Rǳ ,–).
ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka (Rǳ ,–). Po śmierci
Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama
na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał na to i gdy miał go zabić,
Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁹²co do joty — w na drobnie szych szczegółach. [przypis edytorski]
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⁹³   ⁹⁴
Abraham dał Hagar chleba, bukłak pełen wody, posaǳił e na ramiona Izmaela⁹⁵ i wy- Bóg, Anioł, Matka, Syn
prawił na pustynię. Podczas gdy Hagar rozglądała się po pustyni za akimś bożkiem, żeby
mu się pokłonić, wyczerpała się woda w bukłaku. Mały zanosił się płaczem. Chciał pić,
a wody nie było. Wtedy Hagar rzuciła go w krzaki, a sama usiadła z daleka. Nie mogła
znieść widoku płaczącego ǳiecka.

A Izmael modlił się do Boga:
— Da mi — prosił — coś do picia. Nie da mi umrzeć z pragnienia.
Modlitwa Izmaela doszła do Boga. W swoim miłosierǳiu Bóg chciał mu natychmiast

udostępnić źródło wody, ale wtedy włączyli się do sprawy aniołowie i tako rzekli do Boga:
— Panie i Władco wszystkich światów! Z akie rac i miałbyś okazać łaskę Izmaelowi?

On przecież w przyszłości bęǳie czynił zło Twoim ǳieciom. Kiedy zostaną wypęǳone
ze swego kra u, za ego sprawą zginą z pragnienia.

— Powieǳcie mi — rzekł Bóg do aniołów — czy w te chwili Izmael est sprawie-
dliwy i bogobo ny, czy też est złoczyńcą?

— Izmael teraz est sprawiedliwy i bogobo ny. Jest eszcze bowiem młody i nie potrafi
wybrać pomięǳy tym, co est dobre a co złe.

I wtedy Bóg tako rzekł:
— Dlatego też przy mĳcie do wasze wiadomości, że Bóg nie sąǳi luǳi według tego,

co kiedyś zrobią, ale według tego, co teraz czynią.
  
Abraham⁹⁶ wypęǳa ąc Hagar⁹⁷ z Izmaelem⁹⁸ na pustynię dał im na drogę chleb i bu- Mądrość, Syn, Bóg, Matka

⁹³Abraham — pierwotnie imię Abram, syn Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się Bóg i nakazał mu wyruszyć
do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to mie sce odda e ego potomstwu
(Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim przymierze; zapowieǳiał, że
Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham; wtedy również Bóg nakazał
dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która była bezpłodna (Rǳ ,–
), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar — Izmael (Rǳ ,–).
ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka (Rǳ ,–). Po śmierci
Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama
na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał na to i gdy miał go zabić,
Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁹⁴Hagar — egipska niewolnica Sara , żony Abrama. Sara będąc bezpłodną, zgodnie z panu ącym prawem
mogła podsunąć swo ą niewolnicę mężowi, by ą zapłodnił (Rǳ ,–). Uroǳone w ten sposób ǳiecko trakto-
wane było ako prawowite ǳiecko Sara (Rǳ ,). W ten sposób przyszedł na świat pierworodny syn Abrama,
Izmael.  lat późnie Sara (wtedy uż Sara) uroǳiła syna Izaaka. Z powodu niewłaściwego zachowania Izmaela,
Hagar wraz z synem zostali wypęǳeni na pustynię (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁹⁵Izmael — na starszy syn Abrahama uroǳony przez Hagar (niewolnicę Sary). Sara po uroǳeniu Izaaka,
kazała wygnać Hagar i Izmaela na pustynię w okolicy Beer-Szeby (Rǳ ,). Izmael, gdy dorósł, został łucz-
nikiem i mieszkał na pustyni Paran. Po ął za żonę Egipc ankę sprowaǳoną przez ego matkę (Rǳ ,–).
Miał dwunastu synów, którzy, zgodnie z wykładnią Józefa Flawiusza, żydowskiego historyka ży ącego w I w.
n.e., założyli plemiona pochoǳące od ich imion, natomiast wspólnie nazwali się Arabami. [przypis edytorski]
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kłak wody. Z rac i zasług Abrahama względem Boga i luǳi woda w bukłaku nie ulegała
wyczerpaniu. Z chwilą ednak, kiedy Hagar na pustyni oddała się pogańskim zwycza om
swoich przodków, woda natychmiast zniknęła. Z wielką tedy rozpaczą położyła swego
syna pod krzakiem, a sama usiadła z dala od niego. Kiedy zaczęło go męczyć pragnienie,
Izmael zawołał do Boga:

— Panie i Władco wszystkich światów! Jeśli chcesz mi zesłać łyk wody, to nie zwleka ,
niech się napĳę. Nie da mi umrzeć z pragnienia.

I Bóg wysłuchał modlitwy, i Hagar nagle zobaczyła studnię. I napili się obo e, i na-
pełnili swo e bukłaki, i ruszyli w dalszą drogę.

Hagar wybrała żonę dla Izmaela z Egiptu, a na imię e było Meriwa⁹⁹. Uroǳiła
Izmaelowi czterech synów i córkę.

Przez cały czas rozłąki Abraham tęsknił za Izmaelem, nie mógł o nim zapomnieć
i chciał go znowu zobaczyć. Pewnego dnia powieǳiał do Sary:

— Chcę zobaczyć mego syna Izmaela. Pó dę do niego. Mogę ci tylko przysiąc, że
długo u niego nie zabawię. Nie ze dę nawet z mego wielbłąda.

Abraham ruszył w drogę. Gdy dotarł do mie sca pobytu Izmaela, było uż południe.
Zastał tam ego żonę i ǳieci.

— Gǳie est Izmael? — zapytał.
— Poszedł ze swo ą matką do lasu — odpowieǳiała Meriwa. — On polu e, a ona

zbiera daktyle i inne owoce.
— Da mi — powieǳiał Abraham — kawałek chleba z wodą. Osłabiony estem

i zmęczony długą i trudną drogą.
— Nie mam ani chleba, ani wody — powieǳiała żona Izmaela.
I odwróciła się do niego tyłem.
Abraham nie zszedł z wielbłąda. Sieǳiał i był świadkiem, ak Meriwa tłucze swo e

ǳieci. Bĳąc e, sypała przekleństwa na nie i na głowę ich o ca. Zabolało to i rozgniewało
Abrahama. Powieǳiał do nie :

— Kiedy twó mąż wróci, proszę powieǳ mu, że był tu pewien mąż z kra u Filisty-
nów¹⁰⁰. Wyglądał tak i tak i prosił o przekazanie, że kiedy gospodarz wróci do domu,
niech wy mie drążek, na którym trzyma się namiot, i niech na ego mie sce wstawi nowy
drążek.

Skończył i natychmiast udał się w drogę powrotną.
Wkrótce wrócił z polowania Izmael i żona powieǳiała mu, że był tu podczas ego

nieobecności akiś starszy mężczyzna, który pytał o niego. Wyglądał tak i tak i prosił
o przekazanie takiego to i takiego polecenia.

⁹⁶Abraham — pierwotnie imię Abram, syn Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się Bóg i nakazał mu wyruszyć
do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to mie sce odda e ego potomstwu
(Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim przymierze; zapowieǳiał, że
Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham; wtedy również Bóg nakazał
dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która była bezpłodna (Rǳ ,–
), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar — Izmael (Rǳ ,–).
ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka (Rǳ ,–). Po śmierci
Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama
na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał na to i gdy miał go zabić,
Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁹⁷Hagar — egipska niewolnica Sara , żony Abrama. Sara będąc bezpłodną, zgodnie z panu ącym prawem
mogła podsunąć swo ą niewolnicę mężowi, by ą zapłodnił (Rǳ ,–). Uroǳone w ten sposób ǳiecko trakto-
wane było ako prawowite ǳiecko Sara (Rǳ ,). W ten sposób przyszedł na świat pierworodny syn Abrama,
Izmael.  lat późnie Sara (wtedy uż Sara) uroǳiła syna Izaaka. Z powodu niewłaściwego zachowania Izmaela,
Hagar wraz z synem zostali wypęǳeni na pustynię (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁹⁸Izmael — na starszy syn Abrahama uroǳony przez Hagar (niewolnicę Sary). Sara po uroǳeniu Izaaka,
kazała wygnać Hagar i Izmaela na pustynię w okolicy Beer-Szeby (Rǳ ,). Izmael, gdy dorósł, został łucz-
nikiem i mieszkał na pustyni Paran. Po ął za żonę Egipc ankę sprowaǳoną przez ego matkę (Rǳ ,–).
Miał dwunastu synów, którzy, zgodnie z wykładnią Józefa Flawiusza, żydowskiego historyka ży ącego w I w.
n.e., założyli plemiona pochoǳące od ich imion, natomiast wspólnie nazwali się Arabami. [przypis edytorski]

⁹⁹Meriwa — w Biblii hebrajskiej nie po awia się imię żony Izmaela. [przypis edytorski]
¹⁰⁰Filistyni — lud posiada ący państwo mięǳy Egiptem a Ziemią Obiecaną (W ,). Ziemia Filistynów

stanowiła wąski pas ziemi wzdłuż wschodniego wybrzeża Morza Śróǳiemnego. Na państwo składały się miasta:
Gaza, Aszdod, Aszkelon, Gat i Ekron (Joz ,), było to tzw. Pentapolis Filistyńskie. Istnienie Filistynów datu e
się na okres od XIII do III w p.n.e., następnie zostali poddani hellenizac i; zgodnie z Biblią: eden z głównych
wrogów Izraelitów. [przypis edytorski]
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Izmael od razu zrozumiał, że był to o ciec. Po ął też sens zawarty w ego poleceniu.
Posłuchał więc rady o ca i przegnał żonę. Matka wybrała dla niego nową żonę, tym razem
ze swo e roǳiny. Nazywała się Petuma¹⁰¹.

W trzy lata potem Abraham znowu wyruszył, by spotkać się ze swoim synem Izma-
elem. I znowu musiał przysiąc Sarze, że długo u niego nie zabawi. Nawet nie zsiąǳie
z wielbłąda.

I pognał Abraham na wielbłąǳie do mie sca pobytu Izmaela. Przybył pod ego namiot
koło południa. Wyszła mu na spotkanie Petuma. Zapytał ą o męża.

— Mó mąż pasie wielbłądy w stepie, a ty, mó panie, możesz we ść do naszego
namiotu. Po esz sobie i popĳesz wody.

— Niestety nie mogę zatrzymać się u was, gdyż spieszno mi wrócić. Wynieś mi kawał
chleba i da mi się napić wody.

Kobieta szybko weszła do namiotu, skąd wyniosła chleb i wodę i podała gościowi.
Abraham z adł chleb, napił się wody i ogarnęła go radość, że ego syn ma tak dobrą żonę.

Po spożyciu posiłku uǳielił błogosławieństwa. Po czym zwrócił się do Petumy tymi
słowy:

— Kiedy Izmael wróci, powieǳ mu, że był tu pewien starzec z kra u Filistynów,
który prosił przekazać ci takie oto zalecenie: drążek, na którym trzyma się twó namiot
est dobry. Nie zmienia go.

Wróciwszy do domu i usłyszawszy od żony, co starzec powieǳiał, Izmael w lot po ął,
że był to ego o ciec. Nie posiadał się z radości.

 
Wieść o dobroci i sprawiedliwości Abrahama¹⁰² rozniosła się lotem błyskawicy po całym Ofiara, O ciec, Syn, Bóg
kra u. Zaczęli przychoǳić do niego luǳie pragnący słuchać ego mądrych słów. Pod ich
wpływem opuszczali swo e bożki i zaczynali wierzyć w edynego prawǳiwego Boga. Stali
się przez to błogosławieństwem dla całego kra u. I wtedy Pan Bóg powieǳiał do swoich
aniołów:

— Mieliście do mnie żal, że stworzyłem człowieka, który est zły i zepsuty. Popatrzcie
więc teraz na mego sługę Abrahama. Oceńcie ego bogobo ność i uczciwość. Zważcie, ilu
teraz luǳi za mu e się czynieniem dobra, zwróćcie uwagę na to, ilu wkroczyło na uczciwą
i słuszną drogę. Jeśli ocenicie to właściwie, to zrozumiecie, ak wielkiego czynu dokonał
Abraham.

I wtedy stanął przed Bogiem anioł Szeiel i tako rzekł:
— Zaiste wielkie są dokonania Twego sługi Abrahama. Rzeczywiście nie ma drugiego

takiego człowieka, który by mu dorównał w pobożności i posłuszeństwie wobec twoich
nakazów. Wystaw go ednak na próbę. Niech złoży w ofierze swego syna, który uroǳił
mu się na starość, a przekonasz się, że te próby Abraham nie przetrzyma.

I wtedy stanął przed Bogiem szatan i wyceǳił:
— Czy bogobo ny Abraham est tak całkiem bezinteresowny? Dałeś mu wszystko,

czego tylko dusza zapragnie. Uczyniłeś go sławnym i za ego pośrednictwem uǳieli-
łeś błogosławieństwa całemu kra owi. Dałeś mu na starość syna, a on z te okaz i wydał
ucztę w ǲień Obrzezania¹⁰³ noworodka, a Tobie nawet na marnie szego ptaszka nie zło-
żył w ofierze. A dlaczego? Albowiem wbił się w pychę i o Tobie uż całkiem zapomniał.

A Bóg na to rzekł:

¹⁰¹Petuma — w Biblii hebrajskiej nie po awia się imię żony Izmaela. [przypis edytorski]
¹⁰²Abraham — pierwotnie imię Abram, syn Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się Bóg i nakazał mu wyruszyć

do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to mie sce odda e ego potomstwu
(Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim przymierze; zapowieǳiał, że
Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham; wtedy również Bóg nakazał
dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która była bezpłodna (Rǳ ,–
), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar — Izmael (Rǳ ,–).
ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka (Rǳ ,–). Po śmierci
Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama
na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał na to i gdy miał go zabić,
Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

¹⁰³obrzezanie — usunięcie agmentów napletka u mężczyzny; rytuał obrzezania est obowiązkowy u Żydów,
ako potwierǳenie przymierza, które zawarł Bóg z Abrahamem (Rǳ ,–). [przypis edytorski]
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— Nie ma drugiego tak uczciwego i bogobo nego człowieka ak Abraham. Wystarczy,
że powiem mu: złóż swego syna w ofierze, a uczyni to chętnie i z głębi serca.

— Jeśli Abraham zdobęǳie się na to — powieǳiał szatan — wtedy rzeczywiście
przekonamy się, że nie ma sobie równego na całym świecie.

I wtedy Bóg ob awił się Abrahamowi i tak do niego powieǳiał:
— Złóż swego syna w ofierze.
— Mam dwóch synów — odparł Abraham — którego z nich mam złożyć w ofierze?
— Weź swego edynego syna — powieǳiał Bóg.
— Zarówno Izaak¹⁰⁴, ak i Izmael¹⁰⁵ są edynakami u swoich matek.
— Weź swego edynego syna, którego kochasz.
— Kocham obydwóch, zarówno Izaaka, ak Izmaela.
A wtedy Bóg wyraźnie rzekł:
— Weź swego edynego, którego kochasz, syna Izaaka. Jego złóż w ofierze na górze,

którą ci wskażę.
Usłyszawszy słowa Boga, Abraham zaczął intensywnie myśleć:
— Jeśli opowiem o tym Sarze, gotowa umrzeć ze zmartwienia. Jeśli zaś zabiorę Iza- Podstęp

Matkaaka po kry omu, bez e wieǳy, na wieki pogrążona bęǳie w żałobie. Bęǳie go szukała
po całym świecie. Ze zmartwienia przed czasem ze ǳie do grobu. Dlatego na lepszym
wy ściem z sytuac i bęǳie wykręt. Wezmę go pod pretekstem oddania do szkoły, aby był
mądry, rozsądny i prowaǳił się moralnie.

I ak pomyślał, tak też i zrobił. Do Sary¹⁰⁶ powieǳiał:
— Przygotu nam dobre eǳenie, poda nam wina, wypĳemy i poweselimy się.
Słowa Abrahama zǳiwiły nieco Sarę:
— Z akie to okaz i? Przecież ǳiś ani sobota, ani święto.
— Ilekroć — odpowieǳiał Abraham — przychoǳi mi na myśl Izaak, nasz umiło-

wany syn, którego Pan Bóg dał nam na stare lata, nabieram przekonania, że powinniśmy
cieszyć się i radować bez względu na to, czy to est święto lub sobota.

Szybko więc Sara przyrząǳiła dobre eǳenie, podała wino i razem zasiedli do stołu.
W trakcie ucztowania Abraham odezwał się:

— Wysłucha mnie uważnie, droga i wierna mo a żono Saro. Miałem trzy lata, kiedy
poznałem Boga, Stwórcę Nieba i Ziemi. Nasz syn Izaak est uż duży i mimo to nie zdo-
łał eszcze poznać Wszechmogącego. Dlatego postanowiłem zaprowaǳić go tam, gǳie
młoǳi luǳie nabywa ą wieǳy, rozumu i zasad moralnych. Niech sobie tam pobiera
nauki, niech zmądrze e i niech bęǳie szczęśliwy na droǳe swego życia.

— Masz rac ę, mężu mó — powieǳiała Sara. — Two e słowa znalazły uznanie w mo-
ich oczach. Weź naszego syna Izaaka, który est mi droższy nad życie, i zaprowadź tam,
dokąd postanowiłeś. Strzeż go ednak ak oka w głowie. Ani na chwilę nie zostawia sa-
mego. Da mu chleba, gdy bęǳie głodny, i da mu wody, gdy bęǳie spragniony. Nie da
mu iść na piechotę. Chroń go przed żarem słońca. Nie złość się na niego i nie podnoś
głosu.

— Nie płacz — odezwał się z troską w głosie Abraham. — Ja położę się spać i niecha
Izaak też się prześpi. Jutro skoro świt wyruszamy w drogę.

¹⁰⁴Izaak — patriarcha biblĳny; pierwszy i edyny wspólny syn Abrahama i Sary. Sara była bezpłodna, do
czasu, kiedy Bóg ukazał się Abrahamowi po raz drugi i zapowieǳiał, że ego -letnia żona uroǳi mu syna
(Rǳ ,–; Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama na próbę i kazał mu złożyć Izaaka w ofierze. Gdy Izaak uż
leżał na ołtarzu i Abraham miał go zabić, Bóg nakazał Abrahamowi nie zabĳać syna, a w zamian złożyć w ofierze
barana (Rǳ ,–). Dorosły Izaak wziął za żonę Rebekę (Rǳ ,) z którą miał bliźnięta – Ezawa i Jakuba
(Rǳ ,–). Zmarł w wieku  lat (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

¹⁰⁵Izmael — na starszy syn Abrahama uroǳony przez Hagar (niewolnicę Sary). Sara po uroǳeniu Izaaka,
kazała wygnać Hagar i Izmaela na pustynię w okolicy Beer-Szeby (Rǳ ,). Izmael, gdy dorósł, został łucz-
nikiem i mieszkał na pustyni Paran. Po ął za żonę Egipc ankę sprowaǳoną przez ego matkę (Rǳ ,–).
Miał dwunastu synów, którzy, zgodnie z wykładnią Józefa Flawiusza, żydowskiego historyka ży ącego w I w.
n.e., założyli plemiona pochoǳące od ich imion, natomiast wspólnie nazwali się Arabami. [przypis edytorski]

¹⁰⁶Sara — żona Abrahama, matka Izaaka. Sara pierwotnie nosiła imię Sara , które zostało zmienione przez
Boga w czasie drugiego ob awienia, którego doświadczył Abraham. Sara była kobietą bezpłodną, zatem zgodnie
z panu ącym zwycza em, zaproponowała Abrahamowi swo ą niewolnicę Hagar, która uroǳiła Abrahamowi
syna Izmaela (Rǳ ,–). Bóg zawiera ąc przymierze z Abrahamem, obiecał mu syna, którego miała uroǳić
Sara (Rǳ ,–). Sara uroǳiła syna Izaaka w wieku  lat (Rǳ ,–). Zmarła w wieku  lat i została
pochowana w Kiriat-Arba (Rǳ ,–). [przypis edytorski]
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Sara eszcze raz ob ęła ramionami Izaaka, wycałowała go i nie przesta ąc płakać, wy-
szeptała:

— Kochany synu mó ! Wyruszasz w daleką drogę i kto wie, kiedy wrócisz? Kto wie,
czy eszcze zdążę cię zobaczyć przed śmiercią.

I przez całą noc Sara nie przestała płakać. Dopiero nad ranem zasnęła.
Abraham u rzawszy ą pogrążoną we śnie tak sobie pomyślał:
— Wstanę po cichutku, nie chcę, by się obuǳiła, gotowa bowiem powstrzymać mnie

od spełnienia nakazu Bożego.
Po cichutku obuǳił Izaaka i szybko ob uczył osła. Słuǳy domu zerwali się ze snu,

aby mu pomóc, ale Abraham nie chciał skorzystać z ich pomocy mówiąc:
— Zostawcie to, chłopcy. Nie chcę was truǳić, sam sobie dam radę.
Kiedy wszystko było gotowe do drogi, wziął Izaaka za rękę i w asyście dwóch chłopców

ze służby ruszyli w drogę. Udali się w kierunku owego mie sca, które mu wskazał Bóg.
Przedtem Abraham zdążył eszcze narąbać drew na ogień ofiarny.

  
Kiedy szatan przekonał się, że swoim gadaniem nic nie wskóra, zostawił Abrahama¹⁰⁷ Szatan, Rzeka
i Izaaka¹⁰⁸ i zamienił się w wielką burzliwą rzekę. Abraham doszedł do rzeki i nie zasta-
nawia ąc się długo wraz z Izaakiem wszedł do nie . Towarzyszącym mu sługom polecił
również pó ść w ego ślady. Tymczasem wody rzeki zaczęły wzbierać i sięgały im uż do
gardeł. Abraham wzniósł oczy do nieba i zawołał:

— Boże mó ! Jeśli utoniemy w burzliwe rzece, to kto wykona Two e polecenie?
Bóg skarcił wtedy szatana i rzeka w mig wyschła. Abraham ruszył w dalszą drogę.

Szatan nie dawał za wygraną. Znowu stanął przed Abrahamem.
— Posłucha — powieǳiał — dotąd cię okłamywałem, ale od te chwili wy awię ci

całą prawdę. Dopiero co byłem w niebie i sto ąc za tronem Pańskim, usłyszałem rzecz
następu ącą: „Nie Izaak, lecz owieczka bęǳie ofiarowana. Dlatego możesz uż spoko nie
wrócić do domu”.

Abraham tak mu odpowieǳiał:
— Czyżbyś nie wieǳiał, że nie da e się wiary kłamcy, nawet gdy mówi prawdę?
Przekonawszy się, że cała ego praca poszła na marne, szatan opuścił Abrahama i Iza-

aka.

¹⁰⁷Abraham — pierwotnie imię Abram, syn Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się Bóg i nakazał mu wyruszyć
do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to mie sce odda e ego potomstwu
(Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim przymierze; zapowieǳiał, że
Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham; wtedy również Bóg nakazał
dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która była bezpłodna (Rǳ ,–
), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar — Izmael (Rǳ ,–).
ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka (Rǳ ,–). Po śmierci
Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama
na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał na to i gdy miał go zabić,
Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

¹⁰⁸Izaak — patriarcha biblĳny; pierwszy i edyny wspólny syn Abrahama i Sary. Sara była bezpłodna, do
czasu, kiedy Bóg ukazał się Abrahamowi po raz drugi i zapowieǳiał, że ego -letnia żona uroǳi mu syna
(Rǳ ,–; Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama na próbę i kazał mu złożyć Izaaka w ofierze. Gdy Izaak uż
leżał na ołtarzu i Abraham miał go zabić, Bóg nakazał Abrahamowi nie zabĳać syna, a w zamian złożyć w ofierze
barana (Rǳ ,–). Dorosły Izaak wziął za żonę Rebekę (Rǳ ,) z którą miał bliźnięta – Ezawa i Jakuba
(Rǳ ,–). Zmarł w wieku  lat (Rǳ ,–). [przypis edytorski]
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  ¹⁰⁹  ¹¹⁰
Onego czasu Abraham zbudował domy za ezdne we wszystkich ǳielnicach kra u. Domy Podróż
były dobrze zaopatrzone w żywność i napo e. Wędrowcy przemierza ący kra mogli tam
znaleźć schronienie na noc, mogli tam zaspokoić głód i ugasić pragnienie. Znużeni drogą
wstępowali do na bliższego domu za ezdnego. Czekały tam na nich wygodne łóżka do
spania i stoły zastawione na przednie szym adłem. Nic też ǳiwnego, że każdy wędrowiec
goszczący w takim domu wznosił hymny pochwalne na cześć Boga Abrahama, a imię
Abrahama na wsze czasy błogosławił.

Następnie zbudował Abraham duży, przestronny dom za ezdny w Beer-Szebie¹¹¹.
Dom miał ze wszystkich czterech stron drzwi. Choǳiło o to, aby goście odwieǳa ą-
cy za azd nie mieli kłopotów z odnalezieniem we ścia. Dookoła za azdu Abraham zasaǳił Drzewo
sad pełen rozmaitych drzew owocowych. Przy głównym we ściu rosło cudowne drzewo.
Takiego drzewa nikt eszcze dotychczas nie wiǳiał. Nie było bowiem i nie bęǳie takiego
drzewa — gdy tylko podchoǳił do niego człowiek uczciwy i bogobo ny, rozpościerało
natychmiast nad nim swo e gałązki użycza ąc mu cienia przed żarem bĳącym od słoń-
ca. Kiedy ednak podchoǳił do niego poganin, cudowne drzewo chowało swo e gałęzie
i odsuwało się od niego.

W ten sposób Abraham określał, acy to luǳie z bliska i z daleka przybywali do Dobro, Pomoc
ego domu. Wystarczyło mu rzucić okiem na drzewo i wszystko stawało się asne. Skoro
tylko zauważył, że drzewo rozpościera swo e gałęzie, aby schronić gościa przed żarem,
natychmiast podbiegał do niego, pozdrawiał go, podawał mu krzesło i zapraszał do stołu:

— Jeǳ — powiadał — i pĳ, ile dusza zapragnie.
Przez cały czas usługiwał mu niczym sługa swemu panu. Opowiadał mu przy tym

o wielkości Boga, Jego łaskach i cudach. I nie odstępował na krok, dopóki nie otworzył
mu oczu na istnienie edynego Boga na tym świecie, dopóki nie przekonał, że tylko Jemu
edynemu należy służyć.

Sława Abrahama i wieści o ego dobrych uczynkach rozeszły się po całym świecie.
I zaczęli przybywać do niego ze wszystkich stron luǳie. Mężczyźni, kobiety i ǳieci.
I zwracali się do niego o pomoc nieszczęśliwi i zrozpaczeni. Abraham nikomu nie od-
mawiał pomocy. Przy mował każdego z radością i miłością. Częstował adłem i napo em.
Pocieszał w nieszczęściu, ścierał łzy z oczu.

Kiedy Sara zauważyła wśród odwieǳa ących kobiety w podartych sukniach, zabierała
się do szycia nowych, aby e nimi obdarować. Nic ǳiwnego, że miała dużo pracy. Zarówno
w ǳień, ak i w nocy. W ǳień pomagała mężowi w obsługiwaniu gości. Przygotowywała
dla nich eǳenie i picie oraz datki na drogę. Suknie dla kobiet i ǳieci szyła w nocy, kiedy
goście szli spać. Przeto w e namiocie świeca paliła się bez przerwy od ednego wieczora
do następnego.

I Pan Bóg dostrzegł e dobre uczynki. I przekonał się Bóg, że robi to z miłości i litości
dla biednych. Dlatego też obdarzył ą szczęściem we wszystkim, co czyniła. I otoczył e
namiot świecącymi chmurami, które przysporzyły e chwały i szacunku wśród wszystkich
mieszkańców.

¹⁰⁹Abraham — pierwotnie imię Abram, syn Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się Bóg i nakazał mu wyruszyć
do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to mie sce odda e ego potomstwu
(Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim przymierze; zapowieǳiał, że
Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham; wtedy również Bóg nakazał
dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która była bezpłodna (Rǳ ,–
), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar — Izmael (Rǳ ,–).
ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka (Rǳ ,–). Po śmierci
Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama
na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał na to i gdy miał go zabić,
Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

¹¹⁰Sara — żona Abrahama, matka Izaaka. Sara pierwotnie nosiła imię Sara , które zostało zmienione przez
Boga w czasie drugiego ob awienia, którego doświadczył Abraham. Sara była kobietą bezpłodną, zatem zgodnie
z panu ącym zwycza em, zaproponowała Abrahamowi swo ą niewolnicę Hagar, która uroǳiła Abrahamowi
syna Izmaela (Rǳ ,–). Bóg zawiera ąc przymierze z Abrahamem, obiecał mu syna, którego miała uroǳić
Sara (Rǳ ,–). Sara uroǳiła syna Izaaka w wieku  lat (Rǳ ,–). Zmarła w wieku  lat i została
pochowana w Kiriat-Arba (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

¹¹¹Beer-Szeba — miasto położone na północnym skra u pustyni Negew; południowa część Izraela. Obok
studni nazwane Beer-Szeba Abraham zawarł przymierze z Abimelekiem (Rǳ ,). [przypis edytorski]
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I im więce dali datków i ałmużny, im więce świadczyli dobra, tym większa stawała
się ich sława i tym więce błogosławieństw spadało na ich głowy.

A kiedy goście opuszcza ący dom zwykli byli składać ǳięki Abrahamowi, przemawiali
doń w takie słowa:

— Bądź błogosławiony za łaskę, aką nam okazałeś.
Abraham miał zwykle taką odpowiedź:
— Nie ǳięku cie nikomu. Chyba że Panu, który da e chleb i życie każdemu stwo- Bóg

rzeniu.
A kiedy goście pytali:
— Gǳie est ten Pan?
Abraham odpowiadał:
— Niebo i Ziemia przepełnione są Nim. W Nim est siła i wielkość. W swo e łasce

i miłosierǳiu żywi cały świat.
Słowa Abrahama ǳiałały oczyszcza ąco na słuchaczy. Nauczył ich, ak ma ą chwalić

i błogosławić Boga. Nauczył ich też, ak ma ą się modlić.

 ¹¹²   
Pewnego razu Abraham sieǳąc w drzwiach swego namiotu zauważył, ak stary znużony
człowiek podąża w ego kierunku. Abraham wybiegł mu na spotkanie i serdecznie zaprosił
do siebie. Zaproponował mu nocleg i posiłek, aby mógł nabrać sił do dalszego marszu.
Stary człowiek ednak odmówił. Bóg, Gniew, Mężczyzna

— Nie — powieǳiał — wolę przenocować na dworze pod drzwiami.
Abraham ednak nalegał i starzec zgoǳił się wreszcie wstąpić do namiotu. Tu Abra-

ham podał mu masło, mleko i świeżo upieczone ciastka. Gość na adł się do syta i wtedy
Abraham powieǳiał do niego:

— A teraz, mó panie, zmów błogosławieństwo i poǳięku Bogu Nieba i Ziemi, który
użycza chleba każdemu stworzeniu.

— Nie znam two ego Boga — odpowieǳiał starzec. — Mogę chwalić tylko tego Bożek
Boga, którego zma strowałem własnymi rękami.

Abraham nie ustawał ednak w przekonywaniu starca. Opowiadał o łaskach czynio-
nych przez Boga, o Jego wielkości i potęǳe. Dał do zrozumienia, że bożki pogańskie to
martwe twory. Nie są w stanie nikomu i niczemu pomóc. Przekonywał starca, że powi-
nien wierzyć w prawǳiwego Boga. Powinien ǳiękować Bogu za łaski, które w swoim
miłosierǳiu coǳiennie mu okazu e. Starzec na wszystkie wywody Abrahama tak odpo-
wieǳiał:

— Jakież to pokrewieństwo łączy mnie z tobą? Jak śmiesz oddalać mnie od mego
Boga? Da mi spokó . Szkoda twoich słów. Za nic cię nie posłucham.

Abraham rozgniewał się. Głosem przepełnionym złością krzyknął:
— W te chwili precz z mego domu!
Starzec natychmiast opuścił namiot Abrahama. Ruszył w pustynię spowitą w czerń

nocy.
Pan Bóg prze ął się historią ze starcem. Był zły na Abrahama. Ukazał mu się i zapytał:
— Gǳie est mąż, który ǳiś w nocy był u ciebie?
— Uparty był starzec — odpowieǳiał Abraham. — Wbĳałem mu do głowy, że

ma w Ciebie wierzyć, eśli chce, aby zawsze było mu dobrze. On ednak nie chciał mnie
posłuchać. Rozgniewał mnie przez to i tak oburzył, że wypęǳiłem go z domu.

A Bóg na to:

¹¹²Abraham — pierwotnie imię Abram, syn Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się Bóg i nakazał mu wyruszyć
do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to mie sce odda e ego potomstwu
(Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim przymierze; zapowieǳiał, że
Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham; wtedy również Bóg nakazał
dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która była bezpłodna (Rǳ ,–
), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar — Izmael (Rǳ ,–).
ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka (Rǳ ,–). Po śmierci
Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama
na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał na to i gdy miał go zabić,
Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]
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— Czyś pomyślał o tym, co czynisz? Zastanów się tylko. Oto Jam znosił cierpliwie
grzechy starca przez wiele, wiele lat. Żywiłem go, ubierałem, zaspoka ałem wszystkie
ego potrzeby. Do ciebie przyszedł na edną tylko noc i to wystarczyło, abyś zmęczył się
karmieniem go. W gniewie zapomniałeś, co to est litość, i wygnałeś go ze swego domu.

Wtedy Abraham zaczął modlić się do Boga i prosić, aby zechciał odpuścić mu popeł-
niony grzech.

— Nie odpuszczę ci — powieǳiał Bóg — chyba że upokorzysz się przed starcem,
któremu wyrząǳiłeś krzywdę, a on ci wybaczy.

Wtedy Abraham ruszył szybko na pustynię i tak długo szukał owego męża, aż go
znalazł. Padł przed nim na kolana i prosił go o wybaczenie grzechu, który popełnił. Słowa
Abrahama tak wzruszyły starca, że natychmiast mu wybaczył.

I wtedy Bóg znowu ob awił się Abrahamowi, i rzekł:
— Za to, żeś postąpił uczciwie, w sposób buǳący uznanie w Moich oczach, nie

zapomnę o przymierzu z twoimi ǳiećmi, które przy dą po tobie. Kiedy zgrzeszą, ukarzę
e, ale przymierza z nimi nie zerwę.
 
Kiedy Abraham¹¹³ uszedł uż spory kawał drogi, obuǳiła się Sara¹¹⁴. Natychmiast przy- Szatan, Kuszenie, Matka,

O ciec, Synstąpił do nie szatan i wszczął rozmowę:
— Powieǳ mi, eśli łaska, gǳie est twó mąż?
— Udał się w drogę.
— A gǳie est twó ukochany syn Izaak¹¹⁵?
— Udał się wraz z moim mężem. Ma zamiar pobierać nauki.
— Dlaczego pozwoliłaś mu pó ść z Abrahamem? Już go więce na oczy nie zobaczysz.
Słowa szatana rozgoryczyły Sarę. Z całą mocą odpowieǳiała:
— Wbrew woli Boga nic złego nie może się człowiekowi wydarzyć. Niech więc mó

syn iǳie swo ą drogą, a Bóg niecha czyni tak, ak Mu się podoba.
Odpowiedź Sary doprowaǳiła szatana do wściekłości. Szybko uciekł i przybrawszy

postać starego człowieka, z awił się przed Abrahamem i rzekł:
— Ach ty stary durniu! Bóg cię obdarzył tak wspaniałym synem, a ty go prowaǳisz

na rzeź! Stuknĳ się, czyś ty aby nie postradał zmysłów?
— Zda ę sobie doskonale sprawę z tego, co czynię. Nie ma takie siły, która odwio-

dłaby mnie od spełnienia nakazu mego Boga.
Szatan ednak nie ustępował:
— A co zrobisz utro? Kiedy Bóg wypomni ci grzech i zapyta, dlaczego przelałeś krew

niewinnego?
Abraham na to odpowieǳiał:

¹¹³Abraham — pierwotnie imię Abram, syn Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się Bóg i nakazał mu wyruszyć
do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to mie sce odda e ego potomstwu
(Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim przymierze; zapowieǳiał, że
Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham; wtedy również Bóg nakazał
dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która była bezpłodna (Rǳ ,–
), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar — Izmael (Rǳ ,–).
ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka (Rǳ ,–). Po śmierci
Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama
na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał na to i gdy miał go zabić,
Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

¹¹⁴Sara — żona Abrahama, matka Izaaka. Sara pierwotnie nosiła imię Sara , które zostało zmienione przez
Boga w czasie drugiego ob awienia, którego doświadczył Abraham. Sara była kobietą bezpłodną, zatem zgodnie
z panu ącym zwycza em, zaproponowała Abrahamowi swo ą niewolnicę Hagar, która uroǳiła Abrahamowi
syna Izmaela (Rǳ ,–). Bóg zawiera ąc przymierze z Abrahamem, obiecał mu syna, którego miała uroǳić
Sara (Rǳ ,–). Sara uroǳiła syna Izaaka w wieku  lat (Rǳ ,–). Zmarła w wieku  lat i została
pochowana w Kiriat-Arba (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

¹¹⁵Izaak — patriarcha biblĳny; pierwszy i edyny wspólny syn Abrahama i Sary. Sara była bezpłodna, do
czasu, kiedy Bóg ukazał się Abrahamowi po raz drugi i zapowieǳiał, że ego -letnia żona uroǳi mu syna
(Rǳ ,–; Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama na próbę i kazał mu złożyć Izaaka w ofierze. Gdy Izaak uż
leżał na ołtarzu i Abraham miał go zabić, Bóg nakazał Abrahamowi nie zabĳać syna, a w zamian złożyć w ofierze
barana (Rǳ ,–). Dorosły Izaak wziął za żonę Rebekę (Rǳ ,) z którą miał bliźnięta – Ezawa i Jakuba
(Rǳ ,–). Zmarł w wieku  lat (Rǳ ,–). [przypis edytorski]
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— Gdyby nawet utro Pan Bóg mi zarzucił, że przelałem niewinną krew, to i tak
ǳisia nie odstąpię od wykonania Jego rozkazu.

Słowa Abrahama eszcze barǳie rozsierǳiły szatana. Ulotnił się i znowu zmienił
wygląd. Tym razem przywǳiał postać pięknego młoǳieńca. Podszedł do Izaaka:

— Powieǳ mi, piękny chłopcze, dokąd iǳiesz?
— Idę uczyć się zasad moralności, nabywać wieǳę i doświadczenie, ak raǳić sobie

w życiu.
— Powieǳ mi więc — kontynuował szatan — kiedy bęǳiesz się uczyć? Za życia czy

po śmierci?
— Dlaczego tak do mnie mówisz? Przecież wiadomo doskonale, że człowiek uczy się

tylko za życia.
A szatan dale swo e:
— Barǳo mi przykro, ale zmuszony estem ozna mić ci, że iǳiesz na śmierć. I co

two a biedna matka pocznie, kiedy się o tym dowie? Tyle dni nieszczęśliwa spęǳiła na
postach, tyle się namodliła, aby Bóg dał e syna. Bóg ulitował się nad nią, wysłuchał
e modlitwy i spełnił e życzenie. Była uż barǳo stara, kiedy cię uroǳiła, wyrosłeś na
pięknego chłopca. Wystroiła się i ubrała w na pięknie sze szaty. Stałeś się radością e życia,
a tu raptem o ciec twó postradał zmysły i prowaǳi cię na rzeź. Teraz przecież Izmael¹¹⁶
zgarnie schedę należącą do ciebie.

Z początku słowa te zabolały mocno Izaaka. Szybko się ednak przemógł i tak powie-
ǳiał:

— Mó drogi o ciec nie uczyniłby niczego wbrew woli Boga. Dlatego też nie prze-
ciwstawię się poleceniu mego o ca.

— Jesteś eszcze barǳo młody — powieǳiał szatan. — Jeśli wyrwiesz się z rąk o ca,
który prowaǳi cię na śmierć, poży esz sobie długo i zdążysz eszcze zakosztować wielu
przy emności.

Słowa szatana dotknęły Izaaka do żywego. Powieǳiał wtedy do Abrahama:
— Mó dobry i miłosierny o cze, oto przed nami ogień i drewno, a gǳie est owieczka

przeznaczona na ofiarę?
— Owieczkę ześle nam Bóg. A eśli nie, to ty, mó synku, nią bęǳiesz.
I wtedy Izaak opowieǳiał o cu to wszystko, co obcy młoǳieniec mu przekazał.
— Nie zwraca uwagi, mo e ǳiecko, na ego słowa. Ten młoǳieniec to nikt inny,

tylko szatan, który przyszedł po to, aby nas powstrzymać od wykonania rozkazu Boga.
    
Trzeciego dnia wędrówki Abraham¹¹⁷ zobaczył przed sobą wielką dolinę otoczoną wyso- Anioł, Bóg, Ofiara, Syn,

Podróżkimi górami. A góry chwiały się i powoli i systematycznie przysuwały się do siebie, aż
powstała z nich edna, wielka i potężna. I oto po awił się ognisty słup i stanął na szczycie
góry. A wierzchołek słupa sięgał do nieba. I obłok poszybował nad górą i przykrył ą.
I wtedy Bóg ob awił się w obłoku. Straszny był to i cudowny zarazem widok. Wtedy
Abraham rzekł do Izaaka¹¹⁸:

¹¹⁶Izmael — na starszy syn Abrahama uroǳony przez Hagar (niewolnicę Sary). Sara po uroǳeniu Izaaka,
kazała wygnać Hagar i Izmaela na pustynię w okolicy Beer-Szeby (Rǳ ,). Izmael, gdy dorósł, został łucz-
nikiem i mieszkał na pustyni Paran. Po ął za żonę Egipc ankę sprowaǳoną przez ego matkę (Rǳ ,–).
Miał dwunastu synów, którzy, zgodnie z wykładnią Józefa Flawiusza, żydowskiego historyka ży ącego w I w.
n.e., założyli plemiona pochoǳące od ich imion, natomiast wspólnie nazwali się Arabami. [przypis edytorski]

¹¹⁷Abraham — pierwotnie imię Abram, syn Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się Bóg i nakazał mu wyruszyć
do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to mie sce odda e ego potomstwu
(Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim przymierze; zapowieǳiał, że
Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham; wtedy również Bóg nakazał
dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która była bezpłodna (Rǳ ,–
), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar — Izmael (Rǳ ,–).
ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka (Rǳ ,–). Po śmierci
Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama
na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał na to i gdy miał go zabić,
Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

¹¹⁸Izaak — patriarcha biblĳny; pierwszy i edyny wspólny syn Abrahama i Sary. Sara była bezpłodna, do
czasu, kiedy Bóg ukazał się Abrahamowi po raz drugi i zapowieǳiał, że ego -letnia żona uroǳi mu syna
(Rǳ ,–; Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama na próbę i kazał mu złożyć Izaaka w ofierze. Gdy Izaak uż
leżał na ołtarzu i Abraham miał go zabić, Bóg nakazał Abrahamowi nie zabĳać syna, a w zamian złożyć w ofierze
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— Synu mó , powieǳ mi, co tam wiǳisz?
A Izaak tak odpowieǳiał:
— Wiǳę słup ognisty i obłok, który wygląda ak łuk w rękach strzelca.
Młoǳi słuǳy skierowali wzrok ku mie scu wskazanemu im przez Abrahama i po-

wieǳieli:
— My wiǳimy góry.
— Zostańcie tuta wraz z osłem — powieǳiał Abraham. — Ja i Izaak udamy się tam,

pokłonimy się i powrócimy do was.
Abraham i Izaak ruszyli w kierunku owego mie sca. W obawie przed szatanem, któ-

ry mógłby uczynić skazę na ciele Izaaka, przez co ten stałby się nieprzydatny na ofiarę,
Abraham ukrył syna. Następnie zbudował ołtarz, nałożył drew na podpałkę i zaczął wiązać
Izaaka. A on tak do o ca powieǳiał:

— Tato, barǳo cię proszę, abyś mocno mnie związał. A nuż ogarnie mnie trwoga,
gdy zobaczę nad sobą nóż, i zacznę się wtedy miotać na wszystkie strony. Miałbyś wtedy,
o cze, trudności z zarżnięciem mnie.

Abraham postąpił tak, ak sobie Izaak życzył. A ten, kiedy wyciągnął ręce i nogi do
spętania, powieǳiał:

— Nie mów mamie o mo e śmierci, w chwili gdy bęǳie stała na dachu lub gdy
bęǳie przechoǳiła koło dołu, przestraszy się i nieszczęście gotowe.

Kiedy Abraham uporał się ze związaniem Izaaka, położył go na ołtarzu i wy ął nóż.
Serce przepełniała mu radość, że wykonu e polecenie Boga, ale z oczu płynęły mu łzy.
Nie mógł opanować litości nad szlachetnym i delikatnym Izaakiem. W te same chwili
rozwarły się niebiosa i chóry aniołów wzniosły okrzyk do Boga:

— Dlaczego poleciłeś Twemu wybrańcowi Abrahamowi uczynić to?
I aniołowie rozpłakali się. A trzy łzy z morza łez anielskich spadły na oczy Izaaka. I gdy

tylko nóż dotknął ego gardła, wyleciała z niego dusza i od razu poszybowała do nieba.
I wtedy rozległ się z wysokości głos:

— Nie dotyka młoǳieńca.
I w te same chwili, kiedy rozległ się głos Boga, dusza wróciła do ciała i Izaak odżył.

Otworzył oczy i wzniósłszy e ku niebu, tak powieǳiał:
— Bądź błogosławiony, Boże, który martwych do życia przywracasz.
— Kim est ten, który mnie wołał? — Abraham zwrócił się z pytaniem do głosu

z Nieba.
— Jam est anioł Wszechmogącego Boga — odpowieǳiał głos z nieba.
— Nie ustąpię z tego mie sca, dopóki sam Bóg nie powie mi: „Zde m swego syna

z ołtarza”, a nim to się stanie, przele ę edną kroplę krwi mego edynego syna.
I wtedy anioł po raz drugi odezwał się do Abrahama:
— Bóg tako rzekł: „Nie dotyka młoǳieńca!”
I w te same chwili po awił się w krzakach baran, który stworzony został w piątek

przed wieczorem, a który pasł się na ra skie łące pod drzewem życia, a wodę pił ze źródła
ra u, a ego zapach wypełniał cały świat. Wtedy Abraham zd ął Izaaka z ołtarza, wzniósł
oczy ku niebu i odmówił modlitwę:

— Boże Wszechmogący! Nie cofnąłem się przed złożeniem ofiary z mego syna, który
est na większym skarbem mego życia. Dlatego mam do ciebie prośbę. Okaż miłosierǳie
ǳieciom Izaaka. Jeśli zgrzeszą przeciwko Tobie, pohamu swó gniew, odpuść im winy
i wybaw w czas próby.

I Bóg wtedy tako rzekł:
— Wiem, że ǳieci Izaaka zgrzeszą wobec Mnie. Będą popełniały czyny, które nie

zna dą uznania w Moich oczach. Będę e za to karał na początku każdego roku. A eśli
zechcą, abym im wybaczył, będą się o to modliły do Mnie i będą trąbiły w róg tego oto
barana¹¹⁹, który stoi z tyłu za tobą w krzakach.

Abraham odwrócił się wtedy i zobaczył barana zaczepionego rogami o krzaki. Wiǳiał,
ak plącze się wśród gałęzi, ak raz po raz zaczepia o nie nogami. I Bóg tak powieǳiał:

barana (Rǳ ,–). Dorosły Izaak wziął za żonę Rebekę (Rǳ ,) z którą miał bliźnięta – Ezawa i Jakuba
(Rǳ ,–). Zmarł w wieku  lat (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

¹¹⁹trąbiły w róg tego oto barana — nawiązanie do żydowskiego święta Rosz ha-Szana, podczas którego dmie
się w rogi baranie szoar; por. Rosz ha-Szana. [przypis edytorski]
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— Tak samo będą plątały się ǳieci Izaaka po różnych kra ach. Będą wędrowały od
ednego kra u do drugiego, od ednego narodu do drugiego. I bęǳie to tak długo trwało,
aż do onego dnia, kiedy wezmę róg tego oto barana i zadmę na intenc ę ich zwycięstwa.
I zbawione wtedy zostaną ǳieci Izaaka, i powrócą do swego o czystego kra u.

  
Baran szybko wyplątał się z krzaków, o które był zaczepiony, pędem podbiegł do Abrahama¹²⁰ Zwierzę
i łbem dotknął ego ubrania. Wyraził w ten sposób swo e zadowolenie, iż dana mu została
szansa zastąpienia Izaaka¹²¹ na ofiarnym ołtarzu. Abraham złożył go na ołtarzu i wkrótce
ogień pochłonął barana. Pozostały po nim tylko skóra, dwa rogi i ǳiesięć żył. Z nich
to zrobione zostały struny do cudownych skrzypiec króla Dawida¹²². Ze skóry zaś został
sporząǳony pasek noszony przez proroka Eliasza¹²³. W lewy róg barana zatrąbiono, gdy
Bóg przekazał na Górze Syna ¹²⁴ Torę¹²⁵ ludowi Izraela. Natomiast prawy leży po ǳiś
ǳień głęboko gǳieś ukryty. Kiedy Bóg ześle na Sy on¹²⁶ zbawienie, wtedy i on zabrzmi.
A głos ego słychać bęǳie na całym świecie. Od krańca do krańca. I rozproszone ǳieci
Izraela powrócą do swo e o czyzny.

,   
Kiedy szatan zauważył, że Abraham¹²⁷ zabiera się w drogę powrotną, przebrał się za starca Strach, Radość, Śmierć,

Matka, Podstęp, Syn,
Podróż

¹²⁰Abraham — pierwotnie imię Abram, syn Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się Bóg i nakazał mu wyruszyć
do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to mie sce odda e ego potomstwu
(Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim przymierze; zapowieǳiał, że
Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham; wtedy również Bóg nakazał
dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która była bezpłodna (Rǳ ,–
), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar — Izmael (Rǳ ,–).
ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka (Rǳ ,–). Po śmierci
Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama
na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał na to i gdy miał go zabić,
Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

¹²¹Izaak — patriarcha biblĳny; pierwszy i edyny wspólny syn Abrahama i Sary. Sara była bezpłodna, do
czasu, kiedy Bóg ukazał się Abrahamowi po raz drugi i zapowieǳiał, że ego -letnia żona uroǳi mu syna
(Rǳ ,–; Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama na próbę i kazał mu złożyć Izaaka w ofierze. Gdy Izaak uż
leżał na ołtarzu i Abraham miał go zabić, Bóg nakazał Abrahamowi nie zabĳać syna, a w zamian złożyć w ofierze
barana (Rǳ ,–). Dorosły Izaak wziął za żonę Rebekę (Rǳ ,) z którą miał bliźnięta – Ezawa i Jakuba
(Rǳ ,–). Zmarł w wieku  lat (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

¹²²Dawid (ok.  – ok.  p.n.e.) — na młodszy syn Jessego z Betle em, który został namaszczony, przez
arcykapłana Samuela na króla Izraela, którym został ok. r. p.n.e. Miał na tym stanowisku zastąpić Saula
(Sm ,; Sm ,–). Uwolnił naród izraelski od na eżdża ących go Filistynów zwycięża ąc walkę z Goliatem
(Sm ,–). Dawid był również poetą. Miał wielu synów, ednym z nich był król Salomon, ego następca (Krl
,). [przypis edytorski]

¹²³Eliasz — prorok, zamieszkiwał pustelnię przy potoku Kerit, eǳenie coǳiennie przynosiły mu kruki (Krl
,–); następnie zamieszkał w mieście Sarepta u wdowy, które wskrzesił syna (Krl ,–). Przekonał króla
Achaba o fałszywości boga Baala, którego ten wprowaǳił kult (Krl ,–). Następnie Bóg nakazał Eliaszowi
iść do Damaszku i namaścić Chazaela na króla Aramu, Jehu na króla Izraela oraz Elizeusza na swo ego następcę,
ako proroka (Krl ,). [przypis edytorski]

¹²⁴Góra Synaj — druga, co do wysokości góra na półwyspie Syna . Zgodnie z przekazem biblĳnym w e
pobliżu Mo żesz u rzał anioła w płonącym krzewie, który nakazał mu wyprowaǳić Żydów z Egiptu (W ,–
). Późnie na górze Syna Bóg zawarł przymierze z Mo żeszem da ąc mu tablice z przykazaniami (W ,).
[przypis edytorski]

¹²⁵Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]

¹²⁶Syjon — nazwa odnosząca się do miasta zdobytego przez Dawida, nazwanego miastem Dawida (Krl ,);
po wybudowaniu przez Salomona świątynii w Jerozolimie, Sy onem nazywano świątynię i obszar wokół nie ;
potem Sy onem nazywano całą Jerozolimę (Iz ,), ziemię Juǳką (Jr ,–) i cały lud izraelski (Za ,).
[przypis edytorski]
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i w mig poleciał do Sary¹²⁸.
— Ach, Saro! Nieszczęsna ty matko! Czyżby nie dotarła eszcze do ciebie wiadomość

o tym, co przytrafiło się two emu synowi Izaakowi¹²⁹? Twó Abraham wyprowaǳił go na
edną z tych wysokich gór i tam go po prostu zarżnął. Chłopiec płakał, krzyczał i zawoǳił.
Błagał o ca o litość, ale ten nie prze ął się tym i zaszlachtował go.

Ciarki przeszyły ciało Sary, kiedy to usłyszała. Wpadła w rozpacz. Głowę obsypała
popiołem, padła na ziemię i zaniosła się płaczem.

— Izaaku, Izaaku! Synu mó roǳony! ǲiecko mo e na milsze! Nie chcę uż więce
żyć. Nie chcę żyć, skoro ciebie uż nie ma. ǲieciątko mo e na ukochańsze! Dbałam o cie-
bie, pielęgnowałam i wychowywałam. Byłeś dla mnie ponad życie droższy. Kochałam cię
całą mocą mego serca. Byłeś mo ą radością i pociechą. A teraz… lepie uż umrzeć.

I przytuliła się w swo e boleści do piersi edne ze swoich służebnic. Ta chciała ą
pocieszyć, ale Sara niczym kamień zastygła w niemym bezruchu. Po chwili ocknęła się
i poszła drogą na Hebron¹³⁰. Każdego spotkanego w droǳe człowieka pytała o syna. Nikt
ednak nie mógł uǳielić e informac i. Po prostu nikt nie wiǳiał i nikt nie słyszał, co
się stało z Izaakiem. I tak wędru ąc, doszła ze swoimi służącymi do Kiriat-Arby¹³¹. Tu
zatrzymała się na odpoczynek. Była barǳo zmęczona. Nie miała uż siły, by dale iść.
Zleciła więc swoim służącym, aby same, bez nie , kontynuowały poszukiwania Abrahama
i Izaaka. Te natychmiast ruszyły w dalszą drogę. Przetrząsnęły wszystkie możliwe mie sca.
Przebadały wszystkie zakątki po droǳe i nikogo nie znalazły. Rozgoryczone wróciły do
Kiriat-Arby.

Tymczasem szatan, spostrzegłszy rozpacz Sary, które płacz prze ął go dreszczem,
w mgnieniu oka zmienił swó wygląd. Przybrał postać Izaaka.

U rzawszy nagle twarz swo ego synka, Sara aż podskoczyła z radości. Jednak z nad-
miaru radości i nerwowego napięcia martwa padła na ziemię. Dusza opuściła ciało Sary.

¹²⁷Abraham — pierwotnie imię Abram, syn Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się Bóg i nakazał mu wyruszyć
do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to mie sce odda e ego potomstwu
(Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim przymierze; zapowieǳiał, że
Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham; wtedy również Bóg nakazał
dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która była bezpłodna (Rǳ ,–
), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar — Izmael (Rǳ ,–).
ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka (Rǳ ,–). Po śmierci
Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama
na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał na to i gdy miał go zabić,
Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

¹²⁸Sara — żona Abrahama, matka Izaaka. Sara pierwotnie nosiła imię Sara , które zostało zmienione przez
Boga w czasie drugiego ob awienia, którego doświadczył Abraham. Sara była kobietą bezpłodną, zatem zgodnie
z panu ącym zwycza em, zaproponowała Abrahamowi swo ą niewolnicę Hagar, która uroǳiła Abrahamowi
syna Izmaela (Rǳ ,–). Bóg zawiera ąc przymierze z Abrahamem, obiecał mu syna, którego miała uroǳić
Sara (Rǳ ,–). Sara uroǳiła syna Izaaka w wieku  lat (Rǳ ,–). Zmarła w wieku  lat i została
pochowana w Kiriat-Arba (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

¹²⁹Izaak — patriarcha biblĳny; pierwszy i edyny wspólny syn Abrahama i Sary. Sara była bezpłodna, do
czasu, kiedy Bóg ukazał się Abrahamowi po raz drugi i zapowieǳiał, że ego -letnia żona uroǳi mu syna
(Rǳ ,–; Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama na próbę i kazał mu złożyć Izaaka w ofierze. Gdy Izaak uż
leżał na ołtarzu i Abraham miał go zabić, Bóg nakazał Abrahamowi nie zabĳać syna, a w zamian złożyć w ofierze
barana (Rǳ ,–). Dorosły Izaak wziął za żonę Rebekę (Rǳ ,) z którą miał bliźnięta – Ezawa i Jakuba
(Rǳ ,–). Zmarł w wieku  lat (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

¹³⁰Hebron a. Kiriat-Arba — miasto wspominane w Biblii, położone na Wyżynie Jude skie (Rǳ ,). Pełniło
barǳo ważną rolę dla plemienia Judy; było ednym z sześciu miast ucieczki dla nieumyślnych zabó ców. [przypis
edytorski]

¹³¹Kiriat-Arba — por. Hebron. [przypis edytorski]
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¹³²  ¹³³   
Powróciwszy do Beer-Szeby¹³⁴, Abraham uż z daleka zauważył, że we ście do namiotu Śmierć, Smutek, Łzy
Sary¹³⁵ est zamknięte. Niepomiernie był tym zǳiwiony. Roze rzał się dookoła i spo-
strzegł, że zniknęły gǳieś świetliste obłoki, które otaczały dotychczas namiot Sary. I ser-
ce Abrahama zabiło niepoko em. Wsunął głowę w okienny otwór i od razu zauważył, że
ner tamid¹³⁶ (wieczna świeca) nie pali się. Zrozumiał, że z Sarą stało się coś złego. W mig
pobiegł do sąsiadów i ął wypytywać ich o Sarę. Sąsieǳi opowieǳieli mu to, co wiǳieli.
Otóż ktoś zawiadomił Sarę, tę wierną i oddaną matkę, że e ukochany syn Izaak został
zabity. Natychmiast ruszyła w drogę na Hebron¹³⁷. Abraham nie zastanawiał się długo
i szybko podążył w kierunku Hebronu. Po droǳe w Kiriat-Arbie¹³⁸ znalazł ciało Sary.
Jego ból i żal po śmierci żony nie miały granic.

— Sieroty i wdowy — zawołał głośno — płaczcie nad Sarą! To ona, gdy byłyście
głodne, poiła was wodą, karmiła was chlebem. To ona ubierała tych, co nie mieli czym
przykryć swo e nagości. Jak mogły zaniemówić usta, z których zawsze płynęły słowa po-
ciechy? Jak mogły się zamknąć oczy, z których wyzierało zawsze miłosierǳie? Jak mogły
znieruchomieć ręce, które ścierały łzy z każde zatroskane twarzy?

A tę mowę pogrzebową usłyszano w każde krainie. I płacz ogarnął cały lud. Tego
samego dnia dowieǳiał się o śmierci Sary Izaak. Wraz z Semem¹³⁹ biegiem puścił się do
Kiriat-Arby. Padł na martwe ciało matki i obsypał e pocałunkami. Zdławionym głosem,
przerywanym szlochem, tymi oto słowy pożegnał Sarę:

— Matko mo a miłosierna! Jakże boleśnie odczuwam nagłe two e ode ście. Wierzy-
łem w to, że eszcze zdążę zobaczyć two e piękne oblicze, które dla mnie świeciło zawsze
asnością słońca. Miałem naǳie ę usłyszeć raz eszcze two e słowa, które swo ą czułością
i tkliwością ożywiały mo e serce. I nagle spadło na nas nieszczęście. Ciemność okryła
mo e słońce. Złamane zostało mo e serce. Jak będę mógł cieszyć się z powodu mo ego
cudownego ocalenia, skoro mo a radość zamieniła się w smutek żałobny?

I płakał Izaak tak długo, aż opuściły go siły. Usiadł tedy na ziemi, a w ego oczach
zastygł niemy, bezbrzeżny smutek.

¹³²Izaak — patriarcha biblĳny; pierwszy i edyny wspólny syn Abrahama i Sary. Sara była bezpłodna, do
czasu, kiedy Bóg ukazał się Abrahamowi po raz drugi i zapowieǳiał, że ego -letnia żona uroǳi mu syna
(Rǳ ,–; Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama na próbę i kazał mu złożyć Izaaka w ofierze. Gdy Izaak uż
leżał na ołtarzu i Abraham miał go zabić, Bóg nakazał Abrahamowi nie zabĳać syna, a w zamian złożyć w ofierze
barana (Rǳ ,–). Dorosły Izaak wziął za żonę Rebekę (Rǳ ,) z którą miał bliźnięta – Ezawa i Jakuba
(Rǳ ,–). Zmarł w wieku  lat (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

¹³³Abraham — pierwotnie imię Abram, syn Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się Bóg i nakazał mu wyruszyć
do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to mie sce odda e ego potomstwu
(Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim przymierze; zapowieǳiał, że
Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham; wtedy również Bóg nakazał
dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która była bezpłodna (Rǳ ,–
), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar — Izmael (Rǳ ,–).
ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka (Rǳ ,–). Po śmierci
Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama
na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał na to i gdy miał go zabić,
Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

¹³⁴Beer-Szeba — miasto położone na północnym skra u pustyni Negew; południowa część Izraela. Obok
studni nazwane Beer-Szeba Abraham zawarł przymierze z Abimelekiem (Rǳ ,). [przypis edytorski]

¹³⁵Sara — żona Abrahama, matka Izaaka. Sara pierwotnie nosiła imię Sara , które zostało zmienione przez
Boga w czasie drugiego ob awienia, którego doświadczył Abraham. Sara była kobietą bezpłodną, zatem zgodnie
z panu ącym zwycza em, zaproponowała Abrahamowi swo ą niewolnicę Hagar, która uroǳiła Abrahamowi
syna Izmaela (Rǳ ,–). Bóg zawiera ąc przymierze z Abrahamem, obiecał mu syna, którego miała uroǳić
Sara (Rǳ ,–). Sara uroǳiła syna Izaaka w wieku  lat (Rǳ ,–). Zmarła w wieku  lat i została
pochowana w Kiriat-Arba (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

¹³⁶ner tamid — (wieczne światło) lampa wisząca w synagoǳe nad Aron ha-kodeszem (szafą ołtarzową służącą do
przechowywania zwo ów Tory) symbolizu ąca boską wszechmoc i wieczność. Nawiązu e do sto ące w Świątyni
Jerozolimskie menory, które przyna mnie edno ramię musiało płonąć cały czas. [przypis edytorski]

¹³⁷Hebron a. Kiriat-Arba — miasto wspominane w Biblii, położone na Wyżynie Jude skie (Rǳ ,). Pełniło
barǳo ważną rolę dla plemienia Judy; było ednym z sześciu miast ucieczki dla nieumyślnych zabó ców. [przypis
edytorski]

¹³⁸Kiriat-Arba — por. Hebron. [przypis edytorski]
¹³⁹Sem — na starszy syn Noego. [przypis edytorski]
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 ¹⁴⁰
Wszyscy mieszkańcy miasta porzucili tego dnia pracę i poszli na pogrzeb Sary, którą za Pogrzeb
życia obdarzali miłością za e sprawiedliwość, prawość i dobroczynność. Mężowie zabrali
ze sobą żony i ǳieci i tłumnie stawili się przed domem, w którym leżała Sara.

Abraham¹⁴¹ tymczasem zwrócił się do obywateli kra u Chet¹⁴² z następu ącą prośbą:
— Bądźcie łaskawi — powieǳiał — przyǳielić mi kawałek gruntu, bym mógł po-

chować w nim Sarę.
— Ależ barǳo prosimy — odpowieǳieli — damy ci go z całego serca. Wybierz sobie

sam według własnego uznania odpowiedni kawałek gruntu.
Abraham wyraził im poǳiękowanie za okazaną dobroć i życzliwość.
— Jeśli znalazłem w waszych oczach uznanie — powieǳiał — to wstawcie się za mną

u Eona ben Socha¹⁴³, aby odstąpił mi swo ą grotę, która na lepie nada e się na grób.
Mieszkańcy Chet usłyszawszy prośbę Abrahama odbyli naradę.
— Powinniśmy wybrać Eona na władcę nasze krainy. Nie może przecież Abraham,

wybraniec Boga, pertraktować z Eonem, człowiekiem niskiego stanu.
Jako rzekli, tak i zrobili. Poszli do Eona i powieǳieli:
— Chcemy, byś został władcą naszego kra u. Bądź nim!
Eon się zǳiwił. Nie posiadał się ze zdumienia. Za nic nie mógł zrozumieć, ak

to się stało, że obywatele postanowili nagle obdarzyć go tak wielkim zaszczytem. Kiedy
usłyszał, że choǳi o prośbę Abrahama, po ął, że tylko przez wzgląd na błogosławionego
i umiłowanego Abrahama obdarzyli go tym zaszczytem. Udał się przeto niezwłocznie do
niego i tak rzekł:

— Uczyń mi łaskę, czcigodny panie, i weź sobie mo e pole i wszystko, co się w nim
zna du e. Da ę ci e za darmo, bez grosza zapłaty.

— Uchowa Bóg — powieǳiał Abraham. — Za darmo niczego nie wezmę. Bądź
łaskaw i wyznacz cenę za swo e pole.

I Eon wziął od Abrahama trzysta srebrnych szekli¹⁴⁴ za kawałek gruntu¹⁴⁵, na którym
miał stanąć nagrobek. I wtedy luǳie zaczęli tak medytować:

— Przy ǳie czas, kiedy potomkowie Abrahama, zgodnie z obietnicą daną im przez
Boga, zawładną tym kra em wraz z naszym miastem — Jerozolimą¹⁴⁶. Póki więc eszcze

¹⁴⁰Sara — żona Abrahama, matka Izaaka. Sara pierwotnie nosiła imię Sara , które zostało zmienione przez
Boga w czasie drugiego ob awienia, którego doświadczył Abraham. Sara była kobietą bezpłodną, zatem zgodnie
z panu ącym zwycza em, zaproponowała Abrahamowi swo ą niewolnicę Hagar, która uroǳiła Abrahamowi
syna Izmaela (Rǳ ,–). Bóg zawiera ąc przymierze z Abrahamem, obiecał mu syna, którego miała uroǳić
Sara (Rǳ ,–). Sara uroǳiła syna Izaaka w wieku  lat (Rǳ ,–). Zmarła w wieku  lat i została
pochowana w Kiriat-Arba (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

¹⁴¹Abraham — pierwotnie imię Abram, syn Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się Bóg i nakazał mu wyruszyć
do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to mie sce odda e ego potomstwu
(Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim przymierze; zapowieǳiał, że
Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham; wtedy również Bóg nakazał
dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która była bezpłodna (Rǳ ,–
), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar — Izmael (Rǳ ,–).
ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka (Rǳ ,–). Po śmierci
Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama
na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał na to i gdy miał go zabić,
Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

¹⁴²kraj Chet — kra zamieszkiwany przez Chetytów. Abraham kupił od nich ziemię z pieczarą w okolicach
Hebronu, aby pochować w nie zmarłą Sarę (Rǳ ,). Abraham został późnie pochowany obok swo e żony
(Rǳ ,). [przypis edytorski]

¹⁴³Efron ben Socha a. Efron syn Sochara a. Efron Chetyta — Chetyta, który odsprzedał ziemię Abrahamowi
z przeznaczeniem na grób Sary (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

¹⁴⁴szekel (hebr. dosł.: ważyć) — ednostka wagi ale równocześnie ednostka pieniężna. Zanim zaczęto bić
monety na Bliskim Wschoǳie szeklem określano ilość, a właściwie, wagę srebra. Od końca VI w. p.n.e. termin
szekel odnosił się do wybĳane wtedy srebrne monety. [przypis edytorski]

¹⁴⁵trzysta srebrnych szekli za kawałek gruntu — zgodnie z z Księgą Roǳaju , grunt, który kupił Abraham
kosztował czterysta szekli. [przypis edytorski]

¹⁴⁶Jerozolima a. Jeruzalem — miasto położone na wzgórzach Judei. Nazwa Jerozolima funkc onu e od zdoby-
cia miasta przez Dawida, który ustanowił ą stolicą swo ego państwa (poprzednią stolicą był Hebron) (Sm ,).
Wcześnie miasto przynależało do rodu Jebusytów, stąd nazwa Jebus (Joz ,). W Księǳe Roǳa u, w cza-
sach Abrahama, występu e miasto o nazwie Salem a. Szalem, w którym panował Melchizedek; miasto est
utożsamiane z późnie szą Jerozolimą (Rǳ ,). Król Salomon wybudował w mieście tzw. Pierwszą Świątynię
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est czas, zawrzy my ugodę z Abrahamem, niech przyrzeknie nam, że ego potomkowie
nie zagarną Jerozolimy, która należy i należeć ma do potomków ludu Chet.

Wszyscy się z tym zgoǳili. Wybrali delegac ę, która udała się do Abrahama z pro-
pozyc ą zawarcia ugody:

— Zanim nie zawrzesz ugody z nami i nie zobowiążesz się do tego, że twoi potom-
kowie nigdy nie zagarną Jerozolimy, nie bęǳiesz mógł pochować nieboszczki Sary.

Abraham wyraził więc zgodę. I mieszkańcy kra u Chet zebrali wszystkie mieǳiane
figury pogańskie i wyryli na nich tekst umowy oraz słowa zobowiązania złożonego przez
Abrahama. Ustawili e na wszystkich ulicach Jerozolimy. Stały tam aż do dnia zdobycia
miasta przez Dawida¹⁴⁷.

W kondukcie idącym za ciałem Sary, która miała być pochowana w grocie, szły nie-
zliczone tłumy mężczyzn, kobiet i ǳieci. A wdowy i sieroty, którymi Sara opiekowała
się za życia, płaczem i słowem głosiły e sławę.

    
W owym czasie Batuelowi ben Nachor¹⁴⁸ uroǳiła się córka. Nadano e imię Rebeka¹⁴⁹. Kobieta, Dobro, Mądrość
Wyrosła na piękną i mądrą ǳiewczynę. Je zalety stały się przedmiotem poǳiwu wszyst-
kich luǳi z na bliższego i na dalszego otoczenia. Rebece nie odpowiadały poczynania
i postępki o ca i brata, którzy wkroczyli na złą drogę. Sama natomiast starała się na
każdym kroku czynić dobro i pomagać luǳiom. Biedakom odwieǳa ącym e dom nie
żałowała adła. W miarę możliwości zaspoka ała ich potrzeby. Kiedy o ciec przy ął służącą,
aby wykonywała za nią prace domowe, Rebeka nie chciała korzystać z e usług. Wolała
robić to sama. Gotowała więc, piekła, przynosiła wodę ze studni i sama poiła wielbłądy.
Niemal podczas każdego pobytu w mieście była świadkiem niegodnego zachowania się
ego mieszkańców. A wiǳąc, ak luǳie oszuku ą się nawza em, i słysząc, ak eden zło-
rzeczy drugiemu, wpadła w rozpacz. Smutek i gorycz wypełniały e serce. Och, szeptała
w duchu, gdybym mogła opuścić to miasto i uwolnić się od widoku tych wszystkich
niegoǳiwości!

A wszyscy luǳie, biedni i uczciwi, którzy przybywali do Haranu¹⁵⁰, doskonale sobie
zda ąc sprawę, że ego mieszkańcy przesiąknięci są Złem, a edynie Rebeka przeniknięta
est Dobrem, nie mogli się powstrzymać od wyrażenia dla nie swego poǳiwu. Oto est
róża wśród kolców — mówili.
¹⁵¹    ¹⁵²
Abraham¹⁵³ przywołał swego sługę Eliezera i tak do niego powieǳiał: Sługa

(Krl ,), mie sce przechowywania Arki Przymierza (Krl ,–), od tego czasu est to na ważnie sze miasto
w religii żydowskie . [przypis edytorski]

¹⁴⁷Dawid (ok.  – ok.  p.n.e.) — na młodszy syn Jessego z Betle em, który został namaszczony, przez
arcykapłana Samuela na króla Izraela, którym został ok. r. p.n.e. Miał na tym stanowisku zastąpić Saula
(Sm ,; Sm ,–). Uwolnił naród izraelski od na eżdża ących go Filistynów zwycięża ąc walkę z Goliatem
(Sm ,–). Dawid był również poetą. Miał wielu synów, ednym z nich był król Salomon, ego następca (Krl
,). [przypis edytorski]

¹⁴⁸Batuel ben Nachor — postać biblĳna, eden z ośmiu synów Nachora i Milki, bratanek Abrahama. [przypis
edytorski]

¹⁴⁹Rebeka — córka Batuela ben Nachora; żona Izaaka, matka bliźniąt Ezawa i Jakuba (Rǳ , –). Młod-
szy, Jakub, podstępem zdobył o cowskie błogosławieństwo pierworóǳtwa (Rǳ , -). [przypis edytorski]

¹⁵⁰Haran, a. Charan, a. Charran — miasto wymieniane w Biblii, utożsamiane ze starożytnym Harran w pół-
nocne Mezopotamii, na terenie obecne płd.-wsch. Turc i. [przypis edytorski]

¹⁵¹Eliezer — sługa Abrama, demasceńczyk (Rǳ ,–). [przypis edytorski]
¹⁵²Izaak — patriarcha biblĳny; pierwszy i edyny wspólny syn Abrahama i Sary. Sara była bezpłodna, do

czasu, kiedy Bóg ukazał się Abrahamowi po raz drugi i zapowieǳiał, że ego -letnia żona uroǳi mu syna
(Rǳ ,–; Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama na próbę i kazał mu złożyć Izaaka w ofierze. Gdy Izaak uż
leżał na ołtarzu i Abraham miał go zabić, Bóg nakazał Abrahamowi nie zabĳać syna, a w zamian złożyć w ofierze
barana (Rǳ ,–). Dorosły Izaak wziął za żonę Rebekę (Rǳ ,) z którą miał bliźnięta – Ezawa i Jakuba
(Rǳ ,–). Zmarł w wieku  lat (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

¹⁵³Abraham — pierwotnie imię Abram, syn Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się Bóg i nakazał mu wyruszyć
do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to mie sce odda e ego potomstwu
(Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim przymierze; zapowieǳiał, że
Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham; wtedy również Bóg nakazał
dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która była bezpłodna (Rǳ ,–
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— Obdarzyłem cię zaufaniem i powierzyłem ci stanowisko zarządcy nad całym moim
mieniem. A uczyniłem to w przekonaniu, że kroczysz drogą wskazaną przez Boga. Wiǳę,
żeś uczciwy i dobrze obchoǳisz się z ludźmi. To wszystko da e mi ręko mię, że również
w tym wypadku postąpisz zgodnie z moimi życzeniami, a te są następu ące:

— Chcę, żebyś się udał do kra u mego uroǳenia i znalazł żonę dla mego syna Izaaka.
Eliezer przyrzekł Abrahamowi, że z powierzonego zadania wywiąże się uczciwie i na-

leżycie. Abraham wręczył wtedy Eliezerowi dokument, w którym własnoręcznym pod-
pisem potwierǳił, iż wszystko, co posiada, przechoǳi na własność Izaaka.

— Weź — powieǳiał — ten dokument i okaż go o cu ǳiewczyny, którą Bóg prze-
znaczy memu Izaakowi za żonę.

Eliezer wziął ǳiesięć wielbłądów i wyruszył w drogę prowaǳącą do miasta, w którym
mieszkał brat Abrahama Nachor¹⁵⁴. I wtedy Bóg zesłał dwóch aniołów stróżów. Jeden
anioł miał za zadanie osłaniać w droǳe Eliezera, drugi zaś miał przyprowaǳić do niego
Rebekę, kiedy do ǳie do źródła wody.

A gwiazdy i błyskawice przez cały czas podróży rozświetlały drogę Eliezerowi. I nim Cud
zdążył ochłonąć ze zdumienia na widok tych cudownych błysków asności, spostrzegł, iż
oto stoi przed źródłem w Haranie. I znowu ogarnęło go zdumienie. Wieǳiał przecież
doskonale, że na przebycie drogi z domu Abrahama do Haranu¹⁵⁵ potrzeba aż  dni,
a on przebył ą w ciągu ednego dnia. Zrozumiał, że ma do czynienia z cudem. Odmówił
modlitwę do Boga, w które prosił, aby mu wybrał właściwą i godną niewiastę na żonę
dla Izaaka. W te same chwili anioł natchnął Rebekę, aby udała się do źródła po wodę.
I wzięła ǳban na ramiona, i poszła do źródła.

I oto Eliezer stał się świadkiem drugiego niezwykłego wydarzenia. Zauważył, że woda Pomoc, Dobro
sama podnosi się w studni, aby napełnić ǳban Rebeki. Coraz wnikliwie zaczął się temu
przypatrywać. Chciał dociec przyczyny, dlaczego Bóg est taki łaskawy dla Rebeki. I wtedy
zauważył, że podeszła do płaczącego chłopczyka i głosem pełnym współczucia spytała go
o powód płaczu.

— Uderzyłem się o kamień — odpowieǳiał chłopczyk — i teraz krew cieknie mi
z nogi.

Rebeka¹⁵⁶ odstawiła ǳban, obmyła ranę, zabandażowała ą własną chustką. Przytuliła
potem do siebie malca i pocieszyła:

— Teraz uż możesz bez obawy pó ść do domu, do swo e matki. Nie prze mu się.
Wkrótce noga bęǳie całkiem zdrowa.

Słowa Rebeki sprawiły chłopcu radość. Szybko, nie czu ąc bólu, pobiegł do domu.
Zaraz po ego ode ściu z awiła się ślepa kobieta.
— Czy potrafisz — zapytała Rebeka z troską w głosie — sama do ść do domu?
— Jeśli zabłąǳę, to przenocu ę na polu — powieǳiała kobieta. — Tak zresztą zro-

biłam wczora .
Rebeka spytała, gǳie mieszka, po czym wzięła ą za rękę i odprowaǳiła do samego

domu.
Kiedy wróciła do studni, była uż barǳo zmęczona. Usiadła na leżące w pobliżu

studni kłoǳie. Nagle ukazała się przed e oczyma postać starego mężczyzny. Powolnym
krokiem zmęczonego człowieka zbliżał się do studni. Wstała natychmiast ze swo ego
mie sca i odstąpiła e starcowi. Wǳięczny staruszek poǳiękował e i pobłogosławił.

Dopiero po tym wszystkim Rebeka nabrała wody do ǳbana. Eliezer — świadek tych
wydarzeń — doszedł do wniosku, że ta miłosierna ǳiewczyna bęǳie na odpowiednie szą
żoną dla Izaaka. Podszedł do Rebeki i powieǳiał:

), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar — Izmael (Rǳ ,–).
ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka (Rǳ ,–). Po śmierci
Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama
na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał na to i gdy miał go zabić,
Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

¹⁵⁴Nachor — syn Teracha, brat Abrahama (Rǳ –). Jego żoną była Milka, z którą miał ośmiu synów,
m.in. Betela, o ca Rebeki (Rǳ ,). [przypis edytorski]

¹⁵⁵Haran, a. Charan, a. Charran — miasto wymieniane w Biblii, utożsamiane ze starożytnym Harran w pół-
nocne Mezopotamii, na terenie obecne płd.-wsch. Turc i. [przypis edytorski]

¹⁵⁶Rebeka — córka Batuela ben Nachora; żona Izaaka, matka bliźniąt Ezawa i Jakuba (Rǳ , –). Młod-
szy, Jakub, podstępem zdobył o cowskie błogosławieństwo pierworóǳtwa (Rǳ , -). [przypis edytorski]
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— Bądź tak dobra i da mi się napić z twego ǳbana.
— Pĳ, mó panie — powieǳiała Rebeka. Zd ęła z ramion ǳban i podała go Elie-

zerowi. Kiedy ǳban został opróżniony, wróciła do studni i po kolei napoiła wszystkie
wielbłądy Eliezera.

Wtedy Eliezer wy ął chustkę, do które przypięty był prawǳiwy brylant oraz dwie
bransoletki, i wręczył ą Rebece mówiąc:

— Powieǳ mi, czy aś ty córka? Czy w domu twego o ca zna ǳie się mie sce na
nocleg?

— Jestem córką Batuela¹⁵⁷ i wnuczką Nachora. Starczy w domu słomy i pokarmu dla
wielbłądów. Możesz pozostać w naszym domu tak długo, ak tylko zechcesz.

Słowa ǳiewczyny ogromnie go ucieszyły. Wǳięczny był Bogu za to, iż w swo e
łaskawości zaprowaǳił go wprost do domu brata swego pana.

¹⁵⁸  ¹⁵⁹    -
¹⁶⁰
Rebeka¹⁶¹ pędem pobiegła do domu i opowieǳiała matce o wszystkim, co się wydarzyło.
Laban, u rzawszy e chustkę z brylantem oraz bransoletki na rękach, w mig pomyślał:
„Gość musi być porządnie bogaty. Zabĳę go i przywłaszczę sobie ego złoto”. I długo się
nie namyśla ąc, szybkim krokiem skierował się ku studni. Już z daleka Eliezer zauważył, że
akiś mężczyzna biegnie w ego stronę. Kiedy zobaczył ego twarz z bliska, ciarki przeszły
mu po grzbiecie. Była to twarz mordercy. Szybko więc wypowieǳiał „Szem” — Imię Cud, Strach
Pańskie, i natychmiast wielbłądy uniosły się w górę, zastyga ąc w powietrzu. Jeszcze raz
przywołał Imię Pańskie i sam uniesiony został w górę ponad wielbłądami. Na ten widok
Laban zdębiał. Obleciał go strach.

— Chodź do mnie, przez Boga błogosławiony człowieku — powieǳiał do Eliezera. —
Po co masz przebywać na dworze? Przygotowałem na two ą cześć przy ęcie w moim domu.
Uprzątnąłem go i usunąłem z niego wszystkie pogańskie figurki i malowidła. Albowiem
zdałem sobie sprawę, że nie wstąpisz do domu, w którym gnieżdżą się pogańskie bożki.

Wnet zebrał się wokół studni tłum. Luǳie spozierali pożądliwymi oczyma na piękne
bransoletki, które Rebeka otrzymała od Eliezera. Przyszli zabić go i zagarnąć ego złoto.
Jednak na widok Eliezera unoszącego się w powietrzu ogarnął ich strach i czym pręǳe
uciekli.

Wtedy Eliezer opuścił się na ziemię i poszedł do domu Batuela. Tam zd ął uprząż
z głów wielbłądów. Napoił i nakarmił zgłodniałe i spragnione zwierzęta. Dał również
po eść i popić osobom towarzyszącym mu w podróży. Do pokarmu przeznaczonego dla
Eliezera Batuel dodał truciznę. On również chciał po śmierci Eliezera zagarnąć ego mie-
nie. Ten ednak uprzeǳił go tymi oto słowy:

— Nie tknę twego adła, dopóki nie przekażę ci tego, co mam do zakomunikowania.
I w te same chwili anioł strzegący Eliezera przestawił miski z eǳeniem. Miska Anioł

Eliezera znalazła się przed Batuelem, a miska Batuela przed Eliezerem. Dokonawszy te
czynności, anioł natychmiast zniknął. Nikt niczego nie zauważył. Batuel zgoǳił się wy-
słuchać Eliezera. Ten zaś tak rozpoczął:

— Proszę nie traktować mnie ako kogoś znacznego. Nie estem żadną ważną figurą.
Jestem po prostu zwykłym sługą Abrahama¹⁶². Miłosierny Bóg pobłogosławił memu panu Łaska

¹⁵⁷Batuel ben Nachor — postać biblĳna, eden z ośmiu synów Nachora i Milki, bratanek Abrahama. [przypis
edytorski]

¹⁵⁸Laban — syn Batuela, brat Rebeki (Rǳ ,), o ciec Lei i Racheli (Rǳ ,). Przy ął do siebie Jakuba,
po tym ak ten wyłuǳił od starszego brata Ezawa o cowskie błogosławieństwo pierworodnego (Rǳ, –).
[przypis edytorski]

¹⁵⁹Batuel ben Nachor — postać biblĳna, eden z ośmiu synów Nachora i Milki, bratanek Abrahama. [przypis
edytorski]

¹⁶⁰Eliezer — sługa Abrama, demasceńczyk (Rǳ ,–). [przypis edytorski]
¹⁶¹Rebeka — córka Batuela ben Nachora; żona Izaaka, matka bliźniąt Ezawa i Jakuba (Rǳ , –). Młod-

szy, Jakub, podstępem zdobył o cowskie błogosławieństwo pierworóǳtwa (Rǳ , -). [przypis edytorski]
¹⁶²Abraham — pierwotnie imię Abram, syn Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się Bóg i nakazał mu wyruszyć

do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to mie sce odda e ego potomstwu
(Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim przymierze; zapowieǳiał, że
Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham; wtedy również Bóg nakazał
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i obdarzył go wszelkim dobrem. Dał mu też na starość syna. Z łaski Boże żona ego
Sara¹⁶³, będąca uż w latach, stała się płodną i uroǳiła mu syna Izaaka¹⁶⁴. I temu to synowi
Abraham zapisał w testamencie wszystko, co posiada. Oto est dokument własnoręcznie
przez niego podpisany. Rzuć, panie, z łaski swo e okiem, a przekonasz się, że mówię
prawdę. Abraham zobowiązał mnie pod przysięgą, abym wyszukał żonę dla Izaaka. Ma
nią być niewiasta, która nie wywoǳi się spośród ǳiewcząt tego kra u, ale z roǳiny e
o ca. Skierowałem więc me kroki ku studni i prosiłem Boga, aby mi przysłał akąś dobrą,
uczciwą i bogobo ną niewiastę. I Bóg Wszechmogący wysłuchał mnie i przysłał mi waszą
córkę — Rebekę. Byłem naocznym świadkiem e dobrych uczynków. I właśnie ona est
tą niewiastą, którą Bóg przeznaczył na żonę dla Izaaka. A teraz eśli chcesz uczynić zadość
woli Abrahama, proszę, potwierdź to. Jeśli nie, zaprzecz. Zwrócę się wtedy do Lota¹⁶⁵ lub
Izmaela¹⁶⁶.

Eliezer skończył i Laban, nie czeka ąc na odpowiedź o ca, krzyknął:
— Rebeka est two a. Weź ą i idź!
Eliezer nie zwracał ednak uwagi na bezczelnego młoǳieńca, który odważył się zabrać

głos przed o cem. Cierpliwie czekał na odpowiedź Batuela. A wtedy ten rzekł:
— Tak widocznie chce Bóg. Weź Rebekę i niech bęǳie żoną dla syna twego pana.
Po tych słowach Eliezer zrozumiał, iż mis ę swo ą wykonał. Pokłonił się wtedy Bogu

i poǳiękował mu za okazaną łaskę.

¹⁶⁷  ¹⁶⁸
Eliezer¹⁶⁹ wy ął na pierw złote i srebrne naczynia, potem drogie i wspaniałe suknie i wrę-
czył e razem w darze Rebece. Nie zapomniał też o prezentach dla e matki i brata.

Kiedy wstali od stołu po spożytym posiłku, Batuela¹⁷⁰ nagle chwyciły bóle. Zaczął Śmierć

dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która była bezpłodna (Rǳ ,–
), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar — Izmael (Rǳ ,–).
ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka (Rǳ ,–). Po śmierci
Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama
na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał na to i gdy miał go zabić,
Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

¹⁶³Sara — żona Abrahama, matka Izaaka. Sara pierwotnie nosiła imię Sara , które zostało zmienione przez
Boga w czasie drugiego ob awienia, którego doświadczył Abraham. Sara była kobietą bezpłodną, zatem zgodnie
z panu ącym zwycza em, zaproponowała Abrahamowi swo ą niewolnicę Hagar, która uroǳiła Abrahamowi
syna Izmaela (Rǳ ,–). Bóg zawiera ąc przymierze z Abrahamem, obiecał mu syna, którego miała uroǳić
Sara (Rǳ ,–). Sara uroǳiła syna Izaaka w wieku  lat (Rǳ ,–). Zmarła w wieku  lat i została
pochowana w Kiriat-Arba (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

¹⁶⁴Izaak — patriarcha biblĳny; pierwszy i edyny wspólny syn Abrahama i Sary. Sara była bezpłodna, do
czasu, kiedy Bóg ukazał się Abrahamowi po raz drugi i zapowieǳiał, że ego -letnia żona uroǳi mu syna
(Rǳ ,–; Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama na próbę i kazał mu złożyć Izaaka w ofierze. Gdy Izaak uż
leżał na ołtarzu i Abraham miał go zabić, Bóg nakazał Abrahamowi nie zabĳać syna, a w zamian złożyć w ofierze
barana (Rǳ ,–). Dorosły Izaak wziął za żonę Rebekę (Rǳ ,) z którą miał bliźnięta – Ezawa i Jakuba
(Rǳ ,–). Zmarł w wieku  lat (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

¹⁶⁵Lot — bratanek Abrahama, towarzyszył mu w podróży do Charanu, a późnie do Egiptu; po opuszczeniu
Egiptu osiadł w Sodomie. Kiedy Bóg zesłał karę na miasto, Lot ako edyny sprawiedliwy, wraz z córkami,
opuścił miasto żywy. Zamieszkał wraz z nimi w askini. Córki, myśląc, że są edynymi ocalałymi z katastro-
 ludźmi, upiły Lota i obcowały z nim. W następstwie uroǳiły synów Moaba i Ben-Ammiego, z których
tradycy nie pochoǳą plemiona Moabitów i Ammonitów (Rǳ :–). [przypis edytorski]

¹⁶⁶Izmael — na starszy syn Abrahama uroǳony przez Hagar (niewolnicę Sary). Sara po uroǳeniu Izaaka,
kazała wygnać Hagar i Izmaela na pustynię w okolicy Beer-Szeby (Rǳ ,). Izmael, gdy dorósł, został łucz-
nikiem i mieszkał na pustyni Paran. Po ął za żonę Egipc ankę sprowaǳoną przez ego matkę (Rǳ ,–).
Miał dwunastu synów, którzy, zgodnie z wykładnią Józefa Flawiusza, żydowskiego historyka ży ącego w I w.
n.e., założyli plemiona pochoǳące od ich imion, natomiast wspólnie nazwali się Arabami. [przypis edytorski]

¹⁶⁷Rebeka — córka Batuela ben Nachora; żona Izaaka, matka bliźniąt Ezawa i Jakuba (Rǳ , –). Młod-
szy, Jakub, podstępem zdobył o cowskie błogosławieństwo pierworóǳtwa (Rǳ , -). [przypis edytorski]

¹⁶⁸Izaak — patriarcha biblĳny; pierwszy i edyny wspólny syn Abrahama i Sary. Sara była bezpłodna, do
czasu, kiedy Bóg ukazał się Abrahamowi po raz drugi i zapowieǳiał, że ego -letnia żona uroǳi mu syna
(Rǳ ,–; Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama na próbę i kazał mu złożyć Izaaka w ofierze. Gdy Izaak uż
leżał na ołtarzu i Abraham miał go zabić, Bóg nakazał Abrahamowi nie zabĳać syna, a w zamian złożyć w ofierze
barana (Rǳ ,–). Dorosły Izaak wziął za żonę Rebekę (Rǳ ,) z którą miał bliźnięta – Ezawa i Jakuba
(Rǳ ,–). Zmarł w wieku  lat (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

¹⁶⁹Eliezer — sługa Abrama, demasceńczyk (Rǳ ,–). [przypis edytorski]
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krzyczeć:
— Niedobrze mi! Koniec! Umieram!
Okazało się, że Batuel adł z zatrute miski, którą przygotował był dla Eliezera. Tru-

cizna była śmiertelna. Batuel skonał.
Naza utrz, w chwili kiedy Eliezer wychoǳił z domu, przystąpił do niego anioł i po- Anioł

wieǳiał:
— Nie zatrzymu się dłuże w tym mie scu, tylko wraca z Rebeką do swego pana.
Eliezer posłuchał go. Wszedł do domu i powiadomił gospodarzy, że wyrusza zaraz

w drogę. Ci zaś rzekli:
— Niech Rebeka pozostanie eszcze w domu. Musi przeczekać siedem dni żałoby. Żałoba

Tymczasem damy e trochę srebra i złota. Na e zamówienie złotnik zrobi z nich biżuterię.
Zdąży w tym czasie uszyć sobie suknie ślubne. Wszystko to razem może potrwać rok.

Eliezer kategorycznie sprzeciwił się ich propozyc i. Skoro Bóg — pomyślał w duchu
— okazał mu dotychczas tyle życzliwości, nie powinien zwlekać. Wówczas Nachor¹⁷¹
zawołał Rebekę i głośno ą zapytał:

— Czy chcesz pó ść z tym oto człowiekiem do domu Abrahama¹⁷² i po ąć za męża
ego syna Izaaka?

Rebeka, która zdążyła uż wiele dobrego usłyszeć o Abrahamie i Izaaku, świadoma, że
otacza ich szacunek mieszkańców całego kra u, odpowieǳiała:

— Z całego serca pragnę tego. Chętnie udam się do domu Abrahama, do domu
człowieka błogosławionego i szanowanego zarówno przez Boga, ak luǳi.

Na uwagę matki, że e biżuteria i ozdoby nie są eszcze gotowe, Rebeka odparła:
— To są drobnostki. Takie rzeczy nie mogą mnie powstrzymać.
Pożegnali się więc z Rebeką i Eliezerem życząc córce: „Obyś była szczęśliwa i dała

początek wielkim i potężnym pokoleniom”.
Rebeka i e służki dosiadły wielbłądów i ruszyły w ślad za Eliezerem.
Zbliża ąc się do Beer-Szeby¹⁷³ spostrzegła sto ącego w polu samotnego mężczyznę.

Był oǳiany w piękne szaty. Ręce trzymał wyciągnięte ku niebu, a nad ego głową unosił
się anioł stróż.

— Kto to est? — Rebeka zwróciła się z tym pytaniem do Eliezera.
Ten uǳielił e wy aśnienia. I w te same chwili spoczął na nie Duch Święty. Nagle

zdała sobie sprawę, że pewnego dnia uroǳi Izaakowi niedobrego syna. I myśl ta prze ęła
ą trwogą.

Wreszcie dotarli do domu Abrahama. Eliezer zdał Izaakowi sprawozdanie z odby-
te podróży. Opowieǳiał o wszystkich znakach, które Bóg był uczynił w droǳe. Nie
omieszkał też zaznaczyć, że Bóg uwieńczył ego mis ę sukcesem. W chwili gdy składał
tę relac ę, otworzyły się drzwi namiotu Sary i świetliste obłoki spłynęły z nieba, i ob ęły
ramionami całe domostwo Abrahama.

Izaak wprowaǳił Rebekę do namiotu. A wewnątrz namiotu zapaliło się światło. Światło
I blask tego światła miał w sobie akąś niewysłowioną słodycz. I cały namiot promie-
niał tym asnym blaskiem. I do rzał Izaak w tym blasku niezwykły znak, że oto Pan Bóg
wyznaczył mu za żonę niewiastę uczciwą i błogosławioną. Było to dla niego wielką po-
ciechą i wielkim uko eniem w dniach żałoby i smutku po stracie matki.

¹⁷⁰Batuel ben Nachor — postać biblĳna, eden z ośmiu synów Nachora i Milki, bratanek Abrahama. [przypis
edytorski]

¹⁷¹Nachor — syn Teracha, brat Abrahama (Rǳ –). Jego żoną była Milka, z którą miał ośmiu synów,
m.in. Betela, o ca Rebeki (Rǳ ,). [przypis edytorski]

¹⁷²Abraham — pierwotnie imię Abram, syn Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się Bóg i nakazał mu wyruszyć
do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to mie sce odda e ego potomstwu
(Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim przymierze; zapowieǳiał, że
Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham; wtedy również Bóg nakazał
dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która była bezpłodna (Rǳ ,–
), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar — Izmael (Rǳ ,–).
ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka (Rǳ ,–). Po śmierci
Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama
na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał na to i gdy miał go zabić,
Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

¹⁷³Beer-Szeba — miasto położone na północnym skra u pustyni Negew; południowa część Izraela. Obok
studni nazwane Beer-Szeba Abraham zawarł przymierze z Abimelekiem (Rǳ ,). [przypis edytorski]
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 ¹⁷⁴  ¹⁷⁵
Izaak¹⁷⁶ ze swoim o cem Abrahamem¹⁷⁷ żył w krainie Kanaan¹⁷⁸. Bóg okazał im łaskę Mąż, Żona
i obdarował wszelkim dobrem. Jedna tylko rzecz mąciła im szczęście. Już dwaǳieścia lat
minęło od dnia ślubu, a Rebeka¹⁷⁹ wciąż nie miała ǳiecka. Pewnego dnia powieǳiała do
męża:

— Słyszałam, że two a matka Sara¹⁸⁰ również była przez długie lata bezǳietna, a wtedy
o ciec twó Abraham zwrócił się do Pana Boga z prośbą, aby obdarzył go potomstwem.
Pan Bóg go wysłuchał i Sara zaszła w ciążę. Stań więc i ty przed Bogiem i pomódl się za
mnie. Wierzę w to, że On cię wysłucha i będę miała ǳiecko.

I uczynił Izaak tak, ak chciała Rebeka, i we dwo e udali się na górę Moria¹⁸¹, na to
samo mie sce, na którym Izaak kiedyś miał być złożony w ofierze Bogu. I Izaak wzniósł
modły do Boga:

— Boże Wszechmogący, Ty sprowaǳiłeś mego o ca Abrahama do tego kra u. Ty Modlitwa
przyrzekłeś, że rozmnożysz ego potomstwo niczym gwiazdy na firmamencie, niczym
ziarnka piasku na brzegu morza. Niech się więc spełni Two e przyrzeczenie.

I Rebeka również pomodliła się do Boga:
— Da mi, Boże, ǳieci na chwałę i błogosławieństwo całego świata.
I Bóg wysłuchał ich i przy ął ich modlitwy. Wkrótce Rebeka poczuła, że est brze- Ciąża, Cierpienie

mienna. Miała uroǳić bliźnięta. Zdarzyło się, że pewnego dnia przechoǳiła mimo¹⁸² po-
gańskiego przybytku wiary, ozdobionego bałwochwalczymi malowidłami. Odczuła wtedy
ostry ból w brzuchu. Kiedy zaś przeszła obok beit hamidraszu¹⁸³, również poczuła ostry

¹⁷⁴Jakub — syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Ezawa (Rǳ ,; Rǳ ,). Ezaw uroǳił się pierwszy, ale
sprzedał Jakubowi swo e pierworóǳtwo (Rǳ ,–). Po ął za żony siostry Leę i Rachelę (Rǳ ,–);
one oraz ich niewolnice dały mu dwunastu synów: Rubena, Symeona, Lewiego, Jude, Dana, Nealego, Gada,
Asera, Issachara, Zabulona, Józefa i Beniamina (Rǳ ,–). Jakub walczył z aniołem, który wyłamał mu
biodro, ale z nim nie zwyciężył, dlatego anioł zmienił mu imię na Izrael (Rǳ ,). Dwunastu ego synów
dało początek dwunastu pokoleniom Izraela (Rǳ ,). [przypis edytorski]

¹⁷⁵Ezaw — zwany również Edomem, pierworodny syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Jakuba. Sprzedał swo e
pierworóǳtwo młodszemu Jakubowi za miskę soczewicy (Rǳ ,–). Jakub podstępem otrzymał błogo-
sławieństwo Izaaka, należne Ezawowi i by uniknąć ego gniewu opuścił roǳinę. Bracia spotkali się po latach
i wybaczyli sobie winy. Z Ezawa wywoǳą się Edomici (Rǳ ,). [przypis edytorski]

¹⁷⁶Izaak — patriarcha biblĳny; pierwszy i edyny wspólny syn Abrahama i Sary. Sara była bezpłodna, do
czasu, kiedy Bóg ukazał się Abrahamowi po raz drugi i zapowieǳiał, że ego -letnia żona uroǳi mu syna
(Rǳ ,–; Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama na próbę i kazał mu złożyć Izaaka w ofierze. Gdy Izaak uż
leżał na ołtarzu i Abraham miał go zabić, Bóg nakazał Abrahamowi nie zabĳać syna, a w zamian złożyć w ofierze
barana (Rǳ ,–). Dorosły Izaak wziął za żonę Rebekę (Rǳ ,) z którą miał bliźnięta – Ezawa i Jakuba
(Rǳ ,–). Zmarł w wieku  lat (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

¹⁷⁷Abraham — pierwotnie imię Abram, syn Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się Bóg i nakazał mu wyruszyć
do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to mie sce odda e ego potomstwu
(Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim przymierze; zapowieǳiał, że
Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham; wtedy również Bóg nakazał
dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która była bezpłodna (Rǳ ,–
), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar — Izmael (Rǳ ,–).
ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka (Rǳ ,–). Po śmierci
Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama
na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał na to i gdy miał go zabić,
Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

¹⁷⁸Kanaan — starożytna kraina na wschodnim wybrzeżu Morza Śróǳiemnego, wymieniana w Biblii ako
ziemia obiecana Izraelitom przez Boga (tereny obecne Palestyny) (Rǳ ,–); w szerszym znaczeniu Kanaan
to ziemie obe mu ące Fenic ę, Palestynę, Syrii i ciągnące się do rzeki Euat. [przypis edytorski]

¹⁷⁹Rebeka — córka Batuela ben Nachora; żona Izaaka, matka bliźniąt Ezawa i Jakuba (Rǳ , –). Młod-
szy, Jakub, podstępem zdobył o cowskie błogosławieństwo pierworóǳtwa (Rǳ , -). [przypis edytorski]

¹⁸⁰Sara — żona Abrahama, matka Izaaka. Sara pierwotnie nosiła imię Sara , które zostało zmienione przez
Boga w czasie drugiego ob awienia, którego doświadczył Abraham. Sara była kobietą bezpłodną, zatem zgodnie
z panu ącym zwycza em, zaproponowała Abrahamowi swo ą niewolnicę Hagar, która uroǳiła Abrahamowi
syna Izmaela (Rǳ ,–). Bóg zawiera ąc przymierze z Abrahamem, obiecał mu syna, którego miała uroǳić
Sara (Rǳ ,–). Sara uroǳiła syna Izaaka w wieku  lat (Rǳ ,–). Zmarła w wieku  lat i została
pochowana w Kiriat-Arba (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

¹⁸¹Moria — wzgórze, na którym Abraham miał złożyć w ofierze swo ego syna Izaaka. [przypis edytorski]
¹⁸²mimo — obok. [przypis edytorski]
¹⁸³beit hamidrasz, a. bejt hamidrasz, a. bet ha-midrasz, a. bet midrasz, a. besmedresz (hebr. dosł. dom nauki) —

roǳa instytuc i edukacy ne ak również pomieszczenie przeznaczone dla chłopców i dorosłych mężczyzn do
studiowaniaTory, choć nie tylko; zaopatrzone w bibliotekę; wykorzystywane także ako przestrzeń do modlitwy,
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ból. Była z tego powodu wielce prze ęta i wielce niespoko na. Poszła wtedy do sąsiadek,
aby spytać o powód tych bóli.

— Czy wy — powieǳiała — także odczuwałyście tego roǳa u bóle, gdy będąc w ciąży
przechoǳiłyście obok świątyń?

Zapytane kobiety zgodnie odpowieǳiały, że im się to nigdy nie przydarzyło. Wtedy
Rebeka poszła do beit hamidraszu Sema¹⁸⁴ i Awera¹⁸⁵. Tam uǳielono e takiego wy a-
śnienia:

— Nosisz w swoim łonie dwóch krańcowo różnych synów. Ich drogi roze dą się. Jeden
poświęci się uciechom ziemskiego świata, a drugi bęǳie postępował tak, aby zasłużyć na
tamten nieziemski świat.

I tak w istocie się stało. Rebeka uroǳiła bliźnięta. Pierwszy otrzymał imię Ezaw,
a drugi Jakub.

 ¹⁸⁶  ¹⁸⁷
Kiedy chłopcy podrośli i mieszkańcy miasta na własne oczy zobaczyli, ak postępu ą w ży- Brat
ciu coǳiennym, wyrazili o nich następu ącą opinię: „Pierwszy to kłu ący cierń, natomiast
drugi to przepiękny, wspaniały kwiat”.

I w istocie Ezaw był zły, podstępny i chytry. Lubował się w czynieniu luǳiom przy-
krych psikusów. Z zamiłowaniem uprawiał strzelectwo i myślistwo. Jakub zaś był po-
ważny, bogobo ny, zgodę i pokó miłu ący. Kiedy chłopcy osiągnęli trzynasty rok życia
i roǳice przestali zmuszać ich do nauki, Jakub z własne woli postanowił uczęszczać do
beit hamidraszu¹⁸⁸ Sema¹⁸⁹ i Awera, aby tam kontynuować studia. Ezaw natomiast dał
upust swo e radości. Cieszył się, że zd ęto z niego ciężkie arzmo nauki. Całymi dniami
przebywał w polu. Polował na zwierzęta i ptaki. Pewnego dnia doszła go wieść, że w mie-
ście u ęto dwóch mężczyzn pode rzanych o przestępstwo. Jeden był oskarżony o kraǳież,
drugi o morderstwo. Obydwa nie przyznali się do winy, wskutek czego nie można było
wydać wyroku. Ezaw zgłosił się wówczas do strażnika więzienia i poprosił go o dopusz-
czenie do złoǳie a. — „Ja — zapewniał — potrafię wydobyć od złoǳie a przyznanie się
do winy”. Wpuszczony do celi więzienia zapytał z mie sca:

— Ukradłeś, przyzna się!
Więzień stanowczo zaprzeczył. Ezaw potrafił ednak tak go zagadać, tak go sztuczkami Rozum

skołować i w głowie zamącić, że temu mimo woli wyrwało się z ust, że człowiek, z którym
poǳielił się łupem, zdołał uciec.

Do celi więźnia oskarżonego o morderstwo wszedł z innym pomysłem.
— Jak to się stało — powieǳiał — że zamordowany przez ciebie człowiek potrafił cię

spoliczkować?
— To kłamstwo! — Więzień nie posiadał się z oburzenia. — I ty w to wierzysz,

że miałoby mnie spoliczkować takie chuchro, ak ten zamordowany przeze mnie facet?

gdyż zna dowała się tam arka, w które umieszczona była Tora. Beit hamidrasze zaczęły powstawać w okresie
hellenistycznym, zatem beit hamidrasz w tym midraszu est anachronizmem. [przypis edytorski]

¹⁸⁴Sem — na starszy syn Noego. [przypis edytorski]
¹⁸⁵Wtedy Rebeka poszła do beit hamidraszu Sema i Awera — w Biblii hebrajskiej (Rǳ ,–) Rebeka prosi

o wy aśnienie Boga, a nie kapłanów w domu modlitwy. [przypis edytorski]
¹⁸⁶Ezaw — zwany również Edomem, pierworodny syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Jakuba. Sprzedał swo e

pierworóǳtwo młodszemu Jakubowi za miskę soczewicy (Rǳ ,–). Jakub podstępem otrzymał błogo-
sławieństwo Izaaka, należne Ezawowi i by uniknąć ego gniewu opuścił roǳinę. Bracia spotkali się po latach
i wybaczyli sobie winy. Z Ezawa wywoǳą się Edomici (Rǳ ,). [przypis edytorski]

¹⁸⁷Jakub — syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Ezawa (Rǳ ,; Rǳ ,). Ezaw uroǳił się pierwszy, ale
sprzedał Jakubowi swo e pierworóǳtwo (Rǳ ,–). Po ął za żony siostry Leę i Rachelę (Rǳ ,–);
one oraz ich niewolnice dały mu dwunastu synów: Rubena, Symeona, Lewiego, Jude, Dana, Nealego, Gada,
Asera, Issachara, Zabulona, Józefa i Beniamina (Rǳ ,–). Jakub walczył z aniołem, który wyłamał mu
biodro, ale z nim nie zwyciężył, dlatego anioł zmienił mu imię na Izrael (Rǳ ,). Dwunastu ego synów
dało początek dwunastu pokoleniom Izraela (Rǳ ,). [przypis edytorski]

¹⁸⁸beit hamidrasz, a. bejt hamidrasz, a. bet ha-midrasz, a. bet midrasz, a. besmedresz (hebr. dosł. dom nauki) —
roǳa instytuc i edukacy ne ak również pomieszczenie przeznaczone dla chłopców i dorosłych mężczyzn do
studiowaniaTory, choć nie tylko; zaopatrzone w bibliotekę; wykorzystywane także ako przestrzeń do modlitwy,
gdyż zna dowała się tam arka, w które umieszczona była Tora. Beit hamidrasze zaczęły powstawać w okresie
hellenistycznym, zatem beit hamidrasz w tym midraszu est anachronizmem. [przypis edytorski]

¹⁸⁹Sem — na starszy syn Noego. [przypis edytorski]
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Możesz zapytać pierwszego lepszego obywatela mo ego miasta, a powie ci, że takiego
siłacza ak a nie ma na całym świecie.

Za te ego chytre i podchwytliwe gadki nazwano Ezawa „Językołowca”. ǲięki swoim
kruczkom słownym potrafił bowiem „upolować” nie ednego człowieka.

Ezaw świadomy był tego, że ego o ciec Izaak¹⁹⁰ est człowiekiem świętym. Zdawał O ciec
sobie sprawę, że ten, któremu o ciec uǳieli błogosławieństwa, bęǳie w istocie błogo-
sławiony. Dlatego też starał się wszelkimi sposobami zdobyć ego łaskę i przychylność.
Przynosił mu więc na lepsze wino i na lepsze mięso. Kiedy usługiwał o cu, wkładał zazwy-
cza na lepsze ubranie. Przyświecał mu w tym wszystkim określony cel. Chciał, aby Izaak
dopatrzył się w ego postępowaniu dowodów szacunku syna do o ca. Był przekonany, że
o ciec nie poskąpi mu swego błogosławieństwa.

A kiedy o ciec nie zwracał na to na mnie sze uwagi, chciał mu zaimponować dobrymi Kłamstwo
uczynkami. Ho ną dłonią zaczął rozdawać ałmużnę. Chciał uchoǳić w ego oczach za
człowieka służącego Bogu ze wszystkich sił.

Któregoś dnia, kiedy poszedł do o ca, aby mu usługiwać, Izaak zapytał go:
— Synu mó , gǳie byłeś?
— Byłem na lekc i Tory¹⁹¹¹⁹². Uczyłem się.
Izaak był z te odpowieǳi barǳo zadowolony:
— Dobrze postępu esz, mó synu!
A Ezaw wiǳąc, że ego kłamstwa osiąga ą cel, dodał:
— Odda ę również ǳiesiątą część tego, czym Bóg mnie obdarzył, biedakom. Mam

w związku z tym pytanie: ak się oblicza ǳiesiątą część słomy i soli.
Takimi to pytaniami Ezaw wiele zyskał w oczach o ca. Izaak był święcie przekonany,

że syn zanurzony est w pobożności i dobroczynności.
I kiedy Pan Bóg zobaczył, że Izaak skłonny est uǳielić błogosławieństwa Ezawowi, Bóg

rzekł:
— Niech zmętnie e wzrok Izaaka, aby nie mógł dobrze wiǳieć. ǲięki temu Jakub

bęǳie mógł odebrać Ezawowi starszeństwo.

¹⁹³, ¹⁹⁴   
Pewnego razu, podczas polowania, Ezaw spotkał Nemroda w asyście ǳielnych wo ów. Ku Stró

Zwierzętaswemu zdumieniu zauważył, że wokół Nemroda zgromaǳiły się różne zwierzęta i ptaki.
Dlaczego? Zagadka szybko została rozwiązana. Otóż na ubraniu Nemroda wymalowane
były postacie rozmaitych zwierząt i ptaków. Były ak prawǳiwe i przyciągały swo e żywe
sobowtóry. Ezaw pozazdrościł Nemrodowi ego ubrania i postanowił za wszelką cenę we ść
w ego posiadanie.

Tymczasem większa część asysty Nemroda weszła do lasu, a on sam pozostał w towa- Morderstwo
rzystwie dwóch wo aków z osobiste ochrony. Ezaw wykorzystał to. Cichutko podszedł
z tyłu do Nemroda i ednym cięciem miecza pozbawił go głowy. Ochrona z głośnym

¹⁹⁰Izaak — patriarcha biblĳny; pierwszy i edyny wspólny syn Abrahama i Sary. Sara była bezpłodna, do
czasu, kiedy Bóg ukazał się Abrahamowi po raz drugi i zapowieǳiał, że ego -letnia żona uroǳi mu syna
(Rǳ ,–; Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama na próbę i kazał mu złożyć Izaaka w ofierze. Gdy Izaak uż
leżał na ołtarzu i Abraham miał go zabić, Bóg nakazał Abrahamowi nie zabĳać syna, a w zamian złożyć w ofierze
barana (Rǳ ,–). Dorosły Izaak wziął za żonę Rebekę (Rǳ ,) z którą miał bliźnięta – Ezawa i Jakuba
(Rǳ ,–). Zmarł w wieku  lat (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

¹⁹¹Byłem na lekcji Tory — anachronizm, w czasach Jakuba i Ezawa Bóg eszcze nie przekazał Tory Izraelitom.
[przypis edytorski]

¹⁹²Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]

¹⁹³Nemrod — prawnuk Noego, sławny myśliwy i władca Mezopotamii. W tradyc i żydowskie inic ator bu-
dowy miasta i wieży Babel. [przypis edytorski]

¹⁹⁴Ezaw — zwany również Edomem, pierworodny syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Jakuba. Sprzedał swo e
pierworóǳtwo młodszemu Jakubowi za miskę soczewicy (Rǳ ,–). Jakub podstępem otrzymał błogo-
sławieństwo Izaaka, należne Ezawowi i by uniknąć ego gniewu opuścił roǳinę. Bracia spotkali się po latach
i wybaczyli sobie winy. Z Ezawa wywoǳą się Edomici (Rǳ ,). [przypis edytorski]
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krzykiem rzuciła się na Ezawa. Rozgorzała zacięta walka. W e wyniku obydwa wo acy
padli trupem.

Ezaw ściągnął ubranie z ciała Nemroda i chciał uciec. Przedśmiertny krzyk wo aków
Nemroda doszedł ednak do uszu tych, co byli w lesie. Szybko zawrócili, by pospieszyć
na pomoc swemu przywódcy. Ezaw był szybszy i zdołał zbiec do domu. Tu ukrył ubranie
Nemroda.

Walka stoczona z wo akami Nemroda tak dalece wyczerpała Ezawa, że poczuł się
śmiertelnie zmęczony. Udał się wtedy do Jakuba¹⁹⁵. Zastał go w fatalnym nastro u. Jakub
zalewał się właśnie gorzkimi łzami. Zǳiwiony Ezaw zapytał go:

— Bracie, dlaczego płaczesz? Dlaczego to ǳisia ugotowałeś taką soczewicę, aką tylko Śmierć, Żałoba
biedacy spożywa ą?

Jakub westchnął ciężko i powieǳiał:
— Drogi bracie, czyżbyś nie wieǳiał, że Pan Bóg zabrał z tego świata naszego ǳiadka

Abrahama¹⁹⁶? Tego, który był naszą dumą?
— Jeśli ten starzec umarł śmiercią zwykłych luǳi, to a uż nie potrafię dale ufać Bo-

gu. Nie wierzę, by luǳi czyniących dobro i postępu ących zgodnie ze wskazaniami Boga
czekała nagroda. Bo nie ma właściwie różnicy mięǳy mężem sprawiedliwym a złoczyńcą.
I eden, i drugi musi umrzeć. I ten, i tamten iǳie do ziemi.

Po krótkie przerwie Ezaw kontynuował:
— Wiǳisz, Jakubie, estem okrutnie zmęczony. Nie mam nawet siły zabrać się do

eǳenia. Uczyń mi łaskę i poda mi miskę soczewicy, którą właśnie ugotowałeś.
— Zgoda. Dam ci, eśli odsprzedasz mi prawo starszeństwa.
— Starszeństwo? A na co mi ono? Wnet przecież umrę.
Jakub zażądał wtedy, aby Ezaw przypieczętował swo ą zgodę przysięgą. Ezaw nie dał

się długo prosić i szybko to uczynił. Zadowolony otworzył na całą szerokość usta i Jakub
napełnił e całą miską soczewicy. Na adłszy się do syta, oǳyskał siły i nabrał animuszu.
Wybuchnął śmiechem i zaczął kpić z Jakuba:

— Ależ głupiec z ciebie. Kupiłeś ode mnie rzecz, która nie est warta złamanego
szeląga¹⁹⁷.

Jakub nic na to nie odpowieǳiał. Do obelg i kpin brata był przyzwycza ony. Wy-
czerpawszy repertuar szyderstw, wyszedł Ezaw na dwór do swoich koleżków, tak samo
ak on głupich. Śmie ąc się, opowieǳiał im o dokonane z bratem „transakc i”. Wszyscy
pękali ze śmiechu. Kpili. Ależ kupił Jakub „mecy ę”¹⁹⁸.

¹⁹⁹  
W noc Pesachową²⁰⁰ Izaak²⁰¹ zawołał do siebie Ezawa i tak do niego powieǳiał: Święto, O ciec, Syn

¹⁹⁵Jakub — syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Ezawa (Rǳ ,; Rǳ ,). Ezaw uroǳił się pierwszy, ale
sprzedał Jakubowi swo e pierworóǳtwo (Rǳ ,–). Po ął za żony siostry Leę i Rachelę (Rǳ ,–);
one oraz ich niewolnice dały mu dwunastu synów: Rubena, Symeona, Lewiego, Jude, Dana, Nealego, Gada,
Asera, Issachara, Zabulona, Józefa i Beniamina (Rǳ ,–). Jakub walczył z aniołem, który wyłamał mu
biodro, ale z nim nie zwyciężył, dlatego anioł zmienił mu imię na Izrael (Rǳ ,). Dwunastu ego synów
dało początek dwunastu pokoleniom Izraela (Rǳ ,). [przypis edytorski]

¹⁹⁶Abraham — pierwotnie imię Abram, syn Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się Bóg i nakazał mu wyruszyć
do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to mie sce odda e ego potomstwu
(Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim przymierze; zapowieǳiał, że
Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham; wtedy również Bóg nakazał
dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która była bezpłodna (Rǳ ,–
), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar — Izmael (Rǳ ,–).
ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka (Rǳ ,–). Po śmierci
Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama
na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał na to i gdy miał go zabić,
Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

¹⁹⁷rzecz, która nie jest warta złamanego szeląga — rzecz, która nie est nic warta. [przypis edytorski]
¹⁹⁸mecyja ( id. meccĳe, hebr. mecia: osobliwość) — w ęzyku polskim zwykle występu e w liczbie mnogie :

mecyje - coś naǳwycza nego, przysmak. Również używane w wyrażeniu „Wielkie mecy e”, wówczas w znaczeniu:
„nic wielkiego”, „wielkie mi rzeczy”. [przypis edytorski]

¹⁹⁹Ezaw — zwany również Edomem, pierworodny syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Jakuba. Sprzedał swo e
pierworóǳtwo młodszemu Jakubowi za miskę soczewicy (Rǳ ,–). Jakub podstępem otrzymał błogo-
sławieństwo Izaaka, należne Ezawowi i by uniknąć ego gniewu opuścił roǳinę. Bracia spotkali się po latach
i wybaczyli sobie winy. Z Ezawa wywoǳą się Edomici (Rǳ ,). [przypis edytorski]
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— Wysłucha mnie uważnie, mó synu. Te nocy otwiera ą się w niebie skarbce,
w których przechowywana est rosa. Aniołowie wznoszą pieśni do Na wyższego, i proszą
go o zesłanie na ziemię rosy i deszczu. Bóg przychyla się do ich prośby, albowiem te
właśnie nocy wszystkie modlitwy i prośby zosta ą przez niego przy ęte. Dlatego też, synu
mó , idź na polowanie i złów coś takiego, z czego byś mógł przyrząǳić dla mnie strawę.
Ja zaś skorzystam z te szczęśliwe nocy i obdarzę cię błogosławieństwem.

— Już idę!
Ezaw był natychmiast gotowy do drogi. Zanim ednak wyruszył, Izaak ostrzegł go:
— Nie zapomnĳ wziąć ze sobą miecza i łuku. Złów coś porządnego i nie przynoś mi,

uchowa Bóg, czegoś kraǳionego lub zagrabionego.
Ezaw, ledwo tylko oddalił się, tak zaczął w myślach kombinować: „Co do tego ostrze-

żenia, to eszcze się zobaczy. Jeśli nie uda mi się złowić czegoś porządnego, to zwęǳę
komuś kózkę albo owieczkę”.

Kiedy Ezaw był uż na terenie łowieckim, Bóg skierował tam szatana, aby mu prze- Szatan, Ptak, Polowanie,
Zwierzęszkaǳał w polowaniu i zatrzymał na dłuższy czas.

Tymczasem Ezawowi udało się złowić pierwszego elenia. Związał go i udał się po dru-
giego. Szatan wtedy przeciął sznur, którym był związany eleń, i ten natychmiast uciekł.
Złowiwszy drugiego elenia, Ezaw zaprowaǳił go na mie sce, gǳie miał stać związany
pierwszy. Ku swemu zǳiwieniu znalazł tylko przecięty sznur. Zaczął sobie robić wyrzuty.
Może niezbyt dokładnie związał zwierzę. Drugiego elenia związał barǳo mocno. Spo-
ko nie udał się znowu w pole, by pochwycić eszcze ednego elenia. Wtedy z awił się po
raz drugi szatan i zd ąwszy z elenia sznur, wypuścił go do lasu na wolność. Powróciw-
szy z trzecim eleniem na mie sce, Ezaw stwierǳił ku swemu strapieniu, że i drugi eleń
czmychnął.

— Co się ze mną ǳie e? Czyżbym niedowiǳiał? Czyżby mo e sznury były zbyt słabe?
Ezaw był zrozpaczony. Wziął nowy sznur i przywiązał elenia za nogi do drzewa.
— Teraz uż nie wymknie się z moich rąk.
Zadowolony wyruszył znowu w pole, aby złowić dla odmiany kilka ptaków. Wtedy

szatan uwolnił z więzów trzeciego elenia i rozpętał w powietrzu straszną burzę. Przerażone
ptaki rozleciały się na wszystkie strony. Ezawowi z trudem udało się złowić małą tylko
ptaszynę. Z tą ptaszyną ruszył w kierunku swego trzeciego elenia, z którego mięsa miał
przyrząǳić potrawę dla o ca.

²⁰²  ²⁰³
Sprawa błogosławieństwa nie wychoǳiła Rebece z głowy. Rozważała: „Ezaw²⁰⁴ z całą Syn, Matka, Kłamstwo
pewnością nie zasługu e na błogosławieństwo Izaaka²⁰⁵. Dopuścił się w stosunku do o ca

²⁰⁰Pesach a. Pascha (hebr. dosł.: prze ście) — główne święto w udaizmie upamiętnia ące wy ście Żydów
z Egiptu; święto rozpoczyna się  dnia miesiąca nissan (marzec – kwiecień) i trwa  lub  dni. Dokładne
przepisy obchoǳenia święta zna du ą się w Misznie. [przypis edytorski]

²⁰¹Izaak — patriarcha biblĳny; pierwszy i edyny wspólny syn Abrahama i Sary. Sara była bezpłodna, do
czasu, kiedy Bóg ukazał się Abrahamowi po raz drugi i zapowieǳiał, że ego -letnia żona uroǳi mu syna
(Rǳ ,–; Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama na próbę i kazał mu złożyć Izaaka w ofierze. Gdy Izaak uż
leżał na ołtarzu i Abraham miał go zabić, Bóg nakazał Abrahamowi nie zabĳać syna, a w zamian złożyć w ofierze
barana (Rǳ ,–). Dorosły Izaak wziął za żonę Rebekę (Rǳ ,) z którą miał bliźnięta – Ezawa i Jakuba
(Rǳ ,–). Zmarł w wieku  lat (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

²⁰²Rebeka — córka Batuela ben Nachora; żona Izaaka, matka bliźniąt Ezawa i Jakuba (Rǳ , –). Młod-
szy, Jakub, podstępem zdobył o cowskie błogosławieństwo pierworóǳtwa (Rǳ , -). [przypis edytorski]

²⁰³Jakub — syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Ezawa (Rǳ ,; Rǳ ,). Ezaw uroǳił się pierwszy, ale
sprzedał Jakubowi swo e pierworóǳtwo (Rǳ ,–). Po ął za żony siostry Leę i Rachelę (Rǳ ,–);
one oraz ich niewolnice dały mu dwunastu synów: Rubena, Symeona, Lewiego, Jude, Dana, Nealego, Gada,
Asera, Issachara, Zabulona, Józefa i Beniamina (Rǳ ,–). Jakub walczył z aniołem, który wyłamał mu
biodro, ale z nim nie zwyciężył, dlatego anioł zmienił mu imię na Izrael (Rǳ ,). Dwunastu ego synów
dało początek dwunastu pokoleniom Izraela (Rǳ ,). [przypis edytorski]

²⁰⁴Ezaw — zwany również Edomem, pierworodny syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Jakuba. Sprzedał swo e
pierworóǳtwo młodszemu Jakubowi za miskę soczewicy (Rǳ ,–). Jakub podstępem otrzymał błogo-
sławieństwo Izaaka, należne Ezawowi i by uniknąć ego gniewu opuścił roǳinę. Bracia spotkali się po latach
i wybaczyli sobie winy. Z Ezawa wywoǳą się Edomici (Rǳ ,). [przypis edytorski]

²⁰⁵Izaak — patriarcha biblĳny; pierwszy i edyny wspólny syn Abrahama i Sary. Sara była bezpłodna, do
czasu, kiedy Bóg ukazał się Abrahamowi po raz drugi i zapowieǳiał, że ego -letnia żona uroǳi mu syna
(Rǳ ,–; Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama na próbę i kazał mu złożyć Izaaka w ofierze. Gdy Izaak uż
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zwycza nego oszustwa. Udawał przed nim pobożnego i dobrego człowieka. Trzeba coś
takiego zrobić, aby ego kłamstwa wyszły na aw”.

Rzekła tedy do Jakuba:
— Pó dź, synu mó , na pole i przynieś mi ze stada dwie młode kozy. Zrobię z nich

potrawę dla twego o ca. Ty zaś zaniesiesz mu ą, a on uǳieli tobie, a nie Ezawowi swego
błogosławieństwa.

Słowa matki prze ęły Jakuba strachem. Prosił ą i błagał, aby zwolniła go z wykonania
zadania, które uważa za niesłuszne.

Rebeka ednak trwała przy swoim. Ostro, twardo nakazała mu:
— Zrób, ak ci każę. Bądź posłuszny!
Poszedł więc Jakub w pole. Zabrał ze stada dwie młode kozy i ruszył do domu. Po

droǳe nie przestawał płakać. Kiedy Rebeka zobaczyła, w akim stanie est e syn, po-
wieǳiała:

— Synu mó , dlaczego płaczesz? Dlaczego upadłeś na duchu?
— Wypełnienie twego nakazu, matko, sprawia mi ból. Oto dlaczego estem smutny.

Oto dlaczego płaczę.
— Nie prze mu się tym, synu mó . Wiem, że Bóg cię miłu e i nie poczyta ci tego za

grzech.
Jakub nie przestał ednak płakać. Polecenie matki wykonywał z ciężkim sercem. Tym- Jeǳenie

czasem Rebeka zd ęła z kóz skórę i zeszyła ą w kształcie rękawów, które włożyła na ręce
Jakuba. Ubrała go też w stro ną szatę Ezawa i dała mu potrawę przygotowaną dla o ca.

Kiedy Jakub wszedł do mieszkania o ca, przy emny zapach potraw rozszedł się po
całym domu. Izaak aż mlaskał z zadowolenia.

— Synu mó , cóżeś mi przyniósł?
— Skosztu , o cze, przyniosłem ci znakomite potrawy.
— Jakim sposobem e zdobyłeś?
— Bóg mi e zesłał, o cze.
Izaak nie mógł się połapać w sytuac i. Czyżby to miał być Ezaw? Przecież ten nigdy

nie powoływał się na Boga.
— Pode dź no bliże , synku. Chcę dotknąć twego ubrania.
Usłyszawszy to Jakub zadrżał na całym ciele. Serce zaczęło mu walić ak młotem.
I Bóg zesłał mu wtedy na pomoc dwóch aniołów, aby go podtrzymali i nie dali upaść. Anioł

Oni też doprowaǳili go do Izaaka. Ten pomacał ego ubranie i ręce i rzekł:
— Głos est głosem Jakuba, ale ręce są rękami Ezawa.
Izaak spożył przyniesione przez Jakuba potrawy i był wielce zadowolony.
— Zapach mego syna — powieǳiał — przypomina zapach pola przez Boga błogo-

sławionego. Taki zapach radu e i krzepi serce.
Rzekłszy to, położył ręce na głowie Jakuba i pobłogosławił go. Błogosławieństwo

  ²⁰⁶   ²⁰⁷
Kiedy Ezaw zbliżył się do drzewa, przy którym miał stać trzeci eleń, ogarnęła go rozpacz.
Jeleń zniknął ak kamfora. Zaczął krzyczeć wniebogłosy:

— Biada mi, nie pó dę przecież do o ca z pustymi rękoma.

leżał na ołtarzu i Abraham miał go zabić, Bóg nakazał Abrahamowi nie zabĳać syna, a w zamian złożyć w ofierze
barana (Rǳ ,–). Dorosły Izaak wziął za żonę Rebekę (Rǳ ,) z którą miał bliźnięta – Ezawa i Jakuba
(Rǳ ,–). Zmarł w wieku  lat (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

²⁰⁶Ezaw — zwany również Edomem, pierworodny syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Jakuba. Sprzedał swo e
pierworóǳtwo młodszemu Jakubowi za miskę soczewicy (Rǳ ,–). Jakub podstępem otrzymał błogo-
sławieństwo Izaaka, należne Ezawowi i by uniknąć ego gniewu opuścił roǳinę. Bracia spotkali się po latach
i wybaczyli sobie winy. Z Ezawa wywoǳą się Edomici (Rǳ ,). [przypis edytorski]

²⁰⁷Jakub — syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Ezawa (Rǳ ,; Rǳ ,). Ezaw uroǳił się pierwszy, ale
sprzedał Jakubowi swo e pierworóǳtwo (Rǳ ,–). Po ął za żony siostry Leę i Rachelę (Rǳ ,–);
one oraz ich niewolnice dały mu dwunastu synów: Rubena, Symeona, Lewiego, Jude, Dana, Nealego, Gada,
Asera, Issachara, Zabulona, Józefa i Beniamina (Rǳ ,–). Jakub walczył z aniołem, który wyłamał mu
biodro, ale z nim nie zwyciężył, dlatego anioł zmienił mu imię na Izrael (Rǳ ,). Dwunastu ego synów
dało początek dwunastu pokoleniom Izraela (Rǳ ,). [przypis edytorski]
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Szybko więc eszcze raz wyruszył w pole. Zdążył schwytać eszcze edną ptaszynę i udał
się do Izaaka²⁰⁸. Przybył akurat w chwili, gdy Jakub opuszczał właśnie dom o ca z uzy-
skanym od niego błogosławieństwem. Ezaw wpadł do izby ak burza. Wszystkie ściany
aż się zatrzęsły. Krzyknął na cały głos:

— Wstań, o cze!
I wtedy w ednym mgnieniu przed oczyma Izaaka ukazał się straszny widok. Oto Syn, O ciec,

Błogosławieństwobuchnął przed nim płomień ognia. Tak potężny i tak straszny, ak ogień bucha ący z pie-
kła. Obok zaś stoi Ezaw i podkłada pod ogień coraz więce drew.

I trwoga ogarnęła Izaaka. Z ust wyrwał mu się okrzyk:
— Kto ty esteś?
— To a, Ezaw, twó starszy syn.
— Kim więc był ten, który niedawno temu był u mnie i przyniósł mi te smaczne

potrawy? Kim więc był ten, któremu uǳieliłem błogosławieństwa?
— To ty powinieneś wieǳieć, tato!
— Nic nie wiem! Wiem edno, że potrawy były znakomite. W życiu takich nie adłem.
Ezaw wybuchnął wielkim płaczem. Głosem pełnym wściekłości zawołał:
— To mógł zrobić tylko Jakub. Już raz oszukał mnie za pomocą miski soczewicy.

Teraz ciebie wyprowaǳił w pole za pomocą smacznych potraw.
— Powieǳ mi synu, co od ciebie dostał za tę miskę soczewicy?
— Zabrał mo e prawo starszeństwa.
Usłyszawszy tę odpowiedź, Izaak uspokoił się. Zaczął rzecz rozważać dokładnie. Do- Błogosławieństwo

szedł do takiego wniosku: „Wiǳę teraz, że mo e błogosławieństwo barǳie pasu e do
Jakuba. Niech więc on na wieki bęǳie błogosławiony”.

Ezaw zaczął kląć. Na głowę Jakuba posypała się istna lawina obelg. Klął i pluł. A kiedy Bóg
zapas klątw wyczerpał mu się, zaczął płakać. Wtedy w Izaaku obuǳiła się litość. Postano-
wił uǳielić również Ezawowi błogosławieństwa. Bóg ednak nie chciał do tego dopuścić.

— Nie błogosław Ezawa, Izaaku. Im większym bęǳie bogaczem, tym więce zła uczy-
ni. Im więce bęǳie miał przy emności, tym barǳie bęǳie podły.

Wtedy Izaak zaczął prosić Boga o litość nad Ezawem. Bóg na to rzekł:
— Ezaw est złoczyńcą i grzesznikiem.
— Ale zawsze odnosił się do mnie z szacunkiem. Był dla mnie dobry i usługiwał mi.
— Biorę to pod uwagę i dlatego bęǳie mu sprzy ać szczęście w wo nach, które bęǳie

prowaǳił przeciwko potomkom Jakuba. On kiedyś podniesie rękę na Świątynię Pańską
i zniszczy ą.

— Powściągnĳ swó gniew, o Boże! Pozwól mi powieǳieć edno tylko słowo. Da mu
wiele przy emności na tym świecie i niecha nie dane mu bęǳie u rzeć Two e wzniosłości
i szlachetności na tamtym świecie.

A Bóg na to rzekł:
— Za to, że Ezaw płakał z powodu swo ego umiłowania i przywiązania do o cowskiego

błogosławieństwa, za to, że wysoko e cenił, obdarzę go posiadłością na górze Seir²⁰⁹,
a szczęście nigdy go nie opuści.

Ezaw nie przestał prosić o ca:
— Pobłogosław mnie też, tato!
Izaak wtedy tak do niego powieǳiał:
— Obyś żył w dobrym i błogosławionym kra u. Oby ci nigdy niczego nie brakowało.

A kiedy Jakub bęǳie żył po bożemu i bęǳie kroczył drogą wskazaną przez Boga, ty
bęǳiesz mu służył. Jeśli zaś postąpi inacze , ty go zniewolisz.

²⁰⁸Izaak — patriarcha biblĳny; pierwszy i edyny wspólny syn Abrahama i Sary. Sara była bezpłodna, do
czasu, kiedy Bóg ukazał się Abrahamowi po raz drugi i zapowieǳiał, że ego -letnia żona uroǳi mu syna
(Rǳ ,–; Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama na próbę i kazał mu złożyć Izaaka w ofierze. Gdy Izaak uż
leżał na ołtarzu i Abraham miał go zabić, Bóg nakazał Abrahamowi nie zabĳać syna, a w zamian złożyć w ofierze
barana (Rǳ ,–). Dorosły Izaak wziął za żonę Rebekę (Rǳ ,) z którą miał bliźnięta – Ezawa i Jakuba
(Rǳ ,–). Zmarł w wieku  lat (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

²⁰⁹góra Seir — góra na południowo-wschodnie granicy biblĳnych krain Edom i Juda. [przypis edytorski]
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Nienawiść Ezawa²¹⁰ do Jakuba²¹¹ z każdym dniem się wzmagała. Jedna myśl zaprzątała mu
głowę: „Jeśli zamordu ę Jakuba, będę sąǳony. Sąd zaś oznacza żałosny koniec. Słusznie
więc bęǳie, abym się udał do mego wu a Izmaela²¹² i wziął za żonę ego córkę. Jako
członkowi roǳiny łatwie mi bęǳie namówić go, aby wszczął spór z Jakubem o mo e
prawo starszeństwa. Podsycę w nim taką nienawiść do Jakuba, że w ferworze kłótni zabĳe
go. Wtedy wyrażę swo e oburzenie i gniew mówiąc: »Dlaczego przelałeś niewinną krew
mego brata? Wieǳ, że a estem odkupicielem ego krwi i zemszczę się na tobie«. Po tych
słowach rzucę się na niego i zabĳę go. W ten sposób upiekę dwie pieczenie. Za ednym
zamachem stanę się spadkobiercą obydwu zabitych”. Bóg ednak rozszyował niecny plan
Ezawa i zapobiegł ego urzeczywistnieniu. Rebeka²¹³ została w porę powiadomiona przez
Niego o zamiarach Ezawa. Ten zaś był tak pewny siebie, że na to konto zdrowo sobie
pohulał ze swoimi koleżkami. Podczas libac i wzniósł nawet toast za pomyślne wykonanie
planu zemsty na Jakubie. Nie omieszkał też na zakończenie podkreślić, że uż ma Jakuba
za straconego i pogrzebanego.

Tymczasem Rebeka zawołała Jakuba i tak mu powieǳiała:
— Twó brat Ezaw knu e coś niedobrego. Ucieka , synu, do Haranu²¹⁴, do mego brata

Labana²¹⁵ i siedź tam tak długo, dopóki Ezaw nie zapomni o całe sprawie. Wtedy dam
ci znać i wrócisz do domu. W przeciwnym wypadku może się to dla was obydwóch źle
skończyć. Czu ę to sercem.

²¹⁶  ²¹⁷
Jakub udał się do Haranu²¹⁸. W polu przed miastem zobaczył stado owiec pasących się
obok studni. Na wierzchu studni leżał olbrzymi kamień. Był tak ciężki, że trzeba było aż
czterǳiestu silnych mężczyzn, aby go ruszyć. Jakub podszedł do pasterzy:

— Skąd esteście, bracia?
— Z Haranu.

²¹⁰Ezaw — zwany również Edomem, pierworodny syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Jakuba. Sprzedał swo e
pierworóǳtwo młodszemu Jakubowi za miskę soczewicy (Rǳ ,–). Jakub podstępem otrzymał błogo-
sławieństwo Izaaka, należne Ezawowi i by uniknąć ego gniewu opuścił roǳinę. Bracia spotkali się po latach
i wybaczyli sobie winy. Z Ezawa wywoǳą się Edomici (Rǳ ,). [przypis edytorski]

²¹¹Jakub — syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Ezawa (Rǳ ,; Rǳ ,). Ezaw uroǳił się pierwszy, ale
sprzedał Jakubowi swo e pierworóǳtwo (Rǳ ,–). Po ął za żony siostry Leę i Rachelę (Rǳ ,–);
one oraz ich niewolnice dały mu dwunastu synów: Rubena, Symeona, Lewiego, Jude, Dana, Nealego, Gada,
Asera, Issachara, Zabulona, Józefa i Beniamina (Rǳ ,–). Jakub walczył z aniołem, który wyłamał mu
biodro, ale z nim nie zwyciężył, dlatego anioł zmienił mu imię na Izrael (Rǳ ,). Dwunastu ego synów
dało początek dwunastu pokoleniom Izraela (Rǳ ,). [przypis edytorski]

²¹²Izmael — na starszy syn Abrahama uroǳony przez Hagar (niewolnicę Sary). Sara po uroǳeniu Izaaka,
kazała wygnać Hagar i Izmaela na pustynię w okolicy Beer-Szeby (Rǳ ,). Izmael, gdy dorósł, został łucz-
nikiem i mieszkał na pustyni Paran. Po ął za żonę Egipc ankę sprowaǳoną przez ego matkę (Rǳ ,–).
Miał dwunastu synów, którzy, zgodnie z wykładnią Józefa Flawiusza, żydowskiego historyka ży ącego w I w.
n.e., założyli plemiona pochoǳące od ich imion, natomiast wspólnie nazwali się Arabami. [przypis edytorski]

²¹³Rebeka — córka Batuela ben Nachora; żona Izaaka, matka bliźniąt Ezawa i Jakuba (Rǳ , –). Młod-
szy, Jakub, podstępem zdobył o cowskie błogosławieństwo pierworóǳtwa (Rǳ , -). [przypis edytorski]

²¹⁴Haran, a. Charan, a. Charran — miasto wymieniane w Biblii, utożsamiane ze starożytnym Harran w pół-
nocne Mezopotamii, na terenie obecne płd.-wsch. Turc i. [przypis edytorski]

²¹⁵Laban — syn Batuela, brat Rebeki (Rǳ ,), o ciec Lei i Racheli (Rǳ ,). Przy ął do siebie Jakuba,
po tym ak ten wyłuǳił od starszego brata Ezawa o cowskie błogosławieństwo pierworodnego (Rǳ, -).
[przypis edytorski]

²¹⁶Laban — syn Batuela, brat Rebeki (Rǳ ,), o ciec Lei i Racheli (Rǳ ,). Przy ął do siebie Jakuba,
po tym ak ten wyłuǳił od starszego brata Ezawa o cowskie błogosławieństwo pierworodnego (Rǳ, -).
[przypis edytorski]

²¹⁷Jakub — syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Ezawa (Rǳ ,; Rǳ ,). Ezaw uroǳił się pierwszy, ale
sprzedał Jakubowi swo e pierworóǳtwo (Rǳ ,–). Po ął za żony siostry Leę i Rachelę (Rǳ ,–);
one oraz ich niewolnice dały mu dwunastu synów: Rubena, Symeona, Lewiego, Jude, Dana, Nealego, Gada,
Asera, Issachara, Zabulona, Józefa i Beniamina (Rǳ ,–). Jakub walczył z aniołem, który wyłamał mu
biodro, ale z nim nie zwyciężył, dlatego anioł zmienił mu imię na Izrael (Rǳ ,). Dwunastu ego synów
dało początek dwunastu pokoleniom Izraela (Rǳ ,). [przypis edytorski]

²¹⁸Haran, a. Charan, a. Charran — miasto wymieniane w Biblii, utożsamiane ze starożytnym Harran w pół-
nocne Mezopotamii, na terenie obecne płd.-wsch. Turc i. [przypis edytorski]
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— Czy znacie Labana, syna Batuela²¹⁹?
— Znamy.
Jął wtedy Jakub wypytywać ich o Labana, o ego roǳinę i o wszystko, co się ostatnio

u nich ǳie e. Pasterze zrelac onowali mu tymi słowy sytuac ę panu ącą w domu Labana:
— Oto niedawno wybuchła epidemia wśród owiec Labana. Pomór był tak wielki, że

tylko nieliczne pozostały przy życiu. Przekazał e wówczas Laban pod opiekę swo e córce
Racheli²²⁰. Właśnie ma nade ść. Ona uż barǳie szczegółowo odpowie na two e pytania.

Przekonawszy się, że pasterze są mu życzliwi, Jakub zadał im następne pytania:
— Powieǳcie mi, bracia, dlaczego zgromaǳiliście wokół studni swo e owce? Czyżby-

ście chcieli zapęǳić e uż do szałasów? Jeśli wyna ęto was na dniówkę, to słońce przecież
stoi na niebie i ǳień trwa eszcze. Jeśli zaś owce są wasze, to dlaczego nie pozwolicie im
buszować po trawie? Ulitu cie się więc nad nimi i da cie im się paść do zachodu słońca.

— Nie możemy tego zrobić — odpowieǳieli pasterze. — Musimy czekać, aż z a-
wią się wszyscy pasterze ze swoimi stadami. Wtedy razem wspólnymi siłami zde miemy
kamień ze studni i napoimy owce.

Tymczasem nadeszła Rachela ze swoimi owcami. Na e widok Jakub podszedł do
studni i sam eden bez większego wysiłku zd ął kamień. Zrobił to z taką łatwością, ak-
by to był korek od butelki, a nie ciężki głaz. Pasterze otworzyli oczy ze zdumienia. Po
zd ęciu kamienia Jakub napoił owce Labana, przedstawił się Racheli i pocałował ą. Ra-
chela szybko pobiegła do domu, aby opowieǳieć o cu o wszystkim. Wysłuchawszy ą
Laban pomyślał: „Skoro Eliezer²²¹ w swoim czasie miał przy sobie złoto, srebro i drogie
kamienie, tym barǳie musi e mieć przy sobie umiłowany syn Rebeki i Izaaka²²²”. Na-
tychmiast wybiegł Jakubowi na spotkanie. Tu zobaczył, że Jakub z awił się sam, bez sług
i bez wielbłądów. „Nic innego — powieǳiał sobie w duchu — ak tylko to, że całe złoto
i srebro trzyma w kieszeniach”. Szybko uknuł plan: „Zacznę go ściskać i całować, a przy
te okaz i obmacam go po kieszeniach”. Tak też zrobił. Obmacywał go i obmacywał, ale
skarbów nie znalazł. Wtedy wpadła mu do głowy myśl: „A może ma nie złoto, tylko perły,
a te przechowywać można w ustach pod ęzykiem. Zacznę go całować i wtedy zobaczę,
co ma w ustach”. Kiedy nacałował się uż do syta i doszedł do wniosku, że i tam nic nie
ma, wpadł w gniew i powieǳiał:

— W moich oczach wyglądasz ak kość ogołocona z mięsa. Chciałem cię przy ąć
z honorami, ale teraz mogę cię zatrzymać u siebie tylko kilka dni.

 ²²³  ²²⁴
W domu Labana Jakub nie sieǳiał z założonymi rękoma. Pracował ciężko na polu i w do-
mu. Nie będę — dał sobie słowo — darmo adł chleba Labana.

Kiedy Laban zdążył się uż dobrze przy rzeć pracy Jakuba, tak oto rzekł:

²¹⁹Batuel ben Nachor — postać biblĳna, eden z ośmiu synów Nachora i Milki, bratanek Abrahama. [przypis
edytorski]

²²⁰Rachela — córka Labana, żona Jakuba. Jakub przez siedem lat służył Labanowi, żeby ożenić się z ukochaną
Rachelą, ale noc poślubną spęǳił z e starszą siostrą Leą podstępnie podmienioną przez Labana. Jakub musiał
odsłużyć kole ne siedem lat, by otrzymać Rachelę (Rǳ ,–). Rachela barǳo długo była bezpłodna, aż Bóg
wysłuchał e próśb i uroǳiła dwóch synów: Józefa (Rǳ ,) i Beniamina; roǳąc tego drugiego zmarła (Rǳ
,). [przypis edytorski]

²²¹Eliezer — sługa Abrama, demasceńczyk (Rǳ ,–). [przypis edytorski]
²²²Izaak — patriarcha biblĳny; pierwszy i edyny wspólny syn Abrahama i Sary. Sara była bezpłodna, do

czasu, kiedy Bóg ukazał się Abrahamowi po raz drugi i zapowieǳiał, że ego -letnia żona uroǳi mu syna
(Rǳ ,–; Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama na próbę i kazał mu złożyć Izaaka w ofierze. Gdy Izaak uż
leżał na ołtarzu i Abraham miał go zabić, Bóg nakazał Abrahamowi nie zabĳać syna, a w zamian złożyć w ofierze
barana (Rǳ ,–). Dorosły Izaak wziął za żonę Rebekę (Rǳ ,) z którą miał bliźnięta – Ezawa i Jakuba
(Rǳ ,–). Zmarł w wieku  lat (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

²²³Jakub — syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Ezawa (Rǳ ,; Rǳ ,). Ezaw uroǳił się pierwszy, ale
sprzedał Jakubowi swo e pierworóǳtwo (Rǳ ,–). Po ął za żony siostry Leę i Rachelę (Rǳ ,–);
one oraz ich niewolnice dały mu dwunastu synów: Rubena, Symeona, Lewiego, Jude, Dana, Nealego, Gada,
Asera, Issachara, Zabulona, Józefa i Beniamina (Rǳ ,–). Jakub walczył z aniołem, który wyłamał mu
biodro, ale z nim nie zwyciężył, dlatego anioł zmienił mu imię na Izrael (Rǳ ,). Dwunastu ego synów
dało początek dwunastu pokoleniom Izraela (Rǳ ,). [przypis edytorski]

²²⁴Laban — syn Batuela, brat Rebeki (Rǳ ,), o ciec Lei i Racheli (Rǳ ,). Przy ął do siebie Jakuba,
po tym ak ten wyłuǳił od starszego brata Ezawa o cowskie błogosławieństwo pierworodnego (Rǳ, -).
[przypis edytorski]
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— Skoro uż esteś moim krewnym, nie musisz chyba pracować za darmo. Jakie
żądasz zapłaty? Powieǳ!

— Popracu ę u ciebie siedem lat, a ty za to dasz mi Rachelę za żonę. Wielce mi ona
przypadła do gustu.

— Dobrze, estem skłonny oddać ą racze tobie niż akiemuś innemu mężczyźnie.
Pewnego razu Jakub zaniepoko ony wyglądem Lei²²⁵, siostry Racheli, zapytał swoich

zna omych:
— Dlaczego oczy Lei są takie smutne?
Ci odpowieǳieli:
— Ktoś powieǳiał Lei, że zostanie wydana za mąż za tego złoczyńcę i grzesznika

Ezawa²²⁶. Przez długi czas płakała i prosiła Boga, żeby ą uchronił przed wpadnięciem
w ręce Ezawa. Od nadmiaru łez e oczy zachorowały.

W ǳień rozpoczęcia pracy, które nagrodą miała być Rachela, Jakub powieǳiał do
Labana:

— Stwierǳiłem, że tute si mieszkańcy są barǳo fałszywi. Jeden wobec drugiego Przysięga
postępu e nieuczciwie. Dlatego eszcze raz zadam ci to samo pytanie: „Co mi dasz po
siedmiu latach pracy?”

— Dam ci Rachelę za żonę. Już ci raz powieǳiałem.
— W mieście est dużo ǳiewcząt o tym samym imieniu — odpowieǳiał Jakub.
— Dam ci mo ą córkę Rachelę.
— A nuż zechce ci się zamienić ich imiona. Możesz na przykład Leę nazwać imieniem

Rachel i odwrotnie.
Na to dictum Laban odparł:
— Dam ci za siedem lat pracy mo ą młodszą córkę Rachelę.

²²⁷  ²²⁸
Siedem lat przepracował Jakub u Labana. Pracował sumiennie i uczciwie. Wkładał w pracę
całą swo ą duszę. W ǳień pasał owce, a w nocy roztaczał nad nimi opiekę.

Tego samego dnia, kiedy w myśl umowy Rachela miała być oddana Jakubowi za żonę,
Laban zwołał wszystkich mieszkańców miasta i tak do nich powieǳiał:

— Z całą pewnością wiecie, że tego samego dnia, kiedy przybył do nas syn mo e
siostry Jakub, Bóg zesłał na nas swo e błogosławieństwo. Zostaliśmy przez niego obda-
rowani wszelkim dobrem. Nasze studnie wypełniły się wodą. Jest e tyle, że wystarczy
dla nas wszystkich i dla naszych zwierząt. Minęło właśnie siedem lat od chwili, kiedy
Jakub zaczął u mnie pracować, aby za to pozyskać za żonę mo ą córkę Rachelę. Jeśli teraz
oddam mu Rachelę, opuści nasze miasto i uda się wraz z żoną do swego o czystego kra u.
Skończą się dla nas dobre czasy. Znowu zaznamy biedy.

Zgromaǳonych luǳi ogarnął smutek. Spytali:
— Co raǳisz? Co należy uczynić, aby dale nam było dobrze?
— Jeśli chcecie, aby Jakub pozostał z nami, to mam wspaniały pomysł — rzekł Laban. Podstęp

— Po prostu oszukam go. Wystawię go do wiatru. Zamiast Racheli dam mu za żonę Leę.
Jeśli bęǳie dale obstawał przy Racheli, bęǳie musiał eszcze przez siedem lat pracować.

²²⁵Lea — pierwsza żona Jakuba. Została ego żoną podstępem: Laban, u którego Jakub pracował, obiecał
mu ako zapłatę młodszą córkę Rachelę, ale w noc poślubną przysłał mu starszą Leę (Rǳ ,–). [przypis
edytorski]

²²⁶Ezaw — zwany również Edomem, pierworodny syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Jakuba. Sprzedał swo e
pierworóǳtwo młodszemu Jakubowi za miskę soczewicy (Rǳ ,–). Jakub podstępem otrzymał błogo-
sławieństwo Izaaka, należne Ezawowi i by uniknąć ego gniewu opuścił roǳinę. Bracia spotkali się po latach
i wybaczyli sobie winy. Z Ezawa wywoǳą się Edomici (Rǳ ,). [przypis edytorski]

²²⁷Laban — syn Batuela, brat Rebeki (Rǳ ,), o ciec Lei i Racheli (Rǳ ,). Przy ął do siebie Jakuba,
po tym ak ten wyłuǳił od starszego brata Ezawa o cowskie błogosławieństwo pierworodnego (Rǳ, -).
[przypis edytorski]

²²⁸Jakub — syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Ezawa (Rǳ ,; Rǳ ,). Ezaw uroǳił się pierwszy, ale
sprzedał Jakubowi swo e pierworóǳtwo (Rǳ ,–). Po ął za żony siostry Leę i Rachelę (Rǳ ,–);
one oraz ich niewolnice dały mu dwunastu synów: Rubena, Symeona, Lewiego, Jude, Dana, Nealego, Gada,
Asera, Issachara, Zabulona, Józefa i Beniamina (Rǳ ,–). Jakub walczył z aniołem, który wyłamał mu
biodro, ale z nim nie zwyciężył, dlatego anioł zmienił mu imię na Izrael (Rǳ ,). Dwunastu ego synów
dało początek dwunastu pokoleniom Izraela (Rǳ ,). [przypis edytorski]
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Pomysł Labana przypadł do gustu zgromaǳonym mieszkańcom miasta. Zgodnym
chórem krzyknęli:

— Zgoda, świetnie! Rób tak, ak rzekłeś.
— Jeśli na serio bierzecie mó pomysł, to niech każdy z was da mi w zastaw akiś

przedmiot ze złota lub srebra. Będę wówczas pewny, że nikt nie zdraǳi mo e ta emnicy
Jakubowi. Uniknę w ten sposób niechybne kompromitac i.

Wszyscy wyrazili zgodę. Każdy był gotów złożyć w ręce Labana akiś drogi i cenny
przedmiot. Pobiegli do swoich domów, wzięli złote i srebrne przedmioty i szybko zanieśli
e do domu Labana. Wszyscy byli zadowoleni. Otrzymawszy te przedmioty w zastaw,
Laban od razu e spieniężył. Zakupił za nie wina, oliwy i mięsa. Wydał wielkie przy ęcie, na
które zaprosił mieszkańców miasta. Zaproszeni nie mieli rzecz asna po ęcia o nadużyciu
Labana i tłumnie z awili się na ucztę. Jedli, popĳali i bawili się.

W nocy Laban po cichu zaprowaǳił Leę do poko u Jakuba.
W tym czasie Jakub ucztował wraz z innymi przy suto zastawionym stole. Cieszył się. Wesele

Był w radosnym nastro u. ǲiękował luǳiom miasta za ich życzliwość. Był im wǳięczny
za to, że tak licznie przybyli na ego wesele. Ci odwza emniali mu się poǳiękowaniami.
Chwalili go mówiąc, że od pierwsze chwili uważa ą go za człowieka Bożego. Są pewni,
że to on przyniósł ze sobą błogosławieństwo dla całego miasta.

Kiedy biesiadnicy tęgo sobie uż popili, zaczęli śpiewać i wznosić okrzyki: „To est
Lea²²⁹! To est Lea!”. Tak długo krzyczeli, aż ochrypli. Nie mogło się im pomieścić w gło-
wach, że uczciwy i prostolinĳny Jakub niczego nie pode rzewał. Nastąpił świt. Ukazało się
słońce. Rozwidniło się. Przy świetle dnia Jakub zauważył, że dostał za żonę nie Rachelę,
lecz Leę. Rozgoryczony przystąpił do Labana i zapytał:

— Dlaczegoś mnie oszukał?
— Dlatego, że nie ma u nas w mieście takiego zwycza u, aby wydać za mąż młodszą

córkę przed starszą. Jeśli popracu esz u mnie eszcze siedem lat, dam ci Rachelę.
Niedługo po tym wydarzeniu mieszkańcy miasta udali się do Labana po zwrot zasta-

wionych przedmiotów.
— Zwróć nam nasz zastaw! Odda nam nasze złoto i srebro! — żądania stawały się

coraz głośnie sze.
Wtedy Laban u awnił, na co wziął zastawione przez nich przedmioty. Byli wściekli.

Musieli sami wykupić od handlarzy wina i mięsa własne przedmioty ze złota i srebra.
Od tego czasu mówili uż na Labana: — „Laban syn Batuela²³⁰, Laban Arami, Laban
Ramai”²³¹.
 
Kiedy Jakub²³² zobaczył, że bogacze Sychem²³³ uciska ą mie scowych biedaków, nie do-
puszcza ąc ich do kąpieli i odmawia ąc im możliwości spożywania mięsa, przystąpił na-
tychmiast do budowy kąpieliska w obszernym i przestronnym pomieszczeniu. Po od-
daniu kąpieliska do bezpłatnego użytku biedaków zbudował ogromną rzeźnię, z które

²²⁹Lea — pierwsza żona Jakuba. Została ego żoną podstępem: Laban, u którego Jakub pracował, obiecał
mu ako zapłatę młodszą córkę Rachelę, ale w noc poślubną przysłał mu starszą Leę (Rǳ ,–). [przypis
edytorski]

²³⁰Batuel ben Nachor — postać biblĳna, eden z ośmiu synów Nachora i Milki, bratanek Abrahama. [przypis
edytorski]

²³¹Laban Arami, Laban Ramai— gra słów po hebra sku: Arami to Arame czyk,Ramai znaczy oszust. [przypis
edytorski]

²³²Jakub — syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Ezawa (Rǳ ,; Rǳ ,). Ezaw uroǳił się pierwszy, ale
sprzedał Jakubowi swo e pierworóǳtwo (Rǳ ,–). Po ął za żony siostry Leę i Rachelę (Rǳ ,–);
one oraz ich niewolnice dały mu dwunastu synów: Rubena, Symeona, Lewiego, Jude, Dana, Nealego, Gada,
Asera, Issachara, Zabulona, Józefa i Beniamina (Rǳ ,–). Jakub walczył z aniołem, który wyłamał mu
biodro, ale z nim nie zwyciężył, dlatego anioł zmienił mu imię na Izrael (Rǳ ,). Dwunastu ego synów
dało początek dwunastu pokoleniom Izraela (Rǳ ,). [przypis edytorski]

²³³Sychem lub Sechem — miasto w Kanaanie; zatrzymał się tu Abraham, podróżu ąc z Charanu do Kana-
anu (Rǳ ,). W pobliżu Sychem obozował również Jakub (Rǳ ,–). Jozue odnowił tuta przymierze
z Bogiem (Joz ,). Sychem było ednym z sześciu miast ucieczki dla nieumyślnych zabó ców (Joz ,).
Abimelek został tu królem po tym ak wymordował wszystkich swoich braci mieszka ących w Sychem, za co
 lata późnie miasto zostało zburzone, a Abimelek zginął pod Tebes (Sǳ ,-). [przypis edytorski]
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mogli otrzymywać mięso za tanie pieniąǳe. Nic też ǳiwnego, że wszyscy błogosławili
Jakuba i wynosili go pod niebiosa ako swego opiekuna.

Pewnego dnia przed domem Jakuba zebrali się biedacy, by złożyć skargę na boga-
czy. Brzmiała ona tak: „Bogaci stale nas oszuku ą. Za naszą ciężką harówkę płacą nam
w srebrnych szeklach²³⁴, które nie ma ą właściwe wagi. Nie posiada ąc wag z szalami do
ich ważenia, narażeni esteśmy na pracę niemal darmową. W ten sposób bogacze dopro-
waǳili nas do skra ne nęǳy”.

Po wysłuchaniu skargi biedaków Jakub natychmiast udał się do naczelników Sychem
i tak do nich przemówił:

— Dlaczego postępu ecie tak ohydnie z ludźmi, którzy dla was pracu ą? Dlaczego ich
oszuku ecie? Jakim prawem grabicie ich? Doprowaǳicie w końcu do tego, że ich cierpli-
wość pewnego dnia się skończy i opuszczą miasto. I kto wtedy bęǳie na was pracował?

Bogaczy ogarnął niepokó . Ciekawi byli, co biedni robotnicy opowieǳieli Jakubowi.
Spytali go o to. Jakub poruszył wtedy sprawę srebrnych szekli niema ących odpowied-
nie wagi. Bogacze usprawiedliwiali się tym, że sami otrzymu ą takie właśnie szekle od
swoich kontrahentów handlowych. Nie mogą płacić robotnikom inną monetą niż taką,
aką posiada ą. Na to Jakub zaproponował im takie wy ście:

— Jeśli rzeczywiście pragniecie uniknąć zatargu z robotnikami, to pozwólcie mnie
bić monety. Robotnicy nie będą wtedy mieli pretens i do was.

Bogacze Sychem wyrazili zgodę i zanieśli do domu Jakuba swo e srebra. Ten e zwa-
żył na dokładne waǳe, po czym roztopił i wlał do różnych form rozmaite wielkości.
Otrzymane monety wręczył właścicielom srebra.

Od te pory robotnicy otrzymywali należną i goǳiwą opłatę za swo ą pracę. Z ulic
Sychem zniknęła krzywda.

 
Bóg ob awił się Jakubowi²³⁵ i powieǳiał: Śmierć, Pogrzeb, Matka

— Idź do Betel²³⁶ i osiądź tam na stałe. Wznieś na nowym mie scu ołtarz ku chwale
Boga, który wybawił ciebie i two ą roǳinę z rąk Ezawa²³⁷ i Labana²³⁸.

Jakub zabrał roǳinę i cały swó dobytek i udał się do Betel. Uczynił tak, ak Bóg mu
nakazał.

W tym samym czasie z awili się u Jakuba słuǳy Izaaka²³⁹ i przekazali mu wiadomość
następu ące treści: „Matka two a na miłościwsza umarła, a my byliśmy tymi, którzy ą
pochowali”.

²³⁴szekel (hebr. dosł.: ważyć) — ednostka wagi ale równocześnie ednostka pieniężna. Zanim zaczęto bić
monety na Bliskim Wschoǳie szeklem określano ilość, a właściwie, wagę srebra. Od końca VI w. p.n.e. termin
szekel odnosił się do wybĳane wtedy srebrne monety. [przypis edytorski]

²³⁵Jakub — syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Ezawa (Rǳ ,; Rǳ ,). Ezaw uroǳił się pierwszy, ale
sprzedał Jakubowi swo e pierworóǳtwo (Rǳ ,–). Po ął za żony siostry Leę i Rachelę (Rǳ ,–);
one oraz ich niewolnice dały mu dwunastu synów: Rubena, Symeona, Lewiego, Jude, Dana, Nealego, Gada,
Asera, Issachara, Zabulona, Józefa i Beniamina (Rǳ ,–). Jakub walczył z aniołem, który wyłamał mu
biodro, ale z nim nie zwyciężył, dlatego anioł zmienił mu imię na Izrael (Rǳ ,). Dwunastu ego synów
dało początek dwunastu pokoleniom Izraela (Rǳ ,). [przypis edytorski]

²³⁶Betel — miasto biblĳne położone niedaleko Jerozolimy, obecnie utożsamiane z mie scowością Ba tin. Ja-
kubowi w czasie wędrówki do Charanu, we śnie, ukazał się Bóg i oddał mu w panowanie ziemię na które
przebywał; Jakub zmienił nazwę tego mie sca z Luz na Betel (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

²³⁷Ezaw — zwany również Edomem, pierworodny syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Jakuba. Sprzedał swo e
pierworóǳtwo młodszemu Jakubowi za miskę soczewicy (Rǳ ,–). Jakub podstępem otrzymał błogo-
sławieństwo Izaaka, należne Ezawowi i by uniknąć ego gniewu opuścił roǳinę. Bracia spotkali się po latach
i wybaczyli sobie winy. Z Ezawa wywoǳą się Edomici (Rǳ ,). [przypis edytorski]

²³⁸Laban — syn Batuela, brat Rebeki (Rǳ ,), o ciec Lei i Racheli (Rǳ ,). Przy ął do siebie Jakuba,
po tym ak ten wyłuǳił od starszego brata Ezawa o cowskie błogosławieństwo pierworodnego (Rǳ, -).
[przypis edytorski]

²³⁹Izaak — patriarcha biblĳny; pierwszy i edyny wspólny syn Abrahama i Sary. Sara była bezpłodna, do
czasu, kiedy Bóg ukazał się Abrahamowi po raz drugi i zapowieǳiał, że ego -letnia żona uroǳi mu syna
(Rǳ ,–; Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama na próbę i kazał mu złożyć Izaaka w ofierze. Gdy Izaak uż
leżał na ołtarzu i Abraham miał go zabić, Bóg nakazał Abrahamowi nie zabĳać syna, a w zamian złożyć w ofierze
barana (Rǳ ,–). Dorosły Izaak wziął za żonę Rebekę (Rǳ ,) z którą miał bliźnięta – Ezawa i Jakuba
(Rǳ ,–). Zmarł w wieku  lat (Rǳ ,–). [przypis edytorski]
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Jakub prze ął się barǳo śmiercią matki i zapłakał rzewnymi łzami. Zarząǳił żałobę,
odmówił modlitwę i wygłosił mowę pogrzebową. Następnie zapytał sług o ostatnie słowa
wypowieǳiane przez ego matkę Rebekę. W odpowieǳi usłyszał:

— Kiedy nadszedł ǳień śmierci, Rebeka²⁴⁰ zawołała nas. „Biada mi — powieǳiała Pogrzeb
— odchoǳę, a Jakuba nie ma przy mnie. Izaak est ślepy i nie może wy ść za próg
drzwi. Jeśli zaczniecie się krzątać wokół mo ego pogrzebu w ǳień, to Ezaw może się
o tym dowieǳieć. Wtedy niechybnie z awi się, by wziąć uǳiał w pogrzebie. Jeśli luǳie
go zobaczą, zaczną przeklinać. Powieǳą: oto umarła matka rozpustnego syna. Dlatego
uprze mie was proszę, abyście mnie pochowali w nocy. Zróbcie to dyskretnie i po cichu.
Niech nikt tego nie wiǳi, albowiem może na mnie spaść w ǳień śmierci przekleństwo”.

Jak rzekła, tak uczyniliśmy. W nocy pochowaliśmy ą w Maarat hamachpela²⁴¹.
Wiadomość ta pogrążyła Jakuba w głębokim smutku. Wiǳąc, ak cierpi, Bóg zstąpił

na ziemię i zaczął go pocieszać:
— Od ǳiś nie bęǳiesz nosił imienia Jakub. Bęǳiesz się nazywał Izrael. I rozmnoży

się, i spotęgu e two e plemię. Z niego wy ǳie wielu królów.
I na tym samym mie scu, na którym Bóg z nim rozmawiał i z którego wrócił do

nieba, Jakub postawił pomnik.

 ²⁴²
Dawno, dawno temu mieszkał w Babilonii²⁴³ pewien mąż. Był to człowiek uczony, nie- Właǳa
zwykle mądry i w dodatku barǳo piękny i wielce odważny. Przy tych wszystkich zaletach
był ednak barǳo biedny. Nazywał się Rakĳon. Kiedy bieda dała mu się porządnie we
znaki, postanowił udać się do Egiptu, kra u dobrobytu. W Egipcie panował wtedy król
Aszo rosz ben Anam. Rakĳon miał zamiar spotkać się z królem i zademonstrować przed
nim całą swo ą wieǳę i mądrość. W ten sposób — myślał — uzyska od króla akieś
stanowisko, które umożliwi mu egzystenc ę.

Po przybyciu do Egiptu Rakĳon z mie sca zaczął wypytywać luǳi, w aki sposób Król
mógłby zobaczyć się z królem. Ci wy aśnili mu, że na razie est to niemożliwe, król bo-
wiem nie opuszcza swego pałacu. Ukazu e się swoim poddanym tylko raz w roku. Wtedy
poddani mogą przedstawić wszystkie swo e prośby, skargi i zażalenia. Król w tym czasie,
ako sęǳia na wyższy, feru e²⁴⁴ również wyroki. Po spełnieniu tych czynności wraca do
swego pałacu i dopiero po roku wychoǳi na eden tylko ǳień, aby spotkać się ze swymi
poddanymi.

Kiedy Rakĳon dowieǳiał się, że edyny ǳień spotkania króla z narodem był dopiero
niedawno, wpadł w rozpacz. Z ciężkim sercem pomyślał o tym, co bęǳie. Tymczasem
trzeba było znaleźć mie sce na nocleg. Była noc. Po długich poszukiwaniach znalazł akąś
ruderę. Głodny, nie mógł zasnąć. Myślał, snuł plany. Co robić? Jest tu obcy, bez grosza,
bez zna omości. Jak tu żyć?

Z samego rana, skoro świt, zerwał się z legowiska. W mieście handlarze sprzedawali
na rynku arzyny i owoce. Zaczął ich wypytywać, skąd biorą towar. Dowieǳiawszy się, że
kupu ą go we wsi, natychmiast udał się tam. Nie ma ąc pienięǳy, własnoręcznie narwał
sobie sporo arzyn. Zaniósł do miasta, aby e spieniężyć. Tu ednak został napadnięty przez
bandę złoǳiei, którzy zabrali mu cały towar.

Głodny, zmęczony i upadły na duchu, wrócił do swo e rudery. Przez cały czas my- Cmentarz
Podstępślał i myślał. Coś zaświtało mu w głowie. Rankiem znowu udał się do miasta. Zebrał

trzyǳiestu uzbro onych bandytów i wyna ął ich do urzeczywistnienia swo ego planu.
Zaprowaǳił ich na cmentarz i stanąwszy przed bramą, takie postawił przed nimi zada-
nie:

²⁴⁰Rebeka — córka Batuela ben Nachora; żona Izaaka, matka bliźniąt Ezawa i Jakuba (Rǳ , –). Młod-
szy, Jakub, podstępem zdobył o cowskie błogosławieństwo pierworóǳtwa (Rǳ , -). [przypis edytorski]

²⁴¹Maarat hamachpela — „Podwó na grota” — mie sce spoczynku patriarchów biblĳnych. [przypis tłumacza]
²⁴²Faraon (hebr. Paro, dosł.: ściągać, zǳierać, płacić) — edno z określeń na starożytnych władców egipskich;

zaczęto go używać na początku Nowego Państwa (XVI–XI w. p.n.e.). [przypis edytorski]
²⁴³Babilonia — starożytne państwo w Mezopotamii, na terenie obecnego Iraku, które istniało od ok. 

r. p.n.e. do  p.n.e. Na większe znaczenie gospodarcze i terytorialne osiągnęła za panowania Hammurabiego
(– p.n.e.). [przypis edytorski]

²⁴⁴ferować — orzekać, postanawiać. [przypis edytorski]
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— W imieniu króla oświadczam, że naszym zadaniem est nie dopuścić nikogo do
pochowania swoich zmarłych, zanim nie wpłaci do mo e kasy dwustu srebrników. Jest
to rozkaz samego króla.

W ciągu ośmiu miesięcy zwiększył liczbę bandytów i obstawił nimi wszystkie cmen-
tarze w kra u. Do ego kasy wpływały strumienie złota, srebra i brylantów. Z biegiem
czasu stał się wielkim bogaczem. Na większym ze wszystkich bogaczy Egiptu.

Wreszcie nadszedł ǳień opuszczenia pałacu przez króla i spotkania ego z narodem.
Z całego kra u zeszli się do stolicy luǳie, aby przedstawić królowi swo e prośby, skargi
i zażalenia. A skarga brzmiała tak:

— Królu, o cze nasz! Jak to się ǳie e, że nakładasz na nas tak duże podatki? Jest rzeczą
zrozumiałą i słuszną, że król ściąga podatki z żywych. Kto ednak słyszał, aby ściągano
podatki ze zmarłych? I to w równe mierze!

Usłyszawszy to, król wpadł w gniew. Nie miał po ęcia o tym, o czym luǳie mówili.
— Kto — zapytał — ściągał z was podatki za zmarłych?
Po otrzymaniu wyczerpu ącego wy aśnienia król rozkazał przyprowaǳić przed swo e

oblicze Rakĳona i ego na emników. Rakĳon wcale nie przestraszył się wezwania króla.
Zebrał tysiące ǳieci, chłopców i ǳiewczynki, poubierał e w edwabne szaty, wsaǳił
na konie wraz ze swoimi na emnikami i wyruszył na spotkanie z królem. Sam dosiadł
wspaniałego rumaka i cwałował na czele pochodu. Zabrał też ze sobą przepiękny prezent
dla króla. Był to istny skarb składa ący się ze złota, srebra i szlachetnych kamieni.

Rakĳon wraz ze swoimi na emnikami oraz ǳiećmi stanął przed królem i nisko mu
się pokłonił. Na widok tego wspaniałego korowodu król i ego dworzanie, ego słuǳy
i zebrane tłumy luǳi nie mogli ochłonąć ze zdumienia. Poprosił Rakĳona, aby usiadł
obok niego. Łaskawie zaczął go wypytywać, czym się za mu e i co porabia. Rakĳon opo-
wieǳiał władcy kra u o wszystkim, co zrobił. Opowiadał mądrze i inteligentnie, czym
zyskał sobie uznanie nie tylko króla, ale także wszystkich obecnych. Wtedy król rzekł do
niego:

— Odtąd nie bęǳiesz się nazywał Rakĳon, tylko Faraon. Świetnie bowiem ściągałeś
podatki z obywateli Egiptu.

Mieszkańcy Egiptu doszli po tym wydarzeniu do wniosku, że lepie bęǳie, eżeli
królem zostanie Rakĳon. Po cichu zmówili się i strącili króla z tronu. Na ego mie sce
posaǳili Rakĳona-Faraona. Ten nie przez eden ǳień w roku, ale przez cały czas bęǳie
się spotykał ze swoim ludem.

Rakĳon-Faraon prze ął właǳę w państwie i rząǳił nim roztropnie i mądrze. Uchwa-
lona też została ustawa, na mocy które wszyscy ego potomkowie i wszyscy przyszli kró-
lowie Egiptu będą nosić imię Faraon.

 ²⁴⁵
Po wrzuceniu Józefa do wykopanego dołu, bracia natychmiast opuścili to mie sce. Nie
chcieli, aby płacz i krzyk Józefa doszły do ich uszu. W zupełne ciszy rozsiedli się na
pustyni, aby spożyć posiłek.

Tymczasem ukazała się na horyzoncie karawana kupców midianickich²⁴⁶. Luǳie
i wielbłądy byli spragnieni. U rzawszy przed sobą dół, kupcy myśleli, że zna dą tam wo-
dę. Kiedy zbliżyli się, usłyszeli na pierw płacz, a potem u rzeli leżącego w dole Józefa.
Podali mu ręce i wyciągnęli. Stanął przed nimi piękny młoǳieniec. Józef spodobał się
wszystkim. Włączyli go do karawany i zabrali w dalszą drogę.

Droga wiodła obok odpoczywa ących braci Józefa. Kiedy ci zobaczyli wśród kupców
midianickich Józefa, podnieśli krzyk:

²⁴⁵Józef — na młodszy i na barǳie umiłowany syn Jakuba i Racheli, patriarcha biblĳny. Bracia chcieli go
zabić, ednak za namową na starszego z nich, Rubena, do tego nie doszło. W zamian Józef został sprzedany
do Egiptu, gǳie, ako niewolnik, służył u urzędnika faraona Potifara. Fałszywie oskarżony przez ego żonę
o próbę gwałtu, został wtrącony do więzienia. W więzieniu wsławił się tłumaczeniem snów, dlatego zlecono mu
wy aśnienie snu faraona. Dobre tłumaczenie i rady spowodowały, że faraon mianował go zarządcą całego Egiptu
(cała historia życia Józefa: Rǳ –). [przypis edytorski]

²⁴⁶Midianici a. Madianici — lud biblĳny prowaǳący półkoczownicze życie utrzymu ący się głównie z handlu.
[przypis edytorski]
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— Jakim prawem zabraliście naszego sługę? Wrzuciliśmy go do dołu za nieposłu-
szeństwo.

Midianici na to odparli:
— Czy ten młoǳieniec est waszym sługą, czy może odwrotnie, wy esteście ego

sługami? Jest od was ładnie szy i szlachetnie szy. Dlaczego więc kłamiecie?
— Zwróćcie nam naszego sługę, eśli nie chcecie paść pod ciosami naszych mieczy!
Na to dictum²⁴⁷ Midianici oburzyli się. Szybko wydobyli miecze, gotowi stoczyć walkę

z synami Jakuba²⁴⁸. Wtedy Szymon²⁴⁹ zerwał się i ednym skokiem znalazł się tuż przed
szyku ącymi się do natarcia Midianitami. Trzyma ąc w ręku obnażony miecz krzyknął tak
niesamowitym głosem, że cała ziemia zadrżała:

— Razem z braćmi obróciliśmy w perzynę miasto Sychem²⁵⁰ i miasto Amore czy-
ków²⁵¹. Przysięgam, ak Boga miłu ę, że damy sobie radę z wami, nawet gdyby pospieszyli
wam z pomocą wszyscy bracia Midianici wraz ze wszystkimi królami panu ącymi w Ka-
naanie²⁵². Odda cie nam tego młoǳieńca, bo w przeciwnym wypadku rzucę wasze ciała
ptakom na pożarcie.

Strach obleciał Midianitów. Szybko zmienili ton. W ich słowach była uż tylko ła-
godność zmieszana z lękiem, a nawet strachem.

— Sami przecież mówiliście, że wasz sługa nie okazał wam posłuszeństwa. Co wart
sługa, który nie słucha swego pana? Lepie sprzeda cie go nam.

I bracia przystali na ich propozyc ę. Sprzedali Józefa za dwaǳieścia srebrników²⁵³, po Niewola
czym Midianici zabrali go w dalszą drogę, do Gileadu²⁵⁴.

Wkrótce zaczęli żałować, że kupili tego uroǳiwego młoǳieńca. A nuż — zaczęli
medytować — sprzedawcy ukradli go Żydom, a teraz Józef est poszukiwany? Jeżeli Żyǳi
go zna dą u nas, gotowi eszcze nas zabić. A że Żyǳi to siłacze, zdążyli się uż przekonać.

I tak zastanawia ąc się, dyskutu ąc w aki sposób pozbyć się tego żydowskiego chłopca,
zetknęli się z karawaną Izmaelitów²⁵⁵, podąża ącą w przeciwnym niż oni kierunku. To
przyspieszyło ich decyz ę: „Sprzedamy im Józefa, a wydane pieniąǳe zwrócą się nam”.
Jak postanowili, tak uczynili.

Kiedy Józef usłyszał, że Izmaelici wiozą go do Egiptu, wybuchnął płaczem. Egipt
bowiem leżał daleko od ego kra u o czystego — od Kanaanu. Tymczasem eden z Izma-
elitów siłą ściągnął go z wielbłąda i nakazał mu dalszą drogę odbywać pieszo. Przez całą
podróż Józef płakał i wołał: — „O cze! O cze!”. Dostał za to po twarzy od Izmaelity. Płacz
tak go wyczerpał, że nie był w stanie kontynuować marszu. Izmaelici zaczęli go popęǳać
i grozić pobiciem, eśli nie przestanie płakać.

Bóg ze Swoich wysokości wiǳiał ego mękę i ból. Zesłał przeto na Izmaelitów ciem-
ność. I strach ich ogarnął. A wtedy Józef zaczął ich okładać pięściami. I pięści Józefa stały
się ciężkie niczym drewniane maczugi.

— Czemu Bóg nas tak doświadczył? — uskarżali się Izmaelici.
²⁴⁷dictum (łac.) — słowo, powieǳenie, wypowiedź. [przypis edytorski]
²⁴⁸Jakub — syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Ezawa (Rǳ ,; Rǳ ,). Ezaw uroǳił się pierwszy, ale

sprzedał Jakubowi swo e pierworóǳtwo (Rǳ ,–). Po ął za żony siostry Leę i Rachelę (Rǳ ,–);
one oraz ich niewolnice dały mu dwunastu synów: Rubena, Symeona, Lewiego, Jude, Dana, Nealego, Gada,
Asera, Issachara, Zabulona, Józefa i Beniamina (Rǳ ,–). Jakub walczył z aniołem, który wyłamał mu
biodro, ale z nim nie zwyciężył, dlatego anioł zmienił mu imię na Izrael (Rǳ ,). Dwunastu ego synów
dało początek dwunastu pokoleniom Izraela (Rǳ ,). [przypis edytorski]

²⁴⁹Szymon lub Symeon — brat Józefa, syn Jakuba i Racheli. [przypis edytorski]
²⁵⁰Sychem lub Sechem — miasto w Kanaanie; zatrzymał się tu Abraham, podróżu ąc z Charanu do Kana-

anu (Rǳ ,). W pobliżu Sychem obozował również Jakub (Rǳ ,–). Jozue odnowił tuta przymierze
z Bogiem (Joz ,). Sychem było ednym z sześciu miast ucieczki dla nieumyślnych zabó ców (Joz ,).
Abimelek został tu królem po tym ak wymordował wszystkich swoich braci mieszka ących w Sychem, za co
 lata późnie miasto zostało zburzone, a Abimelek zginął pod Tebes (Sǳ ,-). [przypis edytorski]

²⁵¹miasto Amorejczyków — Cheszbon, sieǳiba króla Amorytów. [przypis edytorski]
²⁵²Kanaan — starożytna kraina na wschodnim wybrzeżu Morza Śróǳiemnego, wymieniana w Biblii ako

ziemia obiecana Izraelitom przez Boga (tereny obecne Palestyny) (Rǳ ,–); w szerszym znaczeniu Kanaan
to ziemie obe mu ące Fenic ę, Palestynę, Syrii i ciągnące się do rzeki Euat. [przypis edytorski]

²⁵³srebrnik por. szekel [przypis edytorski]
²⁵⁴Gilead — górzysty obszar na wschód od rzeki Jordan, na terenie obecnego państwa Jordan. [przypis

edytorski]
²⁵⁵Izmaelici — lud wywoǳący się od Izmaela, na starszego syna Abrahama i Hagar (niewolnicy Sary). Zgod-

nie z wykładnią Józefa Flawiusza, żydowskiego historyka ży ącego w I w. n.e., synowie Izmaela założyli plemiona
pochoǳące od ich imion, natomiast wspólnie nazwali się Arabami. [przypis edytorski]
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Nie zdawali sobie sprawy, że to kara za Józefa. Szli więc dale , aż dotarli do Eata²⁵⁶,
gǳie zna dował się grób Racheli. Na widok mie sca, gǳie spoczywała ego matka, Józef
podbiegł do grobu i zaniósł się płaczem:

— Matko! Matko mo a! Obudź się ze swego snu. Wy dź z grobu i zobacz, ak twego
syna w niewolę sprzedali. Nie ma nikogo, kto by się nad nim zlitował. Zapłacz nad ego
nieszczęsnym losem. Oto moi bracia okazali się złymi. Zerwali ze mnie koszulę, w niewolę
sprzedali i od o ca oderwali. Matko! Wstań i obudź się ze snu. Czu ę, ak serce mego o ca
usycha z tęsknoty za mną. Wy dź z grobu i uda się do mego o ca ze słowami pociechy.

Długo eszcze rozpaczał Józef nad grobem swo e matki, nim runął na ziemię ak
kamień. Zdołał eszcze usłyszeć głos z grobu:

— Synu mó ! Synu mó , Józefie! Usłyszałam twó płacz. Zobaczyłam two e łzy. U -
rzałam two e cierpienia. Strasznie mnie to boli. Do mego własnego smutku i żalu doszedł
twó smutek i żal. Słucha mnie, synu! Cała naǳie a w Bogu, Zaufa Mu. On est z tobą.
Uchroni cię od wszelkiego zła. Wstań, mó synu. Możesz iść do Egiptu. Niczego się nie
bó .

Józef zǳiwił się nieco, że matka kazała mu iść do Egiptu, i przestał płakać. Tymczasem
Izmaelici zniecierpliwili się. Jeden z nich pobił go i odpęǳił od grobu Racheli. Józef zaczął
ich błagać:

— Zmiłu cie się nade mną i zaprowadźcie mnie do o ca, a nie minie was nagroda.
— Gdybyś miał o ca, nikt by ciebie nie sprzedał, i to za marną cenę.
Skończyło się na tym, że go eszcze mocnie zbili.
I zobaczył Pan Bóg, ak Izmaelici znęca ą się nad Józefem. I postanowił ich ukarać.

I roztoczył przed nimi ciemność, i rozpętał nad nimi burzę z błyskawicami, piorunami.
I cała ziemia zaczęła drżeć i kołysać się. I trwoga ogarnęła luǳi i wielbłądy, i owce. Ka-
rawana musiała zatrzymać się. Izmaelici położyli się pokotem na ziemi i zaczęli biadolić:

— Za co Bóg nas pokarał?
Wtenczas eden z nich powieǳiał głośno:
— A może to z powodu grzechu wobec tego niewolnika? Poprośmy go o przebaczenie.
I zaczęli prosić Józefa o przebaczenie. Ten odpuścił im winę i wzniósł modły do Boga, Modlitwa

aby uciszył burzę i pozwolił karawanie iść dale . I Bóg przychylił się do prośby Józefa,
i karawana mogła ruszyć w drogę.

Izmaelici doszli wtedy do takiego wniosku:
— Teraz uż wiemy, że wszystkie nieszczęścia spadły na nas z powodu tego młoǳieńca.

Po co więc mamy go ze sobą wlec i narażać się na śmierć? Zastanówmy się nad tym, ak
wybrnąć z te sytuac i.

— Mo a rada est taka — powieǳiał inny Izmaelita — zaprowadźmy go tam, gǳie
chciał, a dostaniemy w zamian pieniąǳe.

Jeszcze inny nie poǳielał tego zdania:
— Nie zgaǳam się — powieǳiał. — To za daleko, a my eszcze ǳiś dotrzemy do

Egiptu. Tam go sprzedamy i to za duży pieniąǳ. I bęǳiemy go mieli z głowy.
Ta propozyc a spodobała się wszystkim. Zabrali go do Egiptu. Tam Józef wstąpił na

służbę do domu Putyfara²⁵⁷.
 
Jakub²⁵⁸ rzewnymi łzami opłakiwał utratę syna. Kiedy się uspokoił, zwrócił się do pozo- Smutek, Zwierzę
stałych synów tymi oto słowy:

— Weźcie swo e łuki i szybko rusza cie w pole. Jeśli zna ǳiecie ciało Józefa²⁵⁹, po- Zwierzę

²⁵⁶Efrata lub Efrat — miasto położone mięǳy Betle em a Hebronem; pochowano tu Rachelę, która zmarła
po uroǳeniu syna Benoni, nazwanego przez Jakuba Beniaminem (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

²⁵⁷Putyfar a. Potifar — postać biblĳna, eden z urzędników faraona, który kupił Józefa od Izmaelitów (Rǳ
,). [przypis edytorski]

²⁵⁸Jakub — syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Ezawa (Rǳ ,; Rǳ ,). Ezaw uroǳił się pierwszy, ale
sprzedał Jakubowi swo e pierworóǳtwo (Rǳ ,–). Po ął za żony siostry Leę i Rachelę (Rǳ ,–);
one oraz ich niewolnice dały mu dwunastu synów: Rubena, Symeona, Lewiego, Jude, Dana, Nealego, Gada,
Asera, Issachara, Zabulona, Józefa i Beniamina (Rǳ ,–). Jakub walczył z aniołem, który wyłamał mu
biodro, ale z nim nie zwyciężył, dlatego anioł zmienił mu imię na Izrael (Rǳ ,). Dwunastu ego synów
dało początek dwunastu pokoleniom Izraela (Rǳ ,). [przypis edytorski]
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chowa cie e należycie. Pierwsze zaś zwierzę, na które się natkniecie, przyprowadźcie do
mnie. Być może Pan Bóg, który wiǳi, ak cierpię, spowodu e, że bęǳie to właśnie to
zwierzę, które pożarło mego syna. Będę mógł dokonać na nim zemsty.

Synowie zgodnie z poleceniem o ca wyruszyli na pustynię. Tu pierwszy wyszedł im
na spotkanie wilk. Szybko go po mali i przywlekli do o ca. Na widok wilka Jakub zerwał
się z mie sca i tłumiąc ból w sercu, krzyknął:

— Dlaczego pożarłeś mego syna? Czyżbyś nie lękał się gniewu naszego Pana i Władcy?
Przecież mó syn nic złego ci nie zrobił.

A wtedy Bóg otworzył usta wilkowi, aby ten mógł pocieszyć Jakuba słowami luǳkimi:
— Przysięgam na Boga, który nas wszystkich stworzył. Klnę się na swo e życie, panie,

że twego syna nigdy na oczy nie wiǳiałem. Sam przybywam z dalekiego kra u i szukam
syna, który zginął. To, co się tobie przytrafiło z synem, to się i mnie przytrafiło. Mĳa uż
ǳiesięć lat, odkąd szukam go po całym świecie. Nie wiem, czy mo e kochane ǳiecko
eszcze ży e. Właśnie ǳisia szukałem go na te pustyni, kiedy twoi synowie mnie po mali
i do ciebie przyprowaǳili. I tak spadło na mnie eszcze edno nieszczęście. Człowieku,
estem teraz w twoich rękach. Możesz ze mną uczynić, co ci się żywnie podoba. Przysię-
gam ednak, że nigdy nie spotkałem się z twoim synem, a tym samym nie mogłem go
pożreć. Ponadto zapewniam cię, że nigdy nie skosztowałbym luǳkiego mięsa.

Jakub nie mógł wy ść z poǳiwu, słysząc słowa wilka. Natychmiast kazał go puścić
wolno.
 
Pewnego razu Putyfar²⁶⁰ polecił Józefowi²⁶¹ przynieść mu czarkę gorące wody. Kiedy Cud
Józef spełnił ego życzenie, ten rzekł:

— Pomyliłem się, kazałem ci przynieść czarkę gorące wody, a w istocie myślałem
o letnie woǳie.

— To est właśnie letnia woda. Taka, aką mó pan miał na myśli.
Putyfar włożył palec do czarki i przekonał się, że zawarta w nie woda est faktycznie

letnia. Zǳiwił się, ale zaraz dodał:
— Kazałem ci przecież przynieść wina aromatycznego, a nie wody.
— Skosztu , to est to wino.
Putyfar skosztował i ku swemu zǳiwieniu stwierǳił, że to właśnie owo wino aroma-

tyczne.
Mimo to powieǳiał:
— Po takim winie miałbym ochotę na wermut²⁶².
— Napĳ się z te same czarki. Jest tam właśnie wermut.
Putyfar upił łyk i rzeczywiście był to wermut. Rzekł wtedy:
— Przynieś wino grzane.
— Napĳ się z te same czarki. Zna ǳiesz w nie to, czego pragniesz.
Putyfar wychylił szklankę i nie mógł się naǳiwić cudom dokonanym przez Józefa.

Zdał sobie sprawę, że Bóg sprzy a Józefowi we wszystkich ego poczynaniach. Powierzył
wtedy Józefowi wszystkie klucze do wszystkich magazynów, w których przechowywał
swo e skarby. Mianował go także zarządcą wszystkich swoich dóbr. Przez wzgląd na Józefa,

²⁵⁹Józef — na młodszy i na barǳie umiłowany syn Jakuba i Racheli, patriarcha biblĳny. Bracia chcieli go
zabić, ednak za namową na starszego z nich, Rubena, do tego nie doszło. W zamian Józef został sprzedany
do Egiptu, gǳie, ako niewolnik, służył u urzędnika faraona Potifara. Fałszywie oskarżony przez ego żonę
o próbę gwałtu, został wtrącony do więzienia. W więzieniu wsławił się tłumaczeniem snów, dlatego zlecono mu
wy aśnienie snu faraona. Dobre tłumaczenie i rady spowodowały, że faraon mianował go zarządcą całego Egiptu
(cała historia życia Józefa: Rǳ –). [przypis edytorski]

²⁶⁰Putyfar a. Potifar — postać biblĳna, eden z urzędników faraona, który kupił Józefa od Izmaelitów (Rǳ
,). [przypis edytorski]

²⁶¹Józef — na młodszy i na barǳie umiłowany syn Jakuba i Racheli, patriarcha biblĳny. Bracia chcieli go
zabić, ednak za namową na starszego z nich, Rubena, do tego nie doszło. W zamian Józef został sprzedany
do Egiptu, gǳie, ako niewolnik, służył u urzędnika faraona Potifara. Fałszywie oskarżony przez ego żonę
o próbę gwałtu, został wtrącony do więzienia. W więzieniu wsławił się tłumaczeniem snów, dlatego zlecono mu
wy aśnienie snu faraona. Dobre tłumaczenie i rady spowodowały, że faraon mianował go zarządcą całego Egiptu
(cała historia życia Józefa: Rǳ –). [przypis edytorski]

²⁶²wermut — anachronicznie użycie nazwy wermut, która weszła do użytku dopiero w XIX w.; wino aroma-
tyzowane ziołami. [przypis edytorski]
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Bóg zesłał błogosławieństwo na całe domostwo Putyfara. Sam zaś Putyfar błogosławił
ǳień, w którym nabył tego uroǳiwego niewolnika — Józefa.

Kiedy Józef przekonał się, że ego pan est przychylnie do niego usposobiony, po-
weselał i nabrał chęci do życia i użycia. Zasmakował w dobrym eǳeniu i w bogatych
stro ach. Nieraz też powiadał: — „Niech bęǳie pochwalony Pan Bóg za to, że mnie nie
opuścił, i za to, że wszęǳie ma mnie w Swo e opiece”.

Ale Pan Bóg wiǳąc nowy tryb życia Józefa, rozgniewał się i rzekł: — „Za to, że Józef
stroi się i odda e przy emnościom eǳenia, i całkiem zapomniał o swoim o cu, naślę nań
Zelichę²⁶³, żonę ego pana. Ta przysporzy Józefowi tyle goryczy, że przypomni sobie i o ca,
i kra swego uroǳenia”.

  ²⁶⁴
Od pierwszego we rzenia, od chwili kiedy przekroczył progi domu e męża, Zelicha za-
kochała się w Józefie²⁶⁵. Tak przysto nego młoǳieńca, o tak niezwykle pięknych oczach, Miłość niespełniona
eszcze nigdy nie wiǳiała. Natychmiast też wyznała mu swą miłość. Nie było dnia, że-
by nie zapewniała go o swoim uczuciu. Józefowi Zelicha była obo ętna. Nie reagował
na e wyznania. Nie chciał nawet ich słuchać. Starał się nie patrzeć na nią. Ona ednak
nagabywała go bez przerwy. Wciąż powtarzała:

— Jakiś ty piękny. W życiu takiego pięknego młoǳieńca nie wiǳiałam!
Józef na te komplementy miał edną odpowiedź:
— Ten sam Bóg, który mnie stworzył, powołał również do życia innych luǳi.
A ona swo e:
— Jakie piękne są two e oczy!
— Póki ży ę, są one piękne. Gdybym umarł, to nie chciałabyś nawet popatrzeć na

mnie.
— Mów, Józefie, barǳo lubię słuchać ciebie. Masz słodki głos. Weź skrzypce, zagra

i zaśpiewa coś dla mnie.
— Słodki est mó głos tylko wtedy, kiedy śpiewam chwałę memu Bogu.
— Jakie piękne są two e włosy! Weź grzebień ze złota i zaczesz e.
— Jak długo masz zamiar obsypywać mnie komplementami? Da temu pokó , za mĳ

się lepie domem!
Takie to rozmowy toczyły się coǳiennie mięǳy Józefem a Zelichą. Zakochana nie-

wiasta nie przestawała go mamić i kusić. Gdy to nie pomogło, zaczęła grozić. Józef starał
się nie słuchać i nie patrzeć na nią.

Wskutek nieodwza emnione miłości Zelicha wpadła w ciężką i niebezpieczną cho-
robę. Pierwsze damy dworu egipskiego zaczęły ą odwieǳać. Chciały poznać przyczynę
choroby.

— Dlaczego tak zmizerniałaś? Dlaczego tak schudłaś? Przecież tobie, żonie wielkiego
pana na dworze, faworyta samego faraona²⁶⁶, niczego nie braku e. Przecież wszystkie two e
życzenia mogą być zawsze spełnione.

Na te pytania Zelicha odpowieǳiała:
— Jeszcze ǳiś dowiecie się, skąd się wzięła mo a choroba.
To rzekłszy, wydała sługom polecenie, aby nakryli do stołu. Po awiły się pomarań-

cze i noże do obierania. Jednocześnie nakazała służącym przyprowaǳić Józefa ubranego
w na stro nie sze szaty. Kiedy Józef się z awił, damy zaniemówiły. Nie mogły po prostu
oderwać od niego wzroku. Wpatrzone w niego i akby zaczarowane, nie zauważyły i nie

²⁶³Zelicha — w Biblii żona Potifara nie est wymieniana z imienia. [przypis edytorski]
²⁶⁴Zelicha — w Biblii żona Potifara nie est wymieniana z imienia. [przypis edytorski]
²⁶⁵Józef — na młodszy i na barǳie umiłowany syn Jakuba i Racheli, patriarcha biblĳny. Bracia chcieli go

zabić, ednak za namową na starszego z nich, Rubena, do tego nie doszło. W zamian Józef został sprzedany
do Egiptu, gǳie, ako niewolnik, służył u urzędnika faraona Potifara. Fałszywie oskarżony przez ego żonę
o próbę gwałtu, został wtrącony do więzienia. W więzieniu wsławił się tłumaczeniem snów, dlatego zlecono mu
wy aśnienie snu faraona. Dobre tłumaczenie i rady spowodowały, że faraon mianował go zarządcą całego Egiptu
(cała historia życia Józefa: Rǳ –). [przypis edytorski]

²⁶⁶Faraon (hebr. Paro, dosł.: ściągać, zǳierać, płacić) — edno z określeń na starożytnych władców egipskich;
zaczęto go używać na początku Nowego Państwa (XVI–XI w. p.n.e.). [przypis edytorski]
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czuły, że skaleczyły sobie palce nożami przy obieraniu pomarańczy. Ich ręce stały się nagle
czerwone od krwi.

— Co z wami? Ręce macie pokrwawione — zawołała Zelicha. — Uważa cie na suknie,
eśli nie chcecie ich poplamić.

Kobiety wyrwane okrzykiem Zelichy ocknęły się z oczarowania, spo rzały na ręce
i rzekły:

— To wina two ego sługi. Nie mogłyśmy od niego oderwać wzroku. Podniecił nas
i zachwycił.

— No i przekonałyście się. Wyście go wiǳiały przez edną chwilę i uległyście ego
piękności. A co a mam powieǳieć? Ja przebywam z nim pod ednym dachem, akże więc
nie mam cierpieć?

— To prawda — powieǳiały — ale mimo wszystko est przecież twoim niewolni-
kiem. Wystarczy, że mu powiesz, co się w twoim sercu ǳie e. Dlaczego masz się tak
męczyć?

— Robiłam, co mogłam, aby mnie pokochał, ale on nie chce o tym słyszeć. Obiecałam
mu wielkie bogactwa i nic. Jeszcze barǳie odsunął się ode mnie. Oto powód, dla którego
tak zmizerniałam.

W domu ani Putyfar²⁶⁷, ani słuǳy nie znali przyczyny choroby Zelichy.
Pewnego dnia, kiedy Józef za ęty był swo ą pracą, weszła do ego poko u. Padła mu

do nóg i błagała o wza emność. Józef zerwał się z mie sca, zostawia ąc Zelichę płaczącą na
podłoǳe. Zelicha we łzach szeptała:

— Zobacz, taka piękna kobieta ak a usycha z miłości do ciebie. Dlaczego nie chcesz
mnie wysłuchać? Dlaczego nie chcesz mnie uratować od śmierci?

Józef pozostał ednak twardy. Nie chciał ulec e pokusom. Krótko i węzłowato po-
wieǳiał:

— Dosyć! Nie mówmy więce na ten temat. Zapomnĳ.

    
Synowie Jakuba²⁶⁸ wracali z Egiptu do Kanaanu²⁶⁹. Na granicy ǳielące obydwie krainy
zatrzymali się na krótko. Rozważyli rzecz wszechstronnie:

— Wkrótce staniemy przed obliczem naszego o ca. Nie możemy mu przecież nagle, ni
z tego, ni z owego, powieǳieć, że Józef²⁷⁰ ży e. Bęǳie to dla niego zaskaku ąca wiadomość.
W żaden sposób nie uwierzy. Musimy pomyśleć, ak przekazać mu tę wieść, aby ą przy ął
bez wstrząsu.

Coś tam wymyślili i ruszyli w dalszą drogę.
Powoli zaczęli się zbliżać do swoich domów. Zauważyła ich pierwsza córka Asera²⁷¹, Śpiew

Sara, i wybiegła im na spotkanie. Była to ǳiewczyna mądra, sprytna i na dodatek muzy-
kalna. Świetnie grała na skrzypcach. Synowie Jakuba serdecznie ą przywitali i wręczywszy
e w podarunku skrzypce, powieǳieli:

— Pó dź do naszego o ca i przy wtórze skrzypiec zaśpiewa mu piosenkę ze słowami,
które ci podyktu emy.

²⁶⁷Putyfar a. Potifar — postać biblĳna, eden z urzędników faraona, który kupił Józefa od Izmaelitów (Rǳ
,). [przypis edytorski]

²⁶⁸Jakub — syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Ezawa (Rǳ ,; Rǳ ,). Ezaw uroǳił się pierwszy, ale
sprzedał Jakubowi swo e pierworóǳtwo (Rǳ ,–). Po ął za żony siostry Leę i Rachelę (Rǳ ,–);
one oraz ich niewolnice dały mu dwunastu synów: Rubena, Symeona, Lewiego, Jude, Dana, Nealego, Gada,
Asera, Issachara, Zabulona, Józefa i Beniamina (Rǳ ,–). Jakub walczył z aniołem, który wyłamał mu
biodro, ale z nim nie zwyciężył, dlatego anioł zmienił mu imię na Izrael (Rǳ ,). Dwunastu ego synów
dało początek dwunastu pokoleniom Izraela (Rǳ ,). [przypis edytorski]

²⁶⁹Kanaan — starożytna kraina na wschodnim wybrzeżu Morza Śróǳiemnego, wymieniana w Biblii ako
ziemia obiecana Izraelitom przez Boga (tereny obecne Palestyny) (Rǳ ,–); w szerszym znaczeniu Kanaan
to ziemie obe mu ące Fenic ę, Palestynę, Syrii i ciągnące się do rzeki Euat. [przypis edytorski]

²⁷⁰Józef — na młodszy i na barǳie umiłowany syn Jakuba i Racheli, patriarcha biblĳny. Bracia chcieli go
zabić, ednak za namową na starszego z nich, Rubena, do tego nie doszło. W zamian Józef został sprzedany
do Egiptu, gǳie, ako niewolnik, służył u urzędnika faraona Potifara. Fałszywie oskarżony przez ego żonę
o próbę gwałtu, został wtrącony do więzienia. W więzieniu wsławił się tłumaczeniem snów, dlatego zlecono mu
wy aśnienie snu faraona. Dobre tłumaczenie i rady spowodowały, że faraon mianował go zarządcą całego Egiptu
(cała historia życia Józefa: Rǳ –). [przypis edytorski]

²⁷¹Aser — syn Jakuba i Zilpy, niewolnicy Lei (Rǳ ,-). [przypis edytorski]
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Sara uczyniła tak, ak sobie życzyli. Wzięła skrzypce, poszła do Jakuba i usiadłszy przed
nim, zaczęła grać i śpiewać:

— Stry Józef ży e. Został królem w Egipcie.
Powtórzyła to kilkakrotnie i eszcze coś w tym duchu dodała.
Jakub pilnie przysłuchiwał się śpiewowi swo e udane wnuczki. Gra i śpiew ǳiew-

czyny przypadły mu do gustu. Prosił ą, aby eszcze raz i eszcze raz śpiewała. Nagle słowa
piosenki dotarły do ego świadomości. Instynktownie wyczuł, że kry e się w nich prawda.
Ze wzruszenia zdołał tylko wykrzyknąć:

— Obyś mo e ǳiecko długo żyła! Przyniosłaś mi wiarę, ożywiłaś mo ą duszę.
Tymczasem ego synowie za echali przed dom Jakuba. Jedni byli na koniach, druǳy

na rydwanach. Na wszystkich błyszczały nowe, iście królewskie szaty. Przed nimi biegli
niewolnicy, którzy wołali:

— Józef ży e!

 ²⁷²
W sto trzyǳiestą rocznicę osiedlenia się Żydów w Egipcie przyśnił się faraonowi ǳiwny Sen
sen: „Oto właśnie sieǳi na tronie królewskim. Nagle ego oczom ukazu e się ǳiwny
stary człowiek trzyma ący w ręku wagę. Starzec zbliża się do niego i stawia ą przed nim.
Kłaǳie na edne szali związanych w edną wiązkę wszystkich dygnitarzy królewskich, wraz
ze wszystkimi ministrami i wszystkimi znakomitościami kra u. Następnie bierze małą
owieczkę i kłaǳie ą na drugą szalę. I oto okazu e się, że owieczka przeważyła wszystkich
razem wziętych dygnitarzy, ministrów i znakomitości kra u”.

W te same chwili faraon ze zǳiwienia i przerażenia obuǳił się. Ach, to tylko sen!
Skoro świt rozkazał zwołać wszystkich dworzan i opowieǳiał im pokrótce swó sen.

Ci, po wysłuchaniu słów króla, wpadli w przerażenie. Król zażądał od nich wy aśnienia
sensu snu.

Pierwszy zabrał głos Bileam ben Beor²⁷³:
— Jasna sprawa. Wielkie nieszczęście nadciąga na Egipt. Wkrótce u Żydów przy ǳie Żyd, Mądrość

na świat ǳiecko, które zniszczy nasz kra i unieszczęśliwi wszystkich ego mieszkańców.
Żelazną ręką wyprowaǳi lud żydowski z Egiptu. Musisz więc, królu mó , zawczasu znaleźć
radę, aby uniknąć nieszczęścia. Nim ono spadnie na Egipt, należy rozwiać ich naǳie e na
uzyskanie wolności. Mówiąc proście , należy ich wszystkich unicestwić.

— Dobrze, ale co powinniśmy zrobić? — król skierował swo e pytanie do Bileama.
— Odbyliśmy uż nie edną naradę w sprawie Żydów i niczego sensownego nie udało nam
się dotychczas wymyślić. Teraz więc kole na ciebie. Powieǳ, w aki sposób mamy ich
pokonać?

I Bileam bez zastanowienia tak poraǳił:
— Każ, królu, zwołać swoich doradców dworu. Na pierw ich wysłuchamy, a potem

a powiem swo e.
Król wyraził na to zgodę i zawołał swoich dwóch na mądrze szych doradców, Reuela

z Midianu²⁷⁴ i Hioba z kra u Oe²⁷⁵.
— Powieǳcie mi — rzekł do nich — co raǳicie mi uczynić z Żydami? W aki sposób

potrafię ich pokonać?
Pierwszy odezwał się Reuel:
— Jeśli mnie posłuchasz, królu mó , to raǳiłbym lepie nie zaczynać z Żydami. Pro-

ponowałbym zostawić ich w spoko u. Już przed dawnymi laty Bóg, którego wyzna ą,
wybrał ich spośród wszystkich narodów świata. Proszę mi wskazać takiego, co odważył

²⁷²faraon (hebr. Paro, dosł.: ściągać, zǳierać, płacić) — edno z określeń na starożytnych władców egipskich;
zaczęto go używać na początku Nowego Państwa (XVI–XI w. p.n.e.). [przypis edytorski]

²⁷³Bileam ben Beor a. Balaam ben Beor — prorok, któremu król Moabu, Belek, nakazał, by przeklął Izraelitów,
gdyż stanowili zagrożenie dla ego ziemi. Dwukrotnie Bóg nakazał Bileamowi odmówić królowi. Trzecim razem,
kiedy Bileam uż był w droǳe, ego oślicy, na które odbywał podróż, ukazał się Anioł. Oślica przemówiła do
Bileama luǳkim głosem i przekazała, że ten ma powieǳieć to, co nakaże Bóg. Ostatecznie pobłogosławił
Izraelitów trzy razy (Lb ,–; ,–). [przypis edytorski]

²⁷⁴Reuel z Midianu a. Jetro — syn Ezawa i Basmat, kapłan i przywódca Midianitów; o ciec Sefory, edne
z żon Mo żesza (Rǳ ,; W ,–). Na prawdopodobnie Jetro było tytułem honorowym, zaś Reuel ego
imieniem własnym. [przypis edytorski]

²⁷⁵Hiob z kraju Oe — postać różna od Hioba z ziemi Us, znanego z biblĳne Księgi Hioba. [przypis edytorski]
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się podnieść rękę na nich i uszedł kary. Nie ma takiego. Sam wiesz o tym na lepie . Przy-
pomnĳ sobie tylko, co było z Abrahamem²⁷⁶. Kiedy przybył do Egiptu, ówczesny faraon
odebrał mu żonę Sarę. Wtedy Bóg zesłał na niego chorobę. Dopiero potem, gdy zwró-
cił Abrahamowi żonę, zdołał wyzdrowieć. Również Abimeleka²⁷⁷, króla Filistynów²⁷⁸,
ukarał z powodu Sary, a kiedy tenże Abimelek wypęǳił Izaaka²⁷⁹ wraz z roǳiną ze swe-
go kra u, nawieǳiła ego państwo straszliwa susza. Wszystkie rzeki i wszystkie źródła
w państwie Abimeleka wyschły. I znikły z powierzchni ziemi wszystkie rośliny. Trwało
to tak długo, dopóki w towarzystwie głównodowoǳącego ego wo skami, Fichela²⁸⁰, nie
przyszedł do Izaaka, by się przed nim ukorzyć. Obydwa padli mu do nóg i prosili o łaskę.
Błagali, aby Izaak wymodlił u swego Boga deszcz dla ich ziemi. I Bóg wysłuchał modłów
Izaaka i susza ustąpiła. Syn Izaaka Jakub²⁸¹ tylko ǳięki swe pobożności uratował się
z rąk czyha ących na niego Ezawa²⁸² i Labana²⁸³. Kiedy zaś wszyscy królowie Kanaanu²⁸⁴
z ednoczyli swo e wo ska przeciwko Jakubowi i ego synom, Bóg przyszedł mu z pomo-
cą. Napastnicy zginęli na polu walki. Żyǳi odnieśli zwycięstwo. Kto bowiem podniesie
rękę na Żydów, tego zawsze dosięgnie kara. Twó ǳiadek w swoim czasie postawił na
czele wszystkich ministrów swego rządu Józefa²⁸⁵. Poznał się bowiem na ego mądrości

²⁷⁶Abraham — pierwotnie imię Abram, syn Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się Bóg i nakazał mu wyruszyć
do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to mie sce odda e ego potomstwu
(Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim przymierze; zapowieǳiał, że
Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham; wtedy również Bóg nakazał
dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która była bezpłodna (Rǳ ,–
), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar — Izmael (Rǳ ,–).
ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka (Rǳ ,–). Po śmierci
Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama
na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał na to i gdy miał go zabić,
Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

²⁷⁷Abimelek — król Gereru; syn Gedeona zwanego Jerubbaalem i edne z ego nałożnic. Miał  braci.
Abimelek udał się do braci swo e matki do Sychem, żeby przekonać ich, że to on powinien zostać ich królem.
Za otrzymane od nich pieniąǳe zapłacił awanturnikom by pomogli mu zabić braci; przeżył tylko eden brat
Jotam, który zdążył się ukryć. Lud Sychem obwołał go królem (Sǳ ,–), po trzech latach lud się zbuntował
przeciw niemu (Sǳ ,–), podburzany przez Gaala. Abimelekowi udało się pokonać Gaala (Sǳ ,–),
po czym wymordował mieszkańców Sychem i zburzył miasto (Sǳ ,). Następnie wyruszył do Tebes, zdobył
miasto i kiedy miał podłożyć ogień pod ostatnią twierǳą, edna z kobiet tam się zna du ących zrzuciła na niego
kamień, a giermek dobił go mieczem (Sǳ ,–). [przypis edytorski]

²⁷⁸Filistyni — lud posiada ący państwo mięǳy Egiptem a Ziemią Obiecaną (W ,). Ziemia Filistynów
stanowiła wąski pas ziemi wzdłuż wschodniego wybrzeża Morza Śróǳiemnego. Na państwo składały się miasta:
Gaza, Aszdod, Aszkelon, Gat i Ekron (Joz ,), było to tzw. Pentapolis Filistyńskie. Istnienie Filistynów datu e
się na okres od XIII do III w p.n.e., następnie zostali poddani hellenizac i; zgodnie z Biblią: eden z głównych
wrogów Izraelitów. [przypis edytorski]

²⁷⁹Izaak — patriarcha biblĳny; pierwszy i edyny wspólny syn Abrahama i Sary. Sara była bezpłodna, do
czasu, kiedy Bóg ukazał się Abrahamowi po raz drugi i zapowieǳiał, że ego -letnia żona uroǳi mu syna
(Rǳ ,–; Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama na próbę i kazał mu złożyć Izaaka w ofierze. Gdy Izaak uż
leżał na ołtarzu i Abraham miał go zabić, Bóg nakazał Abrahamowi nie zabĳać syna, a w zamian złożyć w ofierze
barana (Rǳ ,–). Dorosły Izaak wziął za żonę Rebekę (Rǳ ,) z którą miał bliźnięta – Ezawa i Jakuba
(Rǳ ,–). Zmarł w wieku  lat (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

²⁸⁰Fichel a. Pikol — dowódca wo sk Abimeleka (Rǳ ,). [przypis edytorski]
²⁸¹Jakub — syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Ezawa (Rǳ ,; Rǳ ,). Ezaw uroǳił się pierwszy, ale

sprzedał Jakubowi swo e pierworóǳtwo (Rǳ ,–). Po ął za żony siostry Leę i Rachelę (Rǳ ,–);
one oraz ich niewolnice dały mu dwunastu synów: Rubena, Symeona, Lewiego, Jude, Dana, Nealego, Gada,
Asera, Issachara, Zabulona, Józefa i Beniamina (Rǳ ,–). Jakub walczył z aniołem, który wyłamał mu
biodro, ale z nim nie zwyciężył, dlatego anioł zmienił mu imię na Izrael (Rǳ ,). Dwunastu ego synów
dało początek dwunastu pokoleniom Izraela (Rǳ ,). [przypis edytorski]

²⁸²Ezaw — zwany również Edomem, pierworodny syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Jakuba. Sprzedał swo e
pierworóǳtwo młodszemu Jakubowi za miskę soczewicy (Rǳ ,–). Jakub podstępem otrzymał błogo-
sławieństwo Izaaka, należne Ezawowi i by uniknąć ego gniewu opuścił roǳinę. Bracia spotkali się po latach
i wybaczyli sobie winy. Z Ezawa wywoǳą się Edomici (Rǳ ,). [przypis edytorski]

²⁸³Laban — syn Batuela, brat Rebeki (Rǳ ,), o ciec Lei i Racheli (Rǳ ,). Przy ął do siebie Jakuba,
po tym ak ten wyłuǳił od starszego brata Ezawa o cowskie błogosławieństwo pierworodnego (Rǳ, -).
[przypis edytorski]

²⁸⁴Kanaan — starożytna kraina na wschodnim wybrzeżu Morza Śróǳiemnego, wymieniana w Biblii ako
ziemia obiecana Izraelitom przez Boga (tereny obecne Palestyny) (Rǳ ,–); w szerszym znaczeniu Kanaan
to ziemie obe mu ące Fenic ę, Palestynę, Syrii i ciągnące się do rzeki Euat. [przypis edytorski]

²⁸⁵Józef — na młodszy i na barǳie umiłowany syn Jakuba i Racheli, patriarcha biblĳny. Bracia chcieli go
zabić, ednak za namową na starszego z nich, Rubena, do tego nie doszło. W zamian Józef został sprzedany
do Egiptu, gǳie, ako niewolnik, służył u urzędnika faraona Potifara. Fałszywie oskarżony przez ego żonę
o próbę gwałtu, został wtrącony do więzienia. W więzieniu wsławił się tłumaczeniem snów, dlatego zlecono mu
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i przenikliwości. ǲięki zaletom Józefa kra nasz uniknął klęski głodu. Stąd rada mo a
est taka: nie czyń Żydom krzywdy. Jeśli chcesz dale panować w Egipcie, to pozwól im
spoko nie opuścić kra i udać się do ziemi swoich przodków — do Kanaanu.

Słowa Reuela wzburzyły faraona. Jeszcze tego samego dnia poniżony i wzgarǳony
Reuel musiał opuścić Egipt. Udał się do swego kra u, do Midianu i tam powrócił do
dawnego imienia Jetro. Na drogę wziął z sobą laskę Józefa.

Tymczasem król zwrócił się do drugiego doradcy, do Hioba z kra u Oe.
— Co ty nam raǳisz?
Hiob zastanowił się przez chwilę i tak powieǳiał:
— Wszyscy mieszkańcy kra u są w twoich rękach. Rób, ak uważasz.
Wtedy Bileam zerwał się i ozwał głosem pełnym adu:
— Wszystkie te rady są do niczego. Żyǳi potrafią wykręcić się z każde niedogodne

dla nich sytuac i. Wrzuceni do ognia potrafią tak kombinować, że płomienie ich nawet
nie dotkną. Tak przecież było z ich prao cem Abrahamem, który wrzucony do dołu peł-
nego płonącego wapna wyszedł bez szwanku. I miecz okaże się wobec nich zawodny. Tak
było z Izaakiem, którego zastąpił baran, poniósłszy za niego śmierć. Nie zmożesz ich rów-
nież ciężką pracą. Za przykład może tu posłużyć Jakub, którego nie zmogła ciężka praca,
narzucona mu przez Labana. Okazało się nawet, że Jakub był z tego powodu szczęśliwy.
Wobec tego, królu mó , mam inną zupełnie radę. Każ, aby Żyǳi, począwszy od dnia
ǳisie szego, wrzucali wszystkich swoich nowo naroǳonych chłopców do wody. W ten
sposób zetrze się ich z powierzchni ziemi. Te próby na pewno nie będą uż w stanie
przetrzymać.

Słowa Bileama znalazły uznanie w oczach króla i ego ministrów. Natychmiast został
wydany dekret faraona, nakazu ący Żydom wrzucać każdego nowo naroǳonego chłopca
do rzeki. Prawo do życia przysługiwało odtąd tylko córkom żydowskim.

 ²⁸⁶   ²⁸⁷
Pewnego razu podczas spożywania posiłku przez faraona w towarzystwie małżonki, kró-
lowe Alfaraonity córki Batii²⁸⁸ z małym Mo żeszem na kolanach oraz Bileama²⁸⁹ z ego ǲiecko, Właǳa
siedmioma synami i wszystkich ministrów dworu zdarzył się szczególny wypadek. Oto
mały Mo żesz nagle wyciągnął rączkę, szybkim ruchem zd ął z głowy faraona koronę
i włożył ą sobie. Król i ego ministrowie osłupieli. Faraon szybko się opamiętał i wezwał
swoich astrologów.

— Wy aśnĳcie mi — rozkazał — co się kry e za postępkiem tego chłopca.
— Niech — odpowieǳiał za nich Bileam — król raczy sobie przypomnieć sen, który

niedawno temu go nawieǳił. W tym to śnie była właśnie mowa o chłopczyku, który
obali dynastię faraonów i zagarnie właǳę w państwie egipskim. W końcowym rezultacie
doprowaǳi kra nasz do ruiny. Biorąc to pod uwagę, raǳę królowi natychmiast skazać
tego chłopca na śmierć. W ten sposób wszyscy unikniemy niebezpieczeństwa.

wy aśnienie snu faraona. Dobre tłumaczenie i rady spowodowały, że faraon mianował go zarządcą całego Egiptu
(cała historia życia Józefa: Rǳ –). [przypis edytorski]

²⁸⁶Mojżesz — syn Amrama i Jokebed; prorok, prowaǳił Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecane , do które on
sam nie dotarł. Jego matka, aby uchronić go przed śmiercią, nakazaną przez faraona wszystkim pierworodnym
synom żydowskim, wrzuciła go w koszyku do wody. Został wyłowiony przez córkę faraona, która traktowała go
ak syna (W ,–). Sprawował właǳę nad ludem Izraela; na górze Syna Bóg przekazał mu tablice kamienne
z ǳiesięciorgiem przykazań (W ,; ,). Mo żesz zmarł w wieku  lat w krainie Moabu na górze Nebo
(Pwt ,–); zgodnie z obietnicą Boga, przed śmiercią u rzał Ziemię Obiecaną, ale nigdy do nie nie dotarł
(Pwt ,–). [przypis edytorski]

²⁸⁷faraon (hebr. Paro, dosł.: ściągać, zǳierać, płacić) — edno z określeń na starożytnych władców egipskich;
zaczęto go używać na początku Nowego Państwa (XVI–XI w. p.n.e.). [przypis edytorski]

²⁸⁸królowa Alfaraonita córka Batii — w Biblii nie est wymieniona z imienia ani królowa, ani e mąż, faraon.
[przypis edytorski]

²⁸⁹Bileam ben Beor a. Balaam ben Beor — prorok, któremu król Moabu, Belek, nakazał, by przeklął Izraelitów,
gdyż stanowili zagrożenie dla ego ziemi. Dwukrotnie Bóg nakazał Bileamowi odmówić królowi. Trzecim razem,
kiedy Bileam uż był w droǳe, ego oślicy, na które odbywał podróż, ukazał się Anioł. Oślica przemówiła do
Bileama luǳkim głosem i przekazała, że ten ma powieǳieć to, co nakaże Bóg. Ostatecznie pobłogosławił
Izraelitów trzy razy (Lb ,–; ,–). [przypis edytorski]
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Po nim głos zabrał Jetro²⁹⁰:
— Niech król wstrzyma się od pochopnego przelewu krwi, zanim nie udowodnimy,

że chłopczyk zrobił to w złych zamiarach. Jeśli król raczy posłuchać mnie, to propono-
wałbym postawić przed chłopcem dwie miski. Jedną napełnioną brylantami, drugą zaś
żarzącymi się węglami. Powiemy chłopcu, że może wybrać z tych misek, co mu się żyw-
nie podoba. Jeśli sięgnie po brylanty, bęǳiemy mieli pewność, że koronę z głowy króla
zd ął z czystego wyrachowania. Wtedy niech stanie się tak, ak rzekł Bileam. Jeśli zaś
chłopczyk wyciągnie rączkę po płonące węgle, bęǳie to znak, że zrobił to nieświadomie.
Uczynił to bowiem z nieświadomości i należy go pozostawić przy życiu.

Słowa Jetra znalazły uznanie w oczach króla. Natychmiast przyniesiono dwie miski.
Jedna była napełniona brylantami, druga zaś żarzącymi się węglami. Mały Mo żesz chciał
wyciągnąć brylanty, ale w te same chwili z awił się niewidoczny dla otoczenia anioł Ga-
briel²⁹¹ i skierował ego rączkę ku misce z płonącym węglem. Chłopiec wziął mały żarzący
się węgielek i wsunął w usta. Od te chwili Mo żesz przez całe życie nie przestawał się
ąkać.

 ²⁹²     -
Dla uczczenia dwuǳiestych uroǳin Mo żesza faraon²⁹³ obdarzył go wysokimi godno-
ściami. Sprawił mu też wspaniałe szaty królewskie i własnoręcznie przypiął mu do na-
krycia głowy niezwykle cenny brylant. Przyǳielił mu też dla osobistych posług niewol-
ników, a do noszenia broni spec alnych giermków. Cały naród w kra u otaczał Mo żesza
szacunkiem. Wierzył mu i ufał.

Pewnego razu postanowił Mo żesz zobaczyć na własne oczy, ak pracu ą ego żydow-
scy bracia przy wznoszeniu miast Pitom i Ramses²⁹⁴. Smutny był to widok. Nad głowami
pracu ących Żydów stali naǳorcy egipscy, którzy nie licząc się z siłami ego braci, nakła-
dali im na barki coraz więce cegieł i gliny. W oczach Mo żesza po awiły się łzy. Z piersi
wyrwały się słowa pełne bólu:

— Już lepie by mi było umrzeć, niż wiǳieć, ak moi bracia cierpią.
Nie namyśla ąc się długo, zostawił swoich giermków na mie scu, a sam szybkim kro-

kiem wszedł do obozu, w którym pracowali ego bracia. Chciał im akoś pomóc, ulżyć
w pracy. Stanął sam do roboty. Z rąk słabszych braci prze ął ładunki cegieł i sam e dźwi-
gał na wyznaczone mie sce budowy. Słowami pełnymi otuchy krzepił ich serca. Wpa ał
w nich wiarę i naǳie ę na nade ście lepszych czasów.

I Bóg to wszystko wiǳiał. Postawa Mo żesza uzyskała Jego pełne uznanie. Dał temu Bóg
wyraz w następu ących słowach:

— Za to, żeś czynił dobro, i za to, że opuściłeś dom faraona wraz z ego wygodami
i przepychem, i pospieszyłeś z pomocą Memu narodowi, Izraelowi, za to, że ulitowałeś się
nad nim ak brat nad bratem, przy ǳie kiedyś ǳień, kiedy odwrócę się od nieba i ziemi
i skieru ę całą Swo ą uwagę i troskę ku tobie. Wtedy będę rozmawiał tylko z tobą.

²⁹⁰Jetro a. Reuel z Midianu — syn Ezawa i Basmat, kapłan i przywódca Midianitów, teść Mo żesza (Rǳ ,;
W ,–). Na prawdopodobnie Jetro było tytułem honorowym, zaś Reuel ego imieniem własnym. [przypis
edytorski]

²⁹¹Anioł Gabriel, właśc. Archanioł Gabriel — eden z na wyższych rangą aniołów w tradyc i chrześcĳańskie ,
udaistyczne i islamskie . Sprawu e właǳę nad ra em, anioł zmartwychwstania, miłosierǳia, zemsty, śmierci
i ob awienia. W religii chrześcĳańskie zwiastował Maryi, że uroǳi Jezusa Chrystusa. [przypis edytorski]

²⁹²Mojżesz — syn Amrama i Jokebed; prorok, prowaǳił Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecane , do które on
sam nie dotarł. Jego matka, aby uchronić go przed śmiercią, nakazaną przez faraona wszystkim pierworodnym
synom żydowskim, wrzuciła go w koszyku do wody. Został wyłowiony przez córkę faraona, która traktowała go
ak syna (W ,–). Sprawował właǳę nad ludem Izraela; na górze Syna Bóg przekazał mu tablice kamienne
z ǳiesięciorgiem przykazań (W ,; ,). Mo żesz zmarł w wieku  lat w krainie Moabu na górze Nebo
(Pwt ,–); zgodnie z obietnicą Boga, przed śmiercią u rzał Ziemię Obiecaną, ale nigdy do nie nie dotarł
(Pwt ,–). [przypis edytorski]

²⁹³faraon (hebr. Paro, dosł.: ściągać, zǳierać, płacić) — edno z określeń na starożytnych władców egipskich;
zaczęto go używać na początku Nowego Państwa (XVI–XI w. p.n.e.). [przypis edytorski]

²⁹⁴Pitom i Ramses — dwa miasta budowane dla faraona przez zniewolonych Żydów (W ,). [przypis edy-
torski]
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Ból przeszył serce Mo żesza²⁹⁵, kiedy zobaczył, ak faraon²⁹⁶ nakłada coraz cięższe arzmo Święto
na Żydów. Stanął przed obliczem króla i rzekł:

— Królu mó i panie! Z twego rozkazu mędrcy tego kra u obdarzyli mnie wieǳą
i mądrością. Dali mi wykształcenie i nauczyli posługiwać się nim. Ja zaś wykazałem się
pilnością i chęcią do nauki. Głęboko uwierzyłem w treść przekazane mi wieǳy. Teraz,
eśli pozwolisz, przekażę ci coś z tego, czego się nauczyłem.

— Dobrze, chętnie posłucham — powieǳiał faraon.
— Czy król życzyłby sobie, aby słuǳy pracu ący dla niego wyginęli?
— Oczywiście, że nie. Nie można do tego dopuścić.
— Proszę więc przy ąć do wiadomości, że eśli ci niewolnicy nie będą mieli ednego

dnia wypoczynku w tygodniu, to szybko wymrą.
— Idź przeto natychmiast do moich robotników i wyznacz dla nich eden ǳień

w tygodniu dla odpoczynku.
Ucieszył się Mo żesz i nie zwleka ąc pobiegł do swoich braci z radosną nowiną. Od

te chwili sobota została przez Mo żesza wyznaczona na ǳień odpoczynku.

  
W sto osiemnastym roku od przy ścia Żydów do Egiptu wystąpił pewien mąż imieniem
Jagnon z pokolenia Eaima²⁹⁷ i oświadczył Żydom, co następu e:

— Bóg mi się wczora ob awił i tak do mnie przemówił: „Masz wyprowaǳić ǳieci
Izraela z Egiptu, albowiem nadeszła uż pora ku temu”.

Żyǳi ednak zachowali w pamięci przedśmiertne słowa Jakuba²⁹⁸ i tak mu odpowie-
ǳieli:

— Nie opuścimy tego kra u tak długo, dopóki nie z awi się mąż, który przemówi do
nas słowami naszego o ca Jakuba.

Członkowie pokolenia Eaima uwierzyli Jagnonowi i zawierzyli ego męstwu. Chwy- Ucieczka
cili za broń i rozprawiwszy się ze strażnikami i naǳorcami egipskimi, wyszli z Egiptu.
Nie zabrali ze sobą żadnego eǳenia. Wzięli na drogę tylko swo e złoto i srebro. Byli
pewni, że za pieniąǳe kupią żywność u Filistynów²⁹⁹. Jeśli ci nie zgoǳą się sprzedać im
żywności, to wezmą siłą.

I tak wkrótce dotarli do doliny Gat³⁰⁰. Tu, w polu natknęli się na stada pasących się
owiec. Zwrócili się do pasterzy:

— Sprzeda cie nam trochę owiec z waszego stada. Jesteśmy głodni.
— Nie możemy wam ich sprzedać, gdyż nie należą do nas.

²⁹⁵Mojżesz — syn Amrama i Jokebed; prorok, prowaǳił Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecane , do które on
sam nie dotarł. Jego matka, aby uchronić go przed śmiercią, nakazaną przez faraona wszystkim pierworodnym
synom żydowskim, wrzuciła go w koszyku do wody. Został wyłowiony przez córkę faraona, która traktowała go
ak syna (W ,–). Sprawował właǳę nad ludem Izraela; na górze Syna Bóg przekazał mu tablice kamienne
z ǳiesięciorgiem przykazań (W ,; ,). Mo żesz zmarł w wieku  lat w krainie Moabu na górze Nebo
(Pwt ,–); zgodnie z obietnicą Boga, przed śmiercią u rzał Ziemię Obiecaną, ale nigdy do nie nie dotarł
(Pwt ,–). [przypis edytorski]

²⁹⁶faraon (hebr. Paro, dosł.: ściągać, zǳierać, płacić) — edno z określeń na starożytnych władców egipskich;
zaczęto go używać na początku Nowego Państwa (XVI–XI w. p.n.e.). [przypis edytorski]

²⁹⁷Efraim — drugi syn Józefa i Asenat. Zaadoptowany przez Jakuba ako ego własne ǳiecko. Jakub na łożu
śmierci pobłogosławił młodszego Eaima zamiast starszego Manassesa (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

²⁹⁸Jakub — syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Ezawa (Rǳ ,; Rǳ ,). Ezaw uroǳił się pierwszy, ale
sprzedał Jakubowi swo e pierworóǳtwo (Rǳ ,–). Po ął za żony siostry Leę i Rachelę (Rǳ ,–);
one oraz ich niewolnice dały mu dwunastu synów: Rubena, Symeona, Lewiego, Jude, Dana, Nealego, Gada,
Asera, Issachara, Zabulona, Józefa i Beniamina (Rǳ ,–). Jakub walczył z aniołem, który wyłamał mu
biodro, ale z nim nie zwyciężył, dlatego anioł zmienił mu imię na Izrael (Rǳ ,). Dwunastu ego synów
dało początek dwunastu pokoleniom Izraela (Rǳ ,). [przypis edytorski]

²⁹⁹Filistyni — lud posiada ący państwo mięǳy Egiptem a Ziemią Obiecaną (W ,). Ziemia Filistynów
stanowiła wąski pas ziemi wzdłuż wschodniego wybrzeża Morza Śróǳiemnego. Na państwo składały się miasta:
Gaza, Aszdod, Aszkelon, Gat i Ekron (Joz ,), było to tzw. Pentapolis Filistyńskie. Istnienie Filistynów datu e
się na okres od XIII do III w p.n.e., następnie zostali poddani hellenizac i; zgodnie z Biblią: eden z głównych
wrogów Izraelitów. [przypis edytorski]

³⁰⁰dolina Gat — dolina, w które znadowało się miasto Gat, edno z państw-miast Filistynów. Z Gat pochoǳił
biblĳny Goliat. [przypis edytorski]
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Eaimczycy wdarli się wtedy mięǳy stada i zaczęli wyłapywać owce. Pasterze pod- Walka
nieśli niesłychany krzyk. Dotarł on do uszu mieszkańców Gat. Nie namyśla ąc się długo,
zebrali się i wyruszyli na pomoc pasterzom. Wywiązała się zacięta walka. Po obu stronach
było wielu zabitych.

Następnego dnia mieszkańcy Gat wyprawili posłów do Filistynów z prośbą o pomoc.
— Przy dźcie do nas — prosili Filistynów — i pomóżcie nam pobić synów Eaima,

którzy opuścili Egipt i chcą nam siłą zabrać owce. Myśmy im nigdy niczego złego nie
uczynili.

Filistynowie zebrali siły i pospieszyli na odsiecz mieszkańcom Gat. I Bóg oddał synów
Eaima w ręce nieprzy aciela. I wielu synów Eaima poległo w dolinie Gat. A ciała ich
poniewierały się tak długo, aż przyszedł prorok Ezechiel³⁰¹ i przywrócił im życie.

Ci zaś synowie Eaima, którym udało się u ść cało z pola bitwy, wrócili do Egiptu
i o wszystkim opowieǳieli swoim braciom. Jeszcze długo potem o ciec Eaim nosił
żałobę po swoich straconych synach.

 ³⁰²   ³⁰³
W owym czasie żył w Midianie mąż imieniem Jetro. Był kapłanem pogańskim. Służył
i bił pokłony drewnianym i kamiennym bożkom. W duchu swo e religii wychował też
swoich kra an. Po wielu latach doszedł do wniosku, że z tych bożków żadne właściwie
pociechy nie ma. Zwołał wtedy mieszkańców kra u i taką do nich mowę wygłosił:

— Stary uż estem i siwizna pokryła mo ą głowę. Nie nada ę się na sługę tych licznych
bożków. Wybierzcie sobie młodego kapłana. Niecha on odprawia za was modły do nich.

Słowa Jetry oburzyły mieszkańców Midianu. Zaczęły padać gniewne okrzyki:
— Przeklęty niecha bęǳie ten, który okaże mu przy aźń lub bęǳie pasł ego owce.
Potem zmówili się, aby nie dopuścić córek Jetry do korzystania z łąk i ze studni przy

wypasaniu owiec o ca. W tym właśnie czasie przybył do tego kra u Mo żesz. Zobaczywszy,
że wszyscy pasterze znęca ą się nad córkami Jetry, pomógł im napoić spragnione owce.

Bóg to wszystko wiǳiał i rzekł: Bóg
— Za to, żeś zrobił dobry uczynek, bo okazałeś współczucie bezbronnym ǳiewczę-

tom, zasłużyłeś na tytuł „Sługi Bożego”. Wszyscy luǳie na świecie będą odtąd wieǳieć,
że moi słuǳy są dobrzy dla każdego człowieka, że każdemu stworzeniu gotowi są okazać
miłosierǳie.
 ³⁰⁴
Onego czasu, kiedy faraon nałożył ciężkie brzemię niewoli na Żydów, Bóg zesłał na niego Choroba
chorobę. Jego ciało pokryło się od stóp do głów mnóstwem wrzodów. Nie bacząc ednak
na to, eszcze barǳie pastwił się nad Żydami.

Tymczasem choroba faraona czyniła coraz większe postępy. Życie zupełnie mu zbrzy-
dło. Zwołał astrologów i czarowników dworu, aby zasięgnąć u nich rady, ak dale postę-
pować, aby wyleczyć się z choroby. Po odbyte naraǳie tak mu powieǳieli:

³⁰¹Ezechiel — prorok, kohen; przypisu e mu się autorstwo biblĳne Księgi Ezechiela; syn Buziego. Bóg po-
wołu e go do roli proroka (Ez ,) ok.  r. p.n.e. W kole nym wiǳeniu nakazu e mu przemawiać do ludu
Izraela w ego imieniu (Ez ,) i ustanawia go stróżem narodu żydowskiego (Ez ,); Bóg uprzeǳił go rów-
nież, że Jerozolima zostanie zburzona (Ez ,) i ze ześle karę za grzechy na potomków Judy (Ez ,). Ezechiel
został uprowaǳony wraz z dworem króla Jo akima do Babilonii. Na wygnaniu Ezechiel zapowiadał odroǳenie
Izraela (Ez -). [przypis edytorski]

³⁰²Mojżesz — syn Amrama i Jokebed; prorok, prowaǳił Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecane , do które on
sam nie dotarł. Jego matka, aby uchronić go przed śmiercią, nakazaną przez faraona wszystkim pierworodnym
synom żydowskim, wrzuciła go w koszyku do wody. Został wyłowiony przez córkę faraona, która traktowała go
ak syna (W ,–). Sprawował właǳę nad ludem Izraela; na górze Syna Bóg przekazał mu tablice kamienne
z ǳiesięciorgiem przykazań (W ,; ,). Mo żesz zmarł w wieku  lat w krainie Moabu na górze Nebo
(Pwt ,–); zgodnie z obietnicą Boga, przed śmiercią u rzał Ziemię Obiecaną, ale nigdy do nie nie dotarł
(Pwt ,–). [przypis edytorski]

³⁰³Jetro a. Reuel z Midianu — syn Ezawa i Basmat, kapłan i przywódca Midianitów, teść Mo żesza (Rǳ ,;
W ,–). Na prawdopodobnie Jetro było tytułem honorowym, zaś Reuel ego imieniem własnym. [przypis
edytorski]

³⁰⁴faraon (hebr. Paro, dosł.: ściągać, zǳierać, płacić) — edno z określeń na starożytnych władców egipskich;
zaczęto go używać na początku Nowego Państwa (XVI–XI w. p.n.e.). [przypis edytorski]
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— Król dotknięty tą chorobą może się pozbyć wrzodów tylko wtedy, kiedy zażywać
bęǳie kąpieli w krwi żydowskich ǳieci.

Faraon posłuchał ich rady i natychmiast zarząǳił, aby ego słuǳy siłą oderwali ǳieci
żydowskie od matek, zabili e i przygotowali z ich krwi kąpiel.

Zażywane ednak coǳienne kąpiele nie przynosiły mu ulgi. Przeciwnie, eszcze bar-
ǳie pogorszyły stan ego zdrowia.

Akurat przybyli z ziemi Goszen³⁰⁵ dwa ego wysocy urzędnicy. Zameldowali mu, że
zatrudnieni tam Żyǳi są leniwi i wskutek tego nie wykonu ą zadań nałożonych przez
króla. Faraon wybuchnął gniewem:

— Żyǳi zapewne dowieǳieli się o mo e chorobie i dlatego przestali wykonywać
mo e rozkazy. Zaprzęgnĳcie szybko konie. Po adę z wami do Goszen i pokażę tym Żydom,
co znaczy gniew faraona.

Wsiadł do rydwanu, a za nim pospieszyło dwuǳiestu eźdźców i dwuǳiestu żołnierzy
piechoty. Zbliża ąc się do Goszen, kawalkada zamierzała prze ść przez wąską ścieżkę. Koń
faraona się przestraszył, stanął dęba i nagle szarpnął do tyłu. Król spadł z wozu na ziemię,
a koń poślizgnąwszy się wpadł na niego i przydusił go. Ciało faraona, pokryte wrzodami
i nie go ącymi się ranami, sprawiało mu nieluǳki ból. Zaczął krzyczeć wniebogłosy. Wte-
dy żołnierze wzięli go na ręce i pieszo ruszyli w drogę powrotną. Przybywszy do pałacu,
położyli go do łóżka. Wokół zgromaǳili się wszyscy domownicy i wszyscy ministrowie
dworu. Poraǳili mu, aby zrzekł się tronu na rzecz ednego z synów. Było ich trzech. Na -
starszy miał na imię Atro, średni Adikam, na młodszy Marion. Były też dwie córki, Bat a
i Achuzĳa. Atro był głupi i zbyt gadatliwy. Adikam był mądry, chytry i wykształcony,
ale brzydki i niskiego wzrostu. Faraon zgoǳił się przekazać właǳę Adikamowi. Tym-
czasem wrzody na ciele faraona mnożyły się. Ropiały i śmierǳiały. Król cuchnął niczym
rozpada ąca się padlina.

Po trzech latach faraon zmarł. Śmierć wystawiła go na pośmiewisko ludu, gdyż w od- Śmierć
różnieniu od wszystkich faraonów nie można go było zabalsamować. Lekarze nie mogli
po prostu pode ść do niego, gdyż nikt nie wytrzymywał odoru.

Adikam zastosował przymus wobec swoich sług i kazał im zanieść ciało do Coen,
gǳie zna dowały się groby królewskie. Tam go też pochowali.
  
Adikam przy ął tytuł faraona³⁰⁶. Był to tytuł wszystkich królów egipskich. Uczeni prze- Właǳa
zwali go „Awoz”, co po egipsku znaczy „Niski”.

Adikam kierował państwem w sposób eszcze barǳie okrutny niż ego o ciec. Dla
Żydów arzmo niewoli uczynił eszcze barǳie ciężkim. Któregoś dnia zebrał wszystkich
swoich uczonych i udał się do ziemi Goszen³⁰⁷, gǳie pracowali Żyǳi przy wyrobie cegieł.
Na mie scu wprowaǳił takie przepisy, że warunki pracy eszcze barǳie się pogorszyły.
Wyznaczył bowiem na naǳorców robót Żydów, nad którymi ustawił egipskich kontro-
lerów i polic antów.

Zgodnie z ego wolą ci kontrolerzy wydali takie rozporząǳenie: ǲiecko
— Żydowscy robotnicy-niewolnicy ma ą coǳiennie wytworzyć taką to a taką liczbę

cegieł. Jeśli się nie wywiążą, to zamiast braku ących cegieł, wmuru ą żywe ǳieci żydowskie
do wznoszonych budowli.

I odtąd nie było dnia, aby siepacze egipscy nie wǳierali się do mieszkań żydowskich
i siłą nie uprowaǳali ǳieci, aby e wmurować w mie sce braku ących cegieł.

Okrucieństwo faraona osiągnęło szczyt, kiedy zadanie wmurowywania ǳieci zlecił
wykonać samym Żydom.

I polały się obficie łzy nieszczęsnych o ców. I krwawiły ich serca, kiedy stanęli wobec
takie nieluǳkie próby. ǲieci nie chciały umierać. Krzyczały i błagały o litość.

Słowem, straszne to były czasy dla Żydów. Wzywali Boga na pomoc. I prośby ich
zostały wysłuchane. Bóg powieǳiał wtedy:

³⁰⁵ziemia Goszen — region Egiptu, który zamieszkiwali Izraelici (Rǳ ,). [przypis edytorski]
³⁰⁶faraon (hebr. Paro, dosł.: ściągać, zǳierać, płacić) — edno z określeń na starożytnych władców egipskich;

zaczęto go używać na początku Nowego Państwa (XVI–XI w. p.n.e.). [przypis edytorski]
³⁰⁷ziemia Goszen — region Egiptu, który zamieszkiwali Izraelici (Rǳ ,). [przypis edytorski]
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— I wyzwolę was z rąk Egipc an.

 ³⁰⁸  
Pewnego dnia podczas wypasania stada swego teścia Jetry Mo żesz zauważył, że edna
kózka oderwała się od reszty i uciekła w głąb pustyni. Nie namyśla ąc się pobiegł za nią.
Obawiał się bowiem, że biedne zwierzątko zginie na pustyni z braku adła i napo u.

Wtem zauważył, że kózka dobiegła do źródła wody i właśnie gasi pragnienie. Podszedł
do nie i powieǳiał:

— Droga kózko, gdybym wieǳiał, że byłaś spragniona, to bym za tobą nie gonił.
Wziął potem Mo żesz kózkę na plecy i zaniósł z powrotem do stada. Niósł ą, gdyż

była eszcze barǳo młoda i zbyt słaba, aby o własnych siłach do ść do stada.
Uczynek Mo żesza znalazł uznanie u Boga, który tak do niego powieǳiał:
— Masz w sobie dużo litości. Za to, żeś się zmiłował nad kózką, zostaniesz przywódcą

swego narodu, Izraela. W pełni zasłużyłeś na to, aby stać się ego pasterzem.

  ³⁰⁹
Z dala od cuǳych pastwisk, na drugim krańcu pustyni pasł Mo żesz stado owiec. Pew- Naród, Rośliny
nego dnia, kiedy zbliżał się do góry Horeb³¹⁰, zauważył mały ciernisty krzak o liściach
pełnych kolców. Patrząc na niego pomyślał:

— Do tego ciernistego krzaka podobny est mó naród. Tak ak on est brzydki i wszy-
scy się na ego widok odwraca ą.

I kiedy pogrążony w smutnych myślach o cierpieniach swego narodu nie odrywał
wzroku od ciernistego krzaka, zauważył nagle, że buchnął z niego płomień. Szybko ode-
rwał się od swoich myśli i rzekł:

— Przyrównałem przed chwilą mó naród do tego ciernistego krzaka i nagle stanął
on w płomieniach. Czyżby i mó naród miał tak samo zginąć?

Ale oto ǳiwna rzecz. Ogień bucha, a krzak stoi, ak stał, cały i nie naruszony przez
ogień. I zaraz ulotnił się smutek, i serce Mo żesza wypełniło się radością. I głos z krzaka
się rozległ:

— Mo żeszu! Tak ak ciernisty krzak nie zginął w płomieniach, tak naród Żydów nie
zginie. Każdy ogień, do którego go wrzucą wrogowie, zostanie zgaszony. Nie zniszczy go
żadne cierpienie i żadne nieszczęścia.

 
Kiedy faraon³¹¹ wyrzekł pamiętne słowa: „Uchytrzy my się przeciwko Żydom”, natych- Właǳa
miast zawołano przed ego oblicze Żydów, do których wygłosił przemówienie:

— Pomóżcie mi — powieǳiał — trochę w mo e pracy. Proszę was, kopcie wraz ze
mną glinę, z które zrobimy cegły.

Faraon wziął kosz oraz łopatę i zaczął dla przykładu sam kopać. Nietrudno sobie wy-
obrazić, że każdy człowiek na ten widok pośpieszyłby faraonowi z pomocą. Czy mogło

³⁰⁸Mojżesz — syn Amrama i Jokebed; prorok, prowaǳił Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecane , do które on
sam nie dotarł. Jego matka, aby uchronić go przed śmiercią, nakazaną przez faraona wszystkim pierworodnym
synom żydowskim, wrzuciła go w koszyku do wody. Został wyłowiony przez córkę faraona, która traktowała go
ak syna (W ,–). Sprawował właǳę nad ludem Izraela; na górze Syna Bóg przekazał mu tablice kamienne
z ǳiesięciorgiem przykazań (W ,; ,). Mo żesz zmarł w wieku  lat w krainie Moabu na górze Nebo
(Pwt ,–); zgodnie z obietnicą Boga, przed śmiercią u rzał Ziemię Obiecaną, ale nigdy do nie nie dotarł
(Pwt ,–). [przypis edytorski]

³⁰⁹Mojżesz — syn Amrama i Jokebed; prorok, prowaǳił Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecane , do które on
sam nie dotarł. Jego matka, aby uchronić go przed śmiercią, nakazaną przez faraona wszystkim pierworodnym
synom żydowskim, wrzuciła go w koszyku do wody. Został wyłowiony przez córkę faraona, która traktowała go
ak syna (W ,–). Sprawował właǳę nad ludem Izraela; na górze Syna Bóg przekazał mu tablice kamienne
z ǳiesięciorgiem przykazań (W ,; ,). Mo żesz zmarł w wieku  lat w krainie Moabu na górze Nebo
(Pwt ,–); zgodnie z obietnicą Boga, przed śmiercią u rzał Ziemię Obiecaną, ale nigdy do nie nie dotarł
(Pwt ,–). [przypis edytorski]

³¹⁰góra Horeb — mie sce powołania Mo żesza przez Boga (W ,). [przypis edytorski]
³¹¹faraon (hebr. Paro, dosł.: ściągać, zǳierać, płacić) — edno z określeń na starożytnych władców egipskich;

zaczęto go używać na początku Nowego Państwa (XVI–XI w. p.n.e.). [przypis edytorski]
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być inacze ? Nic więc ǳiwnego, że wszyscy Żyǳi zaczęli kopać glinę i formować z nie
cegły. I pracowali nie szczęǳąc sił, a efekt był niemały, gdyż byli to luǳie zdrowi i silni.

Nadeszła noc. Faraon wyznaczył spośród egipskich poganiaczy niewolników naǳor-
ców, którzy mieli kontrolować wyłonionych spośród Żydów strażników pilnu ących po-
rządku przy pracy. Na polecenie faraona naǳorcy po dniu pracy przeliczyli wszystkie
wytworzone cegły i złożyli o tym meldunek faraonowi. Ten wydał wtedy Żydom roz-
kaz: „Od ǳiś macie dostarczyć mi tyle cegieł, ile wczora wytworzyliście”. Po kry omu
zaś zabronił dowozić Żydom do mie sca pracy niezbędną słomę. Sami musieli e szukać
i przywozić. Kiedy egipscy naǳorcy stwierǳili, że liczba wyrobionych cegieł malała, za-
częli bić żydowskich polic antów, aby tym sposobem zmusić ich do wydania tych Żydów,
którzy nie wykonali wyznaczone normy. Strażnicy żydowscy woleli ednak znosić bicie,
niż zdraǳić swoich braci.

Po wy ściu Żydów z Egiptu Bóg polecił Mo żeszowi³¹² wybrać siedemǳiesięciu sę- Bóg, Sęǳia
ǳiów spośród starszyzny. Mo żesz był w nie lada kłopocie. Nie wieǳiał kogo wybrać…
Zwrócił się do Boga:

— Nie wiem, kto się do tego nada e. Nie wiem, kto z nich goǳien est sprawować
funkc ę sęǳiego.

Bóg mu wtedy powieǳiał:
— Znasz owych Żydów, owych wiernych strażników, którzy mimo bicia nie wydali

swoich braci. Ich wyznacz na sęǳiów ludu.
Z tego płynie nauka, że ten, który poświęca się dla swo ego narodu, zasługu e na

szacunek, chwałę i Ducha Bożego.
 
Ongiś trwał spór o granicę mięǳy Egiptem a królestwem Kusz³¹³. Egipc anie nie pozwa- Bóg, Zwierzęta, Kara
lali mieszkańcom Kusz przekraczać ustalone przez siebie granicy państwowe . Właǳa
i mieszkańcy państwa Kusz twierǳili, że po stronie Egiptu znalazły się tereny stanowiące
ich własność. Spór przeistoczył się w zaciętą i długotrwałą wo nę. Kosztowało to oba zwa-
śnione narody dużo krwi. Kiedy Bóg zesłał na ziemię egipską plagę żab, obydwa narody
przekonały się, gǳie w istocie rzeczy przebiega granica mięǳy nimi. Tereny wolne od
plagi żab siłą rzeczy należały do królestwa Kusz, tereny zaś nawieǳone przez żaby nale-
żały bezsprzecznie do Egiptu. Na te zasaǳie ustalona została ostatecznie granica. Nastał
wreszcie pokó .

  
Zanim Mo żesz³¹⁴ i Aaron³¹⁵ udali się do faraona³¹⁶, zwrócili się do narodu żydowskiego, Strach
aby wydelegował wraz z nimi starszych gminy.

— Bądźcie tak dobrzy — powieǳieli do wyłonione starszyzny — i chodźcie wraz
z nami do króla Egiptu, aby mu przekazać to, co Bóg nam zlecił.

³¹²Mojżesz — syn Amrama i Jokebed; prorok, prowaǳił Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecane , do które on
sam nie dotarł. Jego matka, aby uchronić go przed śmiercią, nakazaną przez faraona wszystkim pierworodnym
synom żydowskim, wrzuciła go w koszyku do wody. Został wyłowiony przez córkę faraona, która traktowała go
ak syna (W ,–). Sprawował właǳę nad ludem Izraela; na górze Syna Bóg przekazał mu tablice kamienne
z ǳiesięciorgiem przykazań (W ,; ,). Mo żesz zmarł w wieku  lat w krainie Moabu na górze Nebo
(Pwt ,–); zgodnie z obietnicą Boga, przed śmiercią u rzał Ziemię Obiecaną, ale nigdy do nie nie dotarł
(Pwt ,–). [przypis edytorski]

³¹³królestwo Kusz — starożytna kraina położona nad Nilem. Obecnie tereny północnego Sudanu. [przypis
edytorski]

³¹⁴Mojżesz — syn Amrama i Jokebed; prorok, prowaǳił Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecane , do które on
sam nie dotarł. Jego matka, aby uchronić go przed śmiercią, nakazaną przez faraona wszystkim pierworodnym
synom żydowskim, wrzuciła go w koszyku do wody. Został wyłowiony przez córkę faraona, która traktowała go
ak syna (W ,–). Sprawował właǳę nad ludem Izraela; na górze Syna Bóg przekazał mu tablice kamienne
z ǳiesięciorgiem przykazań (W ,; ,). Mo żesz zmarł w wieku  lat w krainie Moabu na górze Nebo
(Pwt ,–); zgodnie z obietnicą Boga, przed śmiercią u rzał Ziemię Obiecaną, ale nigdy do nie nie dotarł
(Pwt ,–). [przypis edytorski]

³¹⁵Aaron — starszy brat Mo żesza i ego pomocnik (W ,). Pomógł Mo żeszowi wyprowaǳić Izraelitów
z Egiptu (W ,–). [przypis edytorski]

³¹⁶faraon (hebr. Paro, dosł.: ściągać, zǳierać, płacić) — edno z określeń na starożytnych władców egipskich;
zaczęto go używać na początku Nowego Państwa (XVI–XI w. p.n.e.). [przypis edytorski]
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Autorytet Mo żesza był tak wielki, że starsi gminy żydowskie poczuli się ego zapro-
szeniem wyróżnieni. Razem z Mo żeszem i Aaronem ruszyli w drogę do pałacu faraona.
Przed bramą ogarnął ich ednak strach i eden po drugim ulotnili się. Na ten widok Bóg
rozzłościł się i powieǳiał:

— Za to, że w chwili decydu ące okazaliście małoduszność i słabość, nie dopuszczę
was do Góry Syna ³¹⁷, kiedy bęǳie wręczona Izraelowi Tora³¹⁸.

   ³¹⁹
Pałac faraona otoczony był ogromnym murem. Zna dowało się w nim czterysta bram. Przy
każde bramie stały na straży lwy, niedźwieǳie i lamparty gotowe pożreć nieproszonego
gościa. Kiedy do faraona miały przybyć zaproszone przez niego osoby, czarownicy, ǳięki
im tylko znanym sposobom, zapewniali im życzliwość zwierząt.

W chwili kiedy Mo żesz³²⁰ i Aaron³²¹ stanęli u edne z bram, otoczyły ich zwierzęta.
Zamiast ednak napaść na nich, zaczęły lizać im stopy niczym psy nogi swego pana. Bez
przeszkód przeto minęli bramę i stanęli przed drzwiami prowaǳącymi do wnętrza pałacu.
Czarownicy na ten widok poszczuli na nich dwa młode drapieżne lwy. Wtedy Mo żesz
podniósł do góry laskę i lwy natychmiast uspokoiły się, i zaczęły lizać emu i Aaronowi
nogi. Z radości machały ogonami, akby spotkały się ze swoim umiłowanym panem, który
po dłuższe nieobecności wrócił do domu. We ście Mo żesza i Aarona do sali tronowe
przestraszyło i wzburzyło faraona. Krzyknął:

— Skazać na śmierć wartowników za to, że pozwolili tym luǳiom we ść do pałacu.
Przed ego oblicze przyprowaǳono nieszczęsnych wartowników. Gniewnym głosem

zawołał do nich:
— Dlaczego to uczyniliście? Dlaczego wpuściliście luǳi, których nie zaprosiłem?
Wartownicy tłumaczyli się gęsto:
— Przysięgamy na życie, panie nasz i władco, żeśmy tych luǳi na oczy nie wiǳieli.

Nie mamy też na mnie szego po ęcia, kto ich tu wpuścił.
Faraon nie uwierzył i kazał ich zabić. Następnie zwrócił się z pytaniem do Mo żesza

i Aarona:
— Kim esteście?
— Wysłannikami Boga!
— Czego ode mnie żądacie?
— Chcemy ci tylko przekazać polecenie Boga, abyś wypuścił Jego naród z domu

niewoli i pozwolił mu służyć Bogu.
Usłyszawszy to, faraon wpadł w gniew:
— Kimże est ten wasz Bóg, którego a mam posłuchać? Nie dość, że nie przysłał mi

prezentów, tak ak to wszyscy zna ący mnie czynią, to eszcze ośmiela się stawiać takie
żądanie! Nie znam waszego Boga i Żydów z mo ego kra u nie wypuszczę.

Skończywszy swo ą orac ę, spo rzał na Mo żesza i Aarona. Nagle zobaczył, że obydwa
są wzrostu wysokiego drzewa cedrowego i że ich oczy błyszczą światłem słońca. Zdumiała

³¹⁷Góra Synaj — druga, co do wysokości góra na półwyspie Syna . Zgodnie z przekazem biblĳnym w e
pobliżu Mo żesz u rzał anioła w płonącym krzewie, który nakazał mu wyprowaǳić Żydów z Egiptu (W ,–
). Późnie na górze Syna Bóg zawarł przymierze z Mo żeszem da ąc mu tablice z przykazaniami (W ,).
[przypis edytorski]

³¹⁸Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]

³¹⁹faraon (hebr. Paro, dosł.: ściągać, zǳierać, płacić) — edno z określeń na starożytnych władców egipskich;
zaczęto go używać na początku Nowego Państwa (XVI–XI w. p.n.e.). [przypis edytorski]

³²⁰Mojżesz — syn Amrama i Jokebed; prorok, prowaǳił Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecane , do które on
sam nie dotarł. Jego matka, aby uchronić go przed śmiercią, nakazaną przez faraona wszystkim pierworodnym
synom żydowskim, wrzuciła go w koszyku do wody. Został wyłowiony przez córkę faraona, która traktowała go
ak syna (W ,–). Sprawował właǳę nad ludem Izraela; na górze Syna Bóg przekazał mu tablice kamienne
z ǳiesięciorgiem przykazań (W ,; ,). Mo żesz zmarł w wieku  lat w krainie Moabu na górze Nebo
(Pwt ,–); zgodnie z obietnicą Boga, przed śmiercią u rzał Ziemię Obiecaną, ale nigdy do nie nie dotarł
(Pwt ,–). [przypis edytorski]

³²¹Aaron — starszy brat Mo żesza i ego pomocnik (W ,). Pomógł Mo żeszowi wyprowaǳić Izraelitów
z Egiptu (W ,–). [przypis edytorski]
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go też potężna siła tkwiąca w cudowne lasce Mo żesza. Pożałował swoich gniewnych słów
i powieǳiał:

— Zaczeka cie chwileczkę, pó dę do mo e biblioteki i postaram się znaleźć akąś
wzmiankę o waszym Bogu.

Faraon przewertował kilka ksiąg, aż w edne znalazł taką oto wzmiankę: „Bóg Mo- Bóg
abitów, Bóg Ammonitów³²², Bóg Fenic an”. Prędko wrócił i zakomunikował:

— Szukałem wzmianki o waszym Bogu, ale nie znalazłem.
A Mo żesz na to:
— Jesteś głupi, boś szukał naszego Boga wśród martwych bogów. Nasz Bóg est

wiecznie żywy. Jest panem i władcą wszechświata!
— Jaki est wasz Bóg, młody czy stary? Czy wiele podbił kra ów? Ile miał lat, kiedy

wstąpił na tron?
— Moc naszego Boga wypełnia sobą cały świat. On był uż wtedy, nim akiekolwiek

stworzenie się po awiło. On bęǳie do końca istnienia wszystkich światów. Ciebie również
stworzył i w ciebie tchnął ducha życia.

— A czym za mu e się wasz Bóg?
— Nasz Bóg przychyla niebo i utwierǳa ziemię. Z Jego głosu wydobywa ą się pło-

mienie. Łamie góry i rozbĳa skały. Jego łukiem est ogień. Jego strzałami są płomienie.
Jego włócznia to ęzyk ognia. On tworzy góry i doliny. On e przykrywa trawą. On zsyła
deszcz i rosę. On osaǳa królów na tronie i on ich z tronu strąca.

— Kłamiecie! Panem i władcą świata przecież estem a. To a stworzyłem siebie i rzekę
Nil. Poza mną nie ma innego Boga.

Po te rozmowie faraon zwołał swoich uczonych.
— Powieǳcie mi — powieǳiał do nich — czyście słyszeli kiedyś o Bogu tych oto

luǳi?
— O Bogu tych luǳi słyszeliśmy, że est synem mędrców i ǳieckiem starych królów.
Usłyszawszy ich odpowiedź, faraon rzekł:
— Nie znam tego Boga i Żydów z mego kra u nie puszczę.
Bóg to wszystko słyszał i odrzekł:
— Za to, że faraon tak powieǳiał, nade ǳie ǳień, kiedy zmuszony bęǳie przyznać:

„Bóg Żydów ma rac ę. Zgrzeszyłem wobec niego”. A do Mo żesza i Aarona powie: „Idźcie
i opuśćcie wraz z waszym żydowskim narodem mó kra ”.
   
Kiedy Egipc anie tonęli, morze tak im powieǳiało: Morze, Ziemia, Pogrzeb

— Wyplu ę trupy na ląd, aby nie zanieczyściły moich wód!
Kiedy morze zaczęło wypluwać z siebie ciała Egipc an, ziemia zaprotestowała:
— Nie mogę przy ąć tych ciał! Kiedy przy ęłam krew Abla, Bóg powieǳiał pod moim

adresem: „Przeklęta niech bęǳie ziemia!”. Jakże więc mogę przy ąć teraz krew tak licznych
ciał.

I ziemia wrzuciła e z powrotem do morza.
Wtedy odezwał się Bóg:
— Za to, że faraon³²³ powieǳiał: „Bóg est sprawiedliwy, a zaś i mó naród esteśmy

grzesznikami”, dam Egipc anom pochówek w ziemi.
I Bóg wydał ziemi rozkaz:
— Przy mĳ te ciała i niecha zna dą w tobie odpocznienie³²⁴.

  
Kiedy morze rozstąpiło się i przed Żydami otwarła się droga, anioł Gabriel³²⁵ wyszedł na Morze, Anioł

³²²Ammonici — plemię arame skie, wg Ks. Roǳaju wywoǳące się z stosunku młodsze córki Lota ze swoim
o cem (Rǳ ,). Ammonici oraz Filistyni na eżdżali Izraelitów przez  lat, ostatecznie zostali pokonani przez
wo ska pod dowóǳtwem Jeego (Sǳ ,–; Sǳ ,). [przypis edytorski]

³²³faraon (hebr. Paro, dosł.: ściągać, zǳierać, płacić) — edno z określeń na starożytnych władców egipskich;
zaczęto go używać na początku Nowego Państwa (XVI–XI w. p.n.e.). [przypis edytorski]

³²⁴odpocznienie (starop.) — spoczęcie, wypoczynek, wypoczynek. [przypis edytorski]
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czoło pochodu i tymi słowy zwrócił się do wody po lewe stronie:
— Nie waż się ruszyć Żydów! Albowiem nade ǳie czas, kiedy oni zaczną kłaść tefi-

lin³²⁶ na lewe ręce.
Woda posłuchała Gabriela i odsunęła się. Wtedy Gabriel zwrócił się do wody po prawe

stronie:
— Nie waż się ruszyć Żydów, którzy idą na Syna ³²⁷ po to, aby otrzymać z prawe ręki

Boga Torę³²⁸.
W tym momencie stanął przed Bogiem szatan i powieǳiał: Szatan, Bóg
— Sęǳio całego świata! Czy chcesz uczynić tyle wielkich cudów dla ǳieci Izraela,

które w Egipcie służyły obcym bożkom?
A Bóg na to odparł:
— Nie z rozkoszy i dobrobytu Żyǳi służyli egipskim bożkom, ale z powodu ciężkie

pracy i niewysłowionych cierpień. Nie będę za to ich sąǳił, albowiem ako całość lud mó
est niewinny!

Słowa te zamknęły szatanowi usta.
I Bóg sprawił, że w ścianach wody z lewe i z prawe strony wyrosły drzewa owocowe,

i kobiety zrywały owoce, aby nakarmić płaczące ǳieci.

   ³²⁹
Kiedy wszyscy Żyǳi zdążyli uż wy ść z morza, wstąpili do niego Egipc anie. „Skoro Morze
— powieǳieli sobie — Mo żesz³³⁰ utorował im drogę, to możemy nią dopęǳić Żydów
i zawrócić ich z powrotem do Egiptu”. A Bóg patrzył na obóz Egipc an przez ogniste
i chmurne słupy. Słup z chmur przemienił wodę w glinę a słup ognia doprowaǳił wodę
do stanu wrzenia. Konie zerwały się z węǳideł, a koła rydwanów odpadły i spłonęły.
Następnie ściany wody zaczęły się do siebie zbliżać i łączyć, pogrąża ąc w woǳie Egipc an.

A kiedy Uza, minister egipski, zobaczył to, pokłonił się Bogu i powieǳiał: Bóg, Właǳa
— Władco świata! Wyroki Two e są sprawiedliwe, Ty nie krzywǳisz nikogo, dlaczego

więc karzesz tak surowo ǳieci Egiptu, które na tak ciężką karę nie zasługu ą. Czy ǳieci
Egiptu utopiły albo zabiły Two e ǳieci? Przecież poza zmuszeniem ich do pracy w polu
i w domu niczego więce im nie zrobiły. Za tę pracę Two e ǳieci otrzymywały nawet
wynagroǳenie, ponadto Egipc anie wypożyczyli im wiele złotych i srebrnych naczyń.

Bóg zwołał wtedy sęǳiów i tak do nich powieǳiał:

³²⁵Anioł Gabriel, właśc. Archanioł Gabriel — eden z na wyższych rangą aniołów w tradyc i chrześcĳańskie ,
udaistyczne i islamskie . Sprawu e właǳę nad ra em, anioł zmartwychwstania, miłosierǳia, zemsty, śmierci
i ob awienia. W religii chrześcĳańskie zwiastował Maryi, że uroǳi Jezusa Chrystusa. [przypis edytorski]

³²⁶tefilin— dwa małe czarne pudełeczka, wykonane z ednego kawałka skóry koszernego zwierzęcia, zawiera ą-
ce odręcznie napisane przez sofera na pergaminie, cztery wersety Tory. Tefilin est noszony podczas coǳiennych
modlitw przez mężczyzn żydowskich. Jedno z pudełeczk est przywiązywane rzemieniem do czoła (tefilin szel
rosz), a drugie do lewego ramienia (tefilin szel jad). [przypis edytorski]

³²⁷Góra Synaj — druga, co do wysokości góra na półwyspie Syna . Zgodnie z przekazem biblĳnym w e
pobliżu Mo żesz u rzał anioła w płonącym krzewie, który nakazał mu wyprowaǳić Żydów z Egiptu (W ,–
). Późnie na górze Syna Bóg zawarł przymierze z Mo żeszem da ąc mu tablice z przykazaniami (W ,).
[przypis edytorski]

³²⁸Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]

³²⁹archanioł Michał (z hebr. Mika’el, dosł.: któż ak Bóg) — występu e w religiach żydowskie , chrześcĳańskie
oraz w Islamie. W tradyc i udaistyczne est ednym z siedmiu aniołów wyższego rzędu. Ochraniał Izrael (Dn
,–); spierał się z szatanem o ciało Mo żesza (Jud ,). [przypis edytorski]

³³⁰Mojżesz — syn Amrama i Jokebed; prorok, prowaǳił Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecane , do które on
sam nie dotarł. Jego matka, aby uchronić go przed śmiercią, nakazaną przez faraona wszystkim pierworodnym
synom żydowskim, wrzuciła go w koszyku do wody. Został wyłowiony przez córkę faraona, która traktowała go
ak syna (W ,–). Sprawował właǳę nad ludem Izraela; na górze Syna Bóg przekazał mu tablice kamienne
z ǳiesięciorgiem przykazań (W ,; ,). Mo żesz zmarł w wieku  lat w krainie Moabu na górze Nebo
(Pwt ,–); zgodnie z obietnicą Boga, przed śmiercią u rzał Ziemię Obiecaną, ale nigdy do nie nie dotarł
(Pwt ,–). [przypis edytorski]
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— Rozsądźcie spór mięǳy Mną a Uzą! W dawnych czasach panował w Egipcie głód.
Przybył wtedy do kra u Józef³³¹ i uratował mieszkańców od śmierci. Józef został wyniesio-
ny do na wyższych godności. I wszyscy Egipc anie służyli mu. Kiedy ednak Mo e ǳieci
przybyły do tego kra u, Egipc anie szybko zapomnieli o dobroǳie stwach uczynionych
przez Józefa i zniewolili ego braci. Tak długo ich zamęczali, aż doszedł do Mnie ich krzyk
rozpaczy. Posłałem im wtedy na pomoc Mo żesza i Aarona³³². Ci wybrali się do faraona³³³
i w Moim imieniu zażądali od niego, aby wypuścił na wolność ǳieci Izraela. Faraon nie
chciał o tym słyszeć, więc zesłałem na niego plagi. Jeszcze barǳie ciężkim uczynił arzmo
niewoli dla Moich ǳieci. Teraz zaś ściga e na morzu. Chce e złapać i zniszczyć.

Aniołowie-sęǳiowie, usłyszawszy te słowa, tak orzekli: Anioł
— Słuszne są Two e słowa i sprawiedliwe Two e drogi.
Uza przedstawił swo e rac e.
— To prawda, że mo e ǳieci czyniły zło i zgrzeszyły przeciwko Tobie, ale Ty przecież

esteś dobry i wspaniałomyślny. Okaż litość moim ǳieciom i zbaw e od śmierci.
W te chwili anioł Michał poleciał do Egiptu. Wstąpił do edne z budowli wznie-

sionych przez Żydów, wy ął cegłę, kawał gliny oraz ǳiecko żydowskie, które było tam
wmurowane. Stanął przed Bogiem i powieǳiał:

— Boże, czy i teraz okażesz łaskę tym, którzy zamordowali niewinne ǳiecko żydow-
skie?

Uza usłyszawszy to, zamilkł. Wtedy z awił się Szaiel i stanąwszy przed Bogiem, po-
wieǳiał:

— Czy takim luǳiom okażesz litość i nie zetrzesz Egipc an z powierzchni ziemi?
W te same chwili woda w morzu wzburzyła się. Fale morskie zapieniły się i woda

zaczęła kipieć. Niebo pokryły czarne gęste chmury. Gwiazdy przestały świecić. Rozszalała
się gwałtowna burza. Otchłanie morza rozwarły się i Egipc anie zaczęli tonąć.

I nadszedł czas śpiewania przez aniołów hymnów na cześć Boga. Zebrali się wszyscy
aniołowie w eden wielki obóz. Kiedy ednak otworzyli usta do śpiewania, Bóg tak do
nich powieǳiał:

— ǲiś nie śpiewa cie. Uczyńcie to utro! Jakże mógłbym słuchać śpiewu, kiedy mo e
stworzenia giną w morzu!

 ³³⁴
Manna, którą Żyǳi żywili się na pustyni, miała smak mleka, miodu i chleba przesy- Cud
conego oliwą. Zgodnie też z życzeniem, mogła mieć smak wszelkich potraw, zarówno
słodkich, ak i słonych. Kiedy ǳiecko spożywało mannę, odczuwało smak mleka, a kie-
dy ktoś chciał zakosztować miodu, manna była dla niego miodem. Starcy odna dywali
w mannie smak na lepszego chleba. Również zapach manny przypominał na lepsze won-
ności. Z nade ściem soboty zapach manny stawał się eszcze barǳie przy emny. Wygląd
manny w sobotę był lepszy niż w dni powszednie. A kiedy ktoś powieǳiał: „Lenię się
ǳiś wy ść w pole, aby nabrać manny”, to ta natychmiast po awiała się na progu ego
domu. Mógł wtedy nabrać, ile tylko mu się podobało.

A ci, którzy lenili się wy ść poza próg, odna dywali ą w swoich łóżkach. Wystarczyło
wyciągnąć po nią ręce.

³³¹Józef — na młodszy i na barǳie umiłowany syn Jakuba i Racheli, patriarcha biblĳny. Bracia chcieli go
zabić, ednak za namową na starszego z nich, Rubena, do tego nie doszło. W zamian Józef został sprzedany
do Egiptu, gǳie, ako niewolnik, służył u urzędnika faraona Potifara. Fałszywie oskarżony przez ego żonę
o próbę gwałtu, został wtrącony do więzienia. W więzieniu wsławił się tłumaczeniem snów, dlatego zlecono mu
wy aśnienie snu faraona. Dobre tłumaczenie i rady spowodowały, że faraon mianował go zarządcą całego Egiptu
(cała historia życia Józefa: Rǳ –). [przypis edytorski]

³³²Aaron — starszy brat Mo żesza i ego pomocnik (W ,). Pomógł Mo żeszowi wyprowaǳić Izraelitów
z Egiptu (W ,–). [przypis edytorski]

³³³faraon (hebr. Paro, dosł.: ściągać, zǳierać, płacić) — edno z określeń na starożytnych władców egipskich;
zaczęto go używać na początku Nowego Państwa (XVI–XI w. p.n.e.). [przypis edytorski]

³³⁴manna— pokarm, który został zesłany Izraelitom przez Boga, w trakcie podróży przez pustynię po ucieczce
z Egiptu (W ,). Manna miała postać drobnych ziaren leżących na ziemi (W ,). [przypis edytorski]
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Rabbi Chanania i rabbi Jonatan³³⁵ zapytali kiedyś rabbiego Nachuma Talmię: Jeǳenie, Pieniąǳ

— Czy est możliwe, żeby mimo manny³³⁶, która zawierała wszelkie smaki, Żyǳi
pozostali nadal głodni?

Co uczynił zapytany rabbi Nachum Talmia? Położył przed nami dwa melony. Jeden
przekroił na dwie części, a drugi cały.

— Ile — zapytał — wart est cały melon?
— Dwie miny³³⁷ — odparli.
— A ile wart est pokro ony melon?
— Jedną minę.
— Dlaczego? Przecież cały melon nie est większy od pokro onego. Późnie i tak go

pokro ą.
To wskazu e na to, że człowiek czerpie przy emność z wyglądu potrawy tak samo ak

z e smaku.

    ³³⁸
Po upływie trzech miesięcy od wy ścia Żydów z Egiptu Bóg rzekł: Naród, Żyd

— Teraz dam narodowi Izraela Mo ą Torę. Obmył się bowiem z brudów egipskich,
a w ciągu trzech miesięcy spożywania chleba niebiańskiego zdążył się oczyścić. Przedtem
ednak zwrócę się do narodów świata z pytaniem: „Czy chcecie przy ąć Mo ą Torę?”. I eśli
zna ǳie się naród, który zechce przy ąć Torę, stanie się częścią ludu żydowskiego. Uczynię
też dla niego wiele dobrego. I niech potem narody świata nie skarżą się, że gdyby Bóg
Żydów proponował im Torę, to również przy ęłyby ą.

I rzekłszy to, ukazał się potomkom Ezawa³³⁹ i powieǳiał:
— Czy chcecie przy ąć Mo ą Torę, abyście wy i wasze ǳieci długo żyli?
— A co est — zapytali — w te Torze napisane?
— W Mo e Torze est napisane „nie zabĳa ”.
— Nic z tego — odpowieǳieli potomkowie Ezawa. — Jesteśmy ludźmi wo ny. Ży-

emy ǳięki naszym mieczom.
I Bóg zwrócił się do potomków Izmaela³⁴⁰:
— Czy chcecie przy ąć Mo ą Torę, która est źródłem życia dla wszystkich, którzy e

przestrzega ą?
— Posłucha my, co w nie est napisane.
— Jest w nie napisane „nie kradnĳ”.
I gdy Izmaelczycy to usłyszeli, krzyknęli:
— Nie! Nie! Takie Tory nie możemy przy ąć.

³³⁵Rabbi Jonatan — tannaita ǳiała ący w II w. n.e. [przypis edytorski]
³³⁶manna— pokarm, który został zesłany Izraelitom przez Boga, w trakcie podróży przez pustynię po ucieczce

z Egiptu (W ,). Manna miała postać drobnych ziaren leżących na ziemi (W ,). [przypis edytorski]
³³⁷mina— ednostka wagowa; zanim zaczęto wybĳać monety, wartości określano przez podanie wagi cennego

metalu (wśród Izraelitów na częście srebra); mina funkc onowała ako określenie wartości: domyślnie mina
srebra. Mina była równoważna  lub  szeklom, czyli ok. , kg. [przypis edytorski]

³³⁸Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]

³³⁹Ezaw — zwany również Edomem, pierworodny syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Jakuba. Sprzedał swo e
pierworóǳtwo młodszemu Jakubowi za miskę soczewicy (Rǳ ,–). Jakub podstępem otrzymał błogo-
sławieństwo Izaaka, należne Ezawowi i by uniknąć ego gniewu opuścił roǳinę. Bracia spotkali się po latach
i wybaczyli sobie winy. Z Ezawa wywoǳą się Edomici (Rǳ ,). [przypis edytorski]

³⁴⁰Izmael — na starszy syn Abrahama uroǳony przez Hagar (niewolnicę Sary). Sara po uroǳeniu Izaaka,
kazała wygnać Hagar i Izmaela na pustynię w okolicy Beer-Szeby (Rǳ ,). Izmael, gdy dorósł, został łucz-
nikiem i mieszkał na pustyni Paran. Po ął za żonę Egipc ankę sprowaǳoną przez ego matkę (Rǳ ,–).
Miał dwunastu synów, którzy, zgodnie z wykładnią Józefa Flawiusza, żydowskiego historyka ży ącego w I w.
n.e., założyli plemiona pochoǳące od ich imion, natomiast wspólnie nazwali się Arabami. [przypis edytorski]

  Ze skarbnicy midraszy 



Wtedy Bóg zwrócił się po kolei do mieszkańców Tyru³⁴¹ i Sydonu³⁴² oraz do wszyst-
kich ludów Kanaanu³⁴³:

— Przy mĳcie — powieǳiał — Torę, a bęǳie wam dobrze i żyli bęǳiecie długo.
Kanaańczycy zapytali, co w Torze est napisane.
— W Torze — odpowieǳiał Bóg — est napisane: „Powinieneś mieć uczciwą wagę,

aby uczciwie ważyć towar. Uczciwą mieć miarę, aby uczciwie mierzyć”.
— Nie potrzebu emy — powieǳieli — Tory, która ustanawia takie prawa.
A kiedy na całym świecie nie znalazł się ani eden naród, który by chciał przy ąć Torę,

Bóg zwrócił się do Żydów i dał im Torę.
      
Na widok krzywd wyrząǳonych biedakom przez bogaczy, którzy po prostu grabili biedny
lud, ogarnął Mo żesza³⁴⁴ wielki i sprawiedliwy smutek. Zawołał wtedy do Boga:

— O Sęǳio wszechświata! Dlaczego pozwalasz, aby sprawiedliwemu ǳiała się krzyw-
da, a grzesznikowi wiodło dobrze? Dlaczego przymykasz oczy na przestępstwa grzeszni-
ków i nie powstrzymu esz ich od czynienia zła? Pozwól mi przeniknąć ta emnice Twoich
wyroków, abym mógł wytłumaczyć ludowi, czym kieru e się Two a sprawiedliwość.

I Pan Bóg odpowieǳiał mu:
— Wysłuchałem two e prośby i postanowiłem odsłonić przed tobą drogi, którymi Bóg

kieru e się Mo a sprawiedliwość. Zobaczysz ednak tylko edną cząstkę Mo e ta emnicy,
śmiertelnik nie może bowiem u rzeć całości. Wytęż teraz wzrok i patrz na obrazy, które
przed tobą roztoczę.

I Mo żesz u rzał przed sobą wĳącą się u stóp góry rzeczkę. Woda w rzece była czysta Matka, Syn, Rycerz
niczym kryształ. I oto zbliżał się do rzeki rycerz na koniu. Zatrzymał się nad brzegiem
i zszedł z konia. Napoił go wodą z czyste rzeczki, po czym nachylił się, aby samemu
się napić. W tym momencie wypadła mu z kieszeni sakiewka z pienięǳmi. Rycerz, nie
spostrzegłszy swo e zguby, dosiadł konia i ruszył w dalszą drogę.

W kilka chwil potem po awił się nad rzeczką chłopiec. Był to pastuszek, który przy-
wiódł tu stado. Kiedy napoił e i zbierał się do drogi powrotne , zauważył leżącą na ziemi
sakiewkę. Szybko ą podniósł i wsunął do kieszeni. Nie posiada ąc się z radości, krzyknął:

— ǲięki Ci, Panie Boże, za szczęście, którym mnie obdarzyłeś. Teraz uż nie powrócę
do mego pana, który coǳiennie bĳe mnie okrutnie. Wrócę do domu roǳinnego, do
matki. Za znalezione pieniąǳe kupię własny nowy dom, kawałek pola i razem z matką
bęǳiemy żyli w dostatku.

Po ode ściu chłopca z awił się nad rzeczką stary człowiek. Widać było, że est struǳony
długą drogą, a upał dał mu się porządnie we znaki. Ledwo trzymał się na nogach. Usiadłszy
na brzegu, wy ął z torby kilka kromek suchego chleba. Umoczył chleb w rzece i popĳa ąc
go wodą posilił się, po czym ułożył się do snu. Pod głową trzymał torbę.

Tymczasem rycerz w spore uż odległości spostrzegł, że zgubił sakiewkę z pienięǳmi.
Przypomniał sobie, że zbyt nisko pochylił się nad wodą, kiedy chciał się napić, i wtedy
zapewne sakiewka wypadła mu z kieszeni. Natychmiast zawrócił. Dotarłszy do rzeki, zo-
baczył śpiącego na ziemi starego mężczyznę. Obuǳił go krzycząc:

³⁴¹Tyr — ǳiś: Sur, miasto portowe na wybrzeżu Morza Śróǳiemnego, w ǳisie szym Libanie. W staro-
żytności edno z na większych fenickich miast kupieckich, słynne z wytwarzania drogocennego purpurowego
barwnika (tzw. purpura tyry ska). Tyry czycy prowaǳili szeroko zakro ony handel morski, założyli wiele kolonii
na wybrzeżach Morza Śróǳiemnego (m.in. Kartaginę). [przypis edytorski]

³⁴²Sydon — edno z na ważnie szych miast Fenic i, nad Morzem Śróǳiemnym. Współcześnie leży na terenie
Beirutu. Sydon był na prawdopodobnie na starszym miastem portowym Fenic i, który rywalizował o wpływy
z miastem Tyr. [przypis edytorski]

³⁴³Kanaan — starożytna kraina na wschodnim wybrzeżu Morza Śróǳiemnego, wymieniana w Biblii ako
ziemia obiecana Izraelitom przez Boga (tereny obecne Palestyny) (Rǳ ,–); w szerszym znaczeniu Kanaan
to ziemie obe mu ące Fenic ę, Palestynę, Syrii i ciągnące się do rzeki Euat. [przypis edytorski]

³⁴⁴Mojżesz — syn Amrama i Jokebed; prorok, prowaǳił Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecane , do które on
sam nie dotarł. Jego matka, aby uchronić go przed śmiercią, nakazaną przez faraona wszystkim pierworodnym
synom żydowskim, wrzuciła go w koszyku do wody. Został wyłowiony przez córkę faraona, która traktowała go
ak syna (W ,–). Sprawował właǳę nad ludem Izraela; na górze Syna Bóg przekazał mu tablice kamienne
z ǳiesięciorgiem przykazań (W ,; ,). Mo żesz zmarł w wieku  lat w krainie Moabu na górze Nebo
(Pwt ,–); zgodnie z obietnicą Boga, przed śmiercią u rzał Ziemię Obiecaną, ale nigdy do nie nie dotarł
(Pwt ,–). [przypis edytorski]
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— Odda pieniąǳe, które znalazłeś. Jeśli chcesz żyć, to natychmiast zwróć mi e! Kłótnia
Wyrwany ze snu stary człowiek spytał:
— Dlaczego pan krzyczy?
— Odda mi pieniąǳe! Tyś e znalazł i ty e masz!
— Na oczy nie wiǳiałem twoich pienięǳy. To oszczerstwo!
— Poza tobą nie było przecież tu nikogo! Ty e masz! Ty e schowałeś. Odda e, eśli

życie ci miłe.
Słowa rycerza dotknęły starca do żywego. W gniewie powieǳiał rycerzowi kilka słów

do słuchu i odwróciwszy się na pięcie, chciał ode ść.
W przystępie złości, opanowany żąǳą mordu, rycerz rzucił się na starca i zabił go. Morderstwo

Następnie zaczął grzebać w ego kieszeniach, po czym obszukał torbę, ale pienięǳy nie
znalazł. Zrezygnowany dosiadł konia i od echał.

Mo żesz u rzawszy te obrazy zawołał głośno:
— Boże, myślałem, że obrazy, które przede mną roztoczysz, przyniosą mi pociechę,

tymczasem eszcze barǳie wzmógł się mó ból i smutek. Przed chwilą wiǳiałem, ak
niewinny starzec zginął śmiercią należną złoczyńcy, a mały chłopiec w edne chwili został
szczęśliwym bogaczem.

Wtedy Bóg tak do Mo żesza powieǳiał:
— Popatrz na szczeble w sto ące przed tobą drabinie. Podniosę cię na na wyższy e

szczebel. Na szczebel, na którym dotąd żaden człowiek nie stanął. Otworzę ci oczy i wtedy
przekonasz się, że wszystkie mo e wyroki są sprawiedliwe.

I wszedł Mo żesz na na wyższy szczebel drabiny, i Bóg go zapytał:
— Co wiǳisz, Mo żeszu?
— Wiǳę kule ącego chłopa, obok niego zaś stoi mały chłopiec. Oprócz nich wiǳę

starego człowieka, który podchoǳi do kulawego chłopa. Nagle napada na niego, zabiera
mu pieniąǳe i zabĳa. Z dala stoi żołnierz, który to wszystko wiǳi, ale nie reagu e. Nic
go to nie obchoǳi.

— Dobrze to wszystko zauważyłeś — powieǳiał Bóg. — Teraz słucha uważnie.
Oświetlę przed tobą drogi, akimi kroczy mo a sprawiedliwość:

— Starzec zamordowany nad brzegiem rzeczki est tą samą osobą, która zamordowała Sprawiedliwość
kulawego chłopa, rycerz, który ego zamordował, to ów żołnierz, który wiǳiał zbrodnię
i obo ętnie się e przyglądał. Tenże żołnierz znalazł sakiewkę z pienięǳmi, która wypadła
z rąk mordercy, kiedy zamierzał uciec. I dlatego że pieniąǳe nie należały do niego, zgubił
e podczas po enia konia. Pastuszek znalazł te pieniąǳe dlatego, że est synem kulawego
chłopa, po którym słusznie e oǳieǳiczył. A teraz, Mo żeszu, wiǳisz, że Mo e wyroki
są sprawiedliwe. Ten, który zabił człowieka, stracił życie. Żołnierz, który nie chciał inge-
rować, kiedy starzec napadł na kulawego chłopa, zabił go późnie nad rzeką. Pieniąǳe
zaś przekazałem pastuszkowi, który był prawnym spadkobiercą mienia o ca.

Kiedy Mo żesz wszystko to usłyszał, zawołał:
— Sprawiedliwym sęǳią esteś, Boże, esteś samą sprawiedliwością. Z Two e strony

nie grozi nam żadna krzywda.

    
Kiedy córki Celpechada dowieǳiały się o tym, że Mo żesz³⁴⁵ kazał poǳielić cały obszar Córka
kra u mięǳy plemiona, odbyły dłuższą naradę na temat celowości udania się do niego
z następu ącym pytaniem i następu ącym żądaniem:

— Dlaczego ma zginąć imię naszego o ca, który nie pozostawił po sobie synów?
Wyǳiel nam też pewien obszar ziemi pośród posiadłości braci naszego o ca.

Jedna z córek była ednak odmiennego zdania:

³⁴⁵Mojżesz — syn Amrama i Jokebed; prorok, prowaǳił Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecane , do które on
sam nie dotarł. Jego matka, aby uchronić go przed śmiercią, nakazaną przez faraona wszystkim pierworodnym
synom żydowskim, wrzuciła go w koszyku do wody. Został wyłowiony przez córkę faraona, która traktowała go
ak syna (W ,–). Sprawował właǳę nad ludem Izraela; na górze Syna Bóg przekazał mu tablice kamienne
z ǳiesięciorgiem przykazań (W ,; ,). Mo żesz zmarł w wieku  lat w krainie Moabu na górze Nebo
(Pwt ,–); zgodnie z obietnicą Boga, przed śmiercią u rzał Ziemię Obiecaną, ale nigdy do nie nie dotarł
(Pwt ,–). [przypis edytorski]
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— Uważam — powieǳiała — że nie powinnyśmy iść od razu do samego Mo żesza.
Na pierw uda my się do ǳiesiętników. Jeśli ci nie będą w stanie wydać decyz i, to skie-
ru ą nas do kierowników pięćǳiesięcioosobowych grup, a eśli i ci nie powezmą żadnego
postanowienia, pó ǳiemy do setników, a potem do tysięczników.

ǲiesiętnicy wysłuchawszy ich, odpowieǳieli:
— Sprawa est poważna. Tu choǳi o ziemię, a my przecież nie esteśmy kompetentni.

Idźcie z tym wyże .
Poszły więc do kierowników pięćǳiesięcioosobowych grup i przedstawiły swo ą spra-

wę.
Po wymianie zdań ci orzekli tak:
— To, że ǳiesiętnicy przekazali sprawę nam do rozstrzygnięcia, świadczy o tym, że

darzą nas szacunkiem, ale my nie powinniśmy zapominać, że nad nami są ważnie si. Idźcie
lepie do setników.

Jak orzekli, tak córki Celpechada uczyniły. Udały się do setników i opowieǳiały im
o dotychczasowym przebiegu sprawy.

— Teraz — powieǳiały — na pewno zapadnie uż decyz a.
Setnicy po naraǳie doszli do wniosku:
— Skoro kierownicy niżsi rangą okazali nam szacunek, to my nie możemy być gorsi

wobec naszych przełożonych i dlatego raǳimy wam udać się do tysięczników.
Kiedy kobiety zreferowały sprawę tysięcznikom, usłyszały w odpowieǳi:
— Setnicy skierowali was do nas nie dlatego, że nie zna ą przepisów prawa poǳiału

ziemi, ale z czci i szacunku dla nas. Dlatego też my powinniśmy wziąć z nich przykład
i skierować was do przywódców ludu żydowskiego. Ci tak im odpowieǳieli:

— Nie ma mądrze szego i barǳie wyrozumiałego człowieka od Mo żesza. Idźcie do
niego.

Nie zwleka ąc udały się do Mo żesza i po kolei przedstawiły swo e pretens e. Na starsza
córka Machla odezwała się pierwsza:

— Nasz o ciec umarł na pustyni!
Druga imieniem Noa dodała:
— Nasz o ciec nie należał do bandy Koracha³⁴⁶, który podburzał lud przeciwko Bogu.
A trzecia imieniem Chagala powieǳiała:
— O ciec zmarł z powodu grzechu, który popełnił zbiera ąc w sobotę drzewo na opał.
A czwarta, Małka, uzupełniła:
— I synów po sobie nie zostawił.
Piąta z nutą gniewu w głosie spytała:
— A dlaczego imię naszego o ca ma zginąć?
A Mo żesz tak im odpowieǳiał:
— Trzeba było przedstawić sprawę starszyźnie ludu.
— Przedstawiłyśmy sprawę nie tylko starszyźnie, ale też przywódcom ludu, a ci ode-

słali nas do ciebie.
Wtedy Mo żesz zastanowił się:
— Jeśli wszyscy kierownicy okazali szacunek starszym rangą, to i a powinienem im

pokazać, że nade mną stoi ktoś wyższy.
Zaraz też zreferował sprawę córek Celpechada Bogu.

³⁴⁷ 
Korach był zawołanym kpiarzem. Zbierał wokół siebie Żydów i kpił z Mo żesza³⁴⁸ i Aaro- Prawo

³⁴⁶Korach — syn Jishara, kuzyn Mo żesza, lewita. Korach razem z Datanem, Abiramem i Onem oraz 
innymi Izraelitami zbuntowali się przeciwko właǳy Mo żesza i Aarona, kwestionu ąc osobę Mo żesza, ako
wybranego przez Boga (Lb ,–). Został za to ukarany: pochłonęła go ziemia wraz z resztą buntowników (Lb
,–). [przypis edytorski]

³⁴⁷Korach — syn Jishara, kuzyn Mo żesza, lewita. Korach razem z Datanem, Abiramem i Onem oraz 
innymi Izraelitami zbuntowali się przeciwko właǳy Mo żesza i Aarona, kwestionu ąc osobę Mo żesza, ako
wybranego przez Boga (Lb ,–). Został za to ukarany: pochłonęła go ziemia wraz z resztą buntowników (Lb
,–). [przypis edytorski]
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na³⁴⁹. Mięǳy innymi opowieǳiał im taką oto history kę:
— W moim sąsieǳtwie mieszkała kiedyś pewna biedna wdowa z dwiema córkami

sierotami. Zmarły mąż zostawił e w spadku kawałek pola. Kiedy zabrała się do obrabiania
pola, przyszedł Mo żesz i powieǳiał:

— Nie wolno ci zaprząc razem konia z wołem.
Kiedy zaczęła siać, znowu z awił się Mo żesz.
— Nie wolno ci zasiać razem dwóch różnych gatunków zboża.
Kiedy przyszedł czas żniw i trzeba było układać snopy, przyszedł Mo żesz i ostrzegł:
— Kłosy które spadły, powinnaś zostawić na polu. Nie wolno ci zbierać z krańca pola.

Razem z zapomnianymi kłosami należą one do biednych.
Kiedy biedna wdowa szykowała się uż do młócki, Mo żesz miał uż nowy nakaz:
— Na rzecz świątyni masz oddać terumę³⁵⁰, pierwszy maaser³⁵¹ i drugi maaser.
Biedna wdowa wypełniała te wszystkie nakazy z miłością. Oddała wszystko, czego

Mo żesz żądał. Wiǳąc ednak, że z pola nie bęǳie miała żadnego pożytku, sprzedała e
i za uzyskane pieniąǳe kupiła parę owiec. Wiązała z nimi wielkie naǳie e. Z ich wełny
bęǳie miała suknie, a z przychówku mięso.

I gdy tylko uroǳiły młode, przyszedł do wdowy kapłan Aaron i zażądał oddania mu
w myśl prawa Mo żesza pierwszych owieczek.

Wdowa spełniła nakaz Mo żesza i oddała e ako należne kapłanowi.
Kiedy nadszedł czas strzyżenia owiec, znowu z awił się Aaron i zażądał oddania mu

wełny z pierwszego strzyżenia. Takie bowiem prawo wprowaǳił Mo żesz. Tu uż wdowa
nie wytrzymała:

— Lepie e zarżnę i z em. Niech uż bęǳie koniec.
I ledwo e zarżnęła, a uż zdążył przybyć Aaron:
— Według prawa należą mi się następu ące części ubite zwierzyny: szy a, policzki,

żołądek.
— Co? — wykrzyknęła wdowa wzburzona — eszcze się go nie pozbyłam? Skoro tak,

to sama nie z em i drugiemu nie dam. Przeznaczę e na zniszczenie.
— Jeśli przeznaczysz mięso ubitych owiec na zniszczenie, to według prawa całe to

mięso należy się kapłanowi.
I ako rzekł, tak i zrobił. Zabrał zarżnięte owce, zostawił wdowę pogrążoną w płaczu

i poszedł. Pytam więc was, czy est to sprawiedliwe?
 
Pewnego dnia Mo żesz³⁵² poprosił Boga, aby pokazał mu Swo e bogactwo. Bóg

— Otwórz oczy — powieǳiał Bóg — patrz!
I w te same chwili otworzyły się bramy, za którymi było ogromne, promienne świa-

tło.
— Dla kogo są te bramy? — zapytał Mo żesz.

³⁴⁸Mojżesz — syn Amrama i Jokebed; prorok, prowaǳił Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecane , do które on
sam nie dotarł. Jego matka, aby uchronić go przed śmiercią, nakazaną przez faraona wszystkim pierworodnym
synom żydowskim, wrzuciła go w koszyku do wody. Został wyłowiony przez córkę faraona, która traktowała go
ak syna (W ,–). Sprawował właǳę nad ludem Izraela; na górze Syna Bóg przekazał mu tablice kamienne
z ǳiesięciorgiem przykazań (W ,; ,). Mo żesz zmarł w wieku  lat w krainie Moabu na górze Nebo
(Pwt ,–); zgodnie z obietnicą Boga, przed śmiercią u rzał Ziemię Obiecaną, ale nigdy tam nie dotarł (Pwt
,–). [przypis edytorski]

³⁴⁹Aaron — starszy brat Mo żesza i ego pomocnik (W ,). Pomógł Mo żeszowi wyprowaǳić Izraelitów
z Egiptu (W ,–). [przypis edytorski]

³⁵⁰teruma — danina w naturze na rzecz beit hamidraszu. [przypis tłumacza]
³⁵¹maaser — ǳiesięcina; podatek płacony zwierzchnictwu duchowemu; maaser płaci się w naturze, więc est

to ǳiesiąta część plonów (Pwt ,–). [przypis tłumacza]
³⁵²Mojżesz — syn Amrama i Jokebed; prorok, prowaǳił Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecane , do które on

sam nie dotarł. Jego matka, aby uchronić go przed śmiercią, nakazaną przez faraona wszystkim pierworodnym
synom żydowskim, wrzuciła go w koszyku do wody. Został wyłowiony przez córkę faraona, która traktowała go
ak syna (W ,–). Sprawował właǳę nad ludem Izraela; na górze Syna Bóg przekazał mu tablice kamienne
z ǳiesięciorgiem przykazań (W ,; ,). Mo żesz zmarł w wieku  lat w krainie Moabu na górze Nebo
(Pwt ,–); zgodnie z obietnicą Boga, przed śmiercią u rzał Ziemię Obiecaną, ale nigdy do nie nie dotarł
(Pwt ,–). [przypis edytorski]
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— Dla tych, którzy studiu ą Torę³⁵³.
Zaraz potem bramy te zamknęły się. Przed oczyma Mo żesza otworzyły się bramy

pomocy i pociechy.
— Dla kogo przeznaczone są te bramy?
— Dla tych, którzy w ciężkie sytuac i pokłada ą we Mnie ufność i wiarę.
Kiedy te bramy zamknęły się, otworzyły się następne. Te, swoim przepychem, olśniły

Mo żesza całkowicie. Po wnikliwym wpatrzeniu się w nie, zauważył, że są wypełnione
koronami, a na każde koronie wyryte są palcem Boga słowa: „Dobre imię”. Mo żesz
wtedy zapytał Boga:

— Dla kogo przeznaczone są te cudowne korony?
— Dla tych, którzy nie żału ą ałmużny i za mu ą się dobroczynnością. Dla tych,

którzy żywią sieroty, i dla tych, co e wychowu ą. Dla wszystkich luǳi, którzy opieku ą
się biednymi.

Za chwilę bramy zamknęły się i ednocześnie otworzyły się następne, na których wy- Łaska
ryte były słowa: „Darmowa łaska”.

— Dla kogo przeznaczone są te bramy?
— Te są dla mnie. W moim miłosierǳiu czynię łaskę każdemu stworzeniu, nie oglą-

da ąc się na nic. Czynię to za darmo. Nie żądam w zamian niczego. Cóż bowiem może
człowiek dać Bogu i co Bóg może wziąć od człowieka?
    
Kiedy Mo żesz³⁵⁴ przyszedł do Koracha, aby się z nim pogoǳić, synowie tego ostatniego O ciec
spuścili głowy nie wieǳąc, ak postąpić. Zaczęli medytować. Pierwszy z synów:

— Jak mamy postąpić? Jeśli staniemy po stronie Mo żesza, sprawimy o cu przykrość.
Jeszcze gotów się nam rozchorować. Ponadto wiąże nas przecież przykazanie Boga o czci
należne roǳicom.

Drugi syn:
— A eśli nie opowiemy się po stronie Mo żesza, może to się nie podobać Bogu,

który nakazał przecież czcić starszych.
Trzeci syn:
— Moi bracia! Sąǳę, że tym razem nie powinniśmy się oglądać na o ca, który pod-

burza lud do wza emnych kłótni i sporów.
Bóg, który to usłyszał, tak zawyrokował: Bóg
— Za to, że ǳieci Koracha wysoko cenią pokó , obǳielę ich poko em, a po śmierci

swego o ca Koracha one będą żyły wiecznie.

    ³⁵⁵
Kiedy nadszedł dla Mo żesza ǲień Sądu Ostatecznego i Pan Bóg ozna mił mu, że musi
ze ść z tego świata, zaczął go Mo żesz barǳo prosić, aby pozwolił mu dożyć chwili, kiedy
Żyǳi wkroczą do Ziemi Obiecane : Bóg, Śmierć

³⁵³Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]

³⁵⁴Mojżesz — syn Amrama i Jokebed; prorok, prowaǳił Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecane , do które on
sam nie dotarł. Jego matka, aby uchronić go przed śmiercią, nakazaną przez faraona wszystkim pierworodnym
synom żydowskim, wrzuciła go w koszyku do wody. Został wyłowiony przez córkę faraona, która traktowała go
ak syna (W ,–). Sprawował właǳę nad ludem Izraela; na górze Syna Bóg przekazał mu tablice kamienne
z ǳiesięciorgiem przykazań (W ,; ,). Mo żesz zmarł w wieku  lat w krainie Moabu na górze Nebo
(Pwt ,–); zgodnie z obietnicą Boga, przed śmiercią u rzał Ziemię Obiecaną, ale nigdy do nie nie dotarł
(Pwt ,–). [przypis edytorski]

³⁵⁵Mojżesz — syn Amrama i Jokebed; prorok, prowaǳił Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecane , do które on
sam nie dotarł. Jego matka, aby uchronić go przed śmiercią, nakazaną przez faraona wszystkim pierworodnym
synom żydowskim, wrzuciła go w koszyku do wody. Został wyłowiony przez córkę faraona, która traktowała go
ak syna (W ,–). Sprawował właǳę nad ludem Izraela; na górze Syna Bóg przekazał mu tablice kamienne
z ǳiesięciorgiem przykazań (W ,; ,). Mo żesz zmarł w wieku  lat w krainie Moabu na górze Nebo
(Pwt ,–); zgodnie z obietnicą Boga, przed śmiercią u rzał Ziemię Obiecaną, ale nigdy do nie nie dotarł
(Pwt ,–). [przypis edytorski]
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— Władco Świata — prosił — ze dź z Tronu Prawa i przenieś się na Tron Miłosier-
ǳia. Sądź mnie, ale bądź w swoim sąǳie litościwy i nie pozwól mi umrzeć. Ukarz mnie.
Pozwól mi cierpieniem odkupić grzechy, ale nie oddawa mnie w ręce Anioła Śmierci.
Jeśli uczynisz zadość mo e prośbie, będę głosił Two ą chwałę po całym świecie. Nie da
mi tylko umrzeć. Pozwól mi żyć, abym mógł opowiadać o Twoich cudach.

Na słowa Mo żesza Bóg tak odpowieǳiał:
— Jest w niebie spec alna brama dla cadyków³⁵⁶, ale umrzeć muszą wszyscy luǳie.

Zarówno cadycy, ak zwykli prości luǳie. Taki est porządek rzeczy na świecie od samego
początku.

Kiedy Mo żesz przekonał się, że ego prośby nie zdaǳą się na nic, zwrócił się z apelem
do nieba i ziemi:

— O wy, Niebiosa! O, Ziemio! Proście dla mnie o litość! Niebo, Ziemia
A niebo i ziemia odpowieǳiały:
— To my racze powinnyśmy błagać o litość nad nami aniżeli nad tobą. Któregoś

bowiem dnia niebiosa zostaną rozdarte niczym chmura, a ziemia zgnĳe ak szata.
Wtedy Mo żesz zwrócił się do słońca i księżyca:
— O, Słońce! O, Księżycu! Proście o litość nade mną! Słońce, Księżyc
A słońce i księżyc zgodnie odpowieǳiały:
— Powinnyśmy racze błagać o litość nad nami aniżeli nad tobą, albowiem w końcu

i my zgaśniemy ak świeca.
Wtedy Mo żesz zwrócił się do gór:
— O, Góry! Góry duże i Góry małe! Wstawcie się za mną! Proście o litość nade mną! Góry
A góry tak odpowieǳiały:
— Powinnyśmy racze błagać o litość nad nami aniżeli nad tobą, albowiem duże góry

zostaną starte z powierzchni ziemi, a małe znikną.
Mo żesz nie dał za wygraną i zwrócił się do wielkiego morza: Morze
— O ty, Morze na większe! Wstaw się za mną! Proś o litość dla mnie.
A morze tak odpowieǳiało:
— Synu Amrama³⁵⁷, co się z tobą ǳie e? Przecież przed laty przyszedłeś do mnie ze

swo ą laską i uderzyłeś mnie. Rozbiłeś mnie na dwanaście części. Ja nie byłem w stanie
przeciwstawić ci się, albowiem Duch Boży promieniście świecił nad two ą prawą ręką. Co
się z tobą stało?

Kiedy morze przypomniało mu o cudownych wyczynach, których sprawcą był za
młodu, Mo żesz zawołał:

— Ach, gdybym to mógł powrócić do dawnych młodych lat! Wtedy, kiedy stałem
na twoim brzegu, kiedy byłem ak mocarny król. ǲisia zaś padam przed tobą na ziemię
i błagam. A nikt nie zwraca na mnie uwagi!

Zaraz potem Mo żesz zwrócił się do anioła Matatrona³⁵⁸, ministra spraw wewnętrz- Anioł
nych niebios:

— Proś o litość nade mną. Nie chcę umrzeć.
A Matatron na prośbę Mo żesza tak odpowieǳiał:
— Mo żeszu, nauczycielu mó , rabbi mó ! Po co się tak fatygu esz? Daremna sprawa.

Słyszałem za kulisami, że two e błagalne prośby nie zostały przy ęte.
Mo żesz wtedy położył ręce na głowę, rozpłakał się i żałosnym głosem zawołał:
— Do kogo więc mam teraz iść? Kogo mam teraz prosić o litość? Boże Świata! Pytam Bóg

się Ciebie. Czy słuszne est i sprawiedliwe, aby nogi, które wstąpiły do nieba, i twarz, która
wiǳiała Ducha Bożego, Szechinę³⁵⁹, leżały w ziemi tak ak wszyscy luǳie? Co luǳie na
to powieǳą? Na pewno powieǳą, że eśli sam Mo żesz, który wzniósł się do nieba, który

³⁵⁶cadyk — zwany również rebe, charyzmatyczny przywódca wspólnoty chasyǳkie , otoczony czcią; wzór
pobożności, sprawiedliwości i pokory dla wspólnoty. [przypis edytorski]

³⁵⁷Amram — syn Kehata, miał żonę Jokebed, która uroǳiła mu synów Aarona, Mo żesza oraz córkę Miriam
(Lb , –). Pochoǳi od niego ród Amramitów (Lb ,). [przypis edytorski]

³⁵⁸Matatron a. Metatron — serafin występu ący w tradyc i udaistyczne i nie tylko, król aniołów, ulubieniec
Boga. [przypis edytorski]

³⁵⁹szechina (hebr.) — obecność, zamieszkiwanie; po ęcie, choć nie po awia się w Biblii, często występu e w u-
daizmie na określenie widoczne obecności Boga początkowo w Namiocie Zgromaǳenia, następnie w Świątyni
Jerozolimskie . [przypis edytorski]

  Ze skarbnicy midraszy 



stał się ednym z aniołów i rozmawiał twarzą w twarz z Bogiem, nie doczekał się przy ęcia
swo e pokuty, to co bęǳie z prostym z adaczem chleba, który schoǳi z tego świata bez
Tory³⁶⁰ i bez dobrych uczynków? Jego pokuta z całą pewnością nie zostanie przy ęta.

— Powieǳ mi, Mo żeszu — rzekł Wszechmogący — dlaczego tak się zamartwiasz?
Czemu się tak prze mu esz?

I Mo żesz zapytał:
— Czy est słuszne i sprawiedliwe, aby mo a matka Jechewed³⁶¹, która tyle wycierpiała

za życia, kiedy mnie wrzucono do wody, cierpiała też z mego powodu po śmierci?
I Bóg na to odpowieǳiał:
— Taki miałem zamysł przy tworzeniu świata. I taki est porządek rzeczy na nim.

Każde pokolenie ma swoich kaznoǳiei, swoich nauczycieli i swoich przywódców. Do te
pory ty służyłeś narodowi żydowskiemu. Teraz nadszedł czas, aby przewoǳił mu twó
uczeń Jozue³⁶².

 ³⁶³    
Pewnego dnia Mo żesz powziął niezłomną decyz ę: Bóg

Tora— Napiszę Torę³⁶⁴ w trzynastu egzemplarzach. Po ednym dla każdego plemienia.
Trzynasty zaś egzemplarz zostanie wstawiony do Sza Boga. Kiedy po latach luǳie zaczną
do tekstu Tory dodawać swo e własne słowa albo też zaczną niektóre z nie wykreślać,
potomkowie Lewiego³⁶⁵ wy mą z Sza Boga trzynasty zwó Tory i pokażą wszystkim, ak
w istocie brzmi tekst ob awiony przeze mnie na Górze Syna ³⁶⁶.

W trakcie pisania Tory różne myśli choǳiły mu po głowie:
„Teraz za mę się sprawą, która est źródłem życia każdego wierzącego. Dlatego też Śmierć

sąǳę, że nigdy nie umrę”.
Wtedy ob awił mu się Bóg i w takie odezwał się słowa:
— Mo żeszu, sługo mó , skończ pręǳe swo ą pracę, albowiem ǳień two e śmierci

est uż bliski.
— Da mi eszcze trochę pożyć! Niech Jozue³⁶⁷ bęǳie przywódcą całego narodu, a

zaś zostanę ego sługą.
³⁶⁰Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-

ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]

³⁶¹Jechewed — również: Jokebed. [przypis edytorski]
³⁶²Jozue — syn Nuna, uroǳił się w Egipcie podczas niewoli egipskie . Początkowo miał na imię Ozeasz,

imię Jozue nadał mu Mo żesz. Kiedy Mo żesz umarł, Jozue został przywódcą Izraelitów. Wprowaǳił ich do
ziemi Kanaan i podbił ą. Jozue est bohaterem Księgi Jozuego, est też sęǳią starożytnego Izraela, symbolem
nieugiętości i wierności. [przypis edytorski]

³⁶³Mojżesz — syn Amrama i Jokebed; prorok, prowaǳił Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecane , do które on
sam nie dotarł. Jego matka, aby uchronić go przed śmiercią, nakazaną przez faraona wszystkim pierworodnym
synom żydowskim, wrzuciła go w koszyku do wody. Został wyłowiony przez córkę faraona, która traktowała go
ak syna (W ,–). Sprawował właǳę nad ludem Izraela; na górze Syna Bóg przekazał mu tablice kamienne
z ǳiesięciorgiem przykazań (W ,; ,). Mo żesz zmarł w wieku  lat w krainie Moabu na górze Nebo
(Pwt ,–); zgodnie z obietnicą Boga, przed śmiercią u rzał Ziemię Obiecaną, ale nigdy do nie nie dotarł
(Pwt ,–). [przypis edytorski]

³⁶⁴Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]

³⁶⁵Lewi — trzeci syn Jakuba i Lei. Wspominany przy okaz i podstępu, aki zastosował do wymordowania
mężczyzn miasta Sychem (Rǳ ,–,), za co został potępiony przez Jakuba (Rǳ ,–). Od niego
pochoǳi ród Lewitów, który przeznaczony został przez Boga do służenia w Przybytku Mo żeszowym (Lb
,–). [przypis edytorski]

³⁶⁶Góra Synaj — druga, co do wysokości góra na półwyspie Syna . Zgodnie z przekazem biblĳnym w e
pobliżu Mo żesz u rzał anioła w płonącym krzewie, który nakazał mu wyprowaǳić Żydów z Egiptu (W ,–
). Późnie na górze Syna Bóg zawarł przymierze z Mo żeszem da ąc mu tablice z przykazaniami (W ,).
[przypis edytorski]

³⁶⁷Jozue — syn Nuna, uroǳił się w Egipcie podczas niewoli egipskie . Początkowo miał na imię Ozeasz,
imię Jozue nadał mu Mo żesz. Kiedy Mo żesz umarł, Jozue został przywódcą Izraelitów. Wprowaǳił ich do
ziemi Kanaan i podbił ą. Jozue est bohaterem Księgi Jozuego, est też sęǳią starożytnego Izraela, symbolem
nieugiętości i wierności. [przypis edytorski]
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— Dobrze — powieǳiał Bóg. — Służ Jozuemu tak, ak on tobie służył.
Kiedy Mo żesz skończył pracę i księgi Tory zostały uż spisane, udał się do namiotu Tora

Jozuego i stanął w drzwiach. Jozue sieǳiał właśnie wewnątrz namiotu. Przed nim sieǳia-
ła starszyzna plemion, które wykładał naukę Tory. Starszyzna z uwagą przysłuchiwała się
ego słowom. A Bóg sprawił, że Jozue nie zauważył sto ącego w drzwiach namiotu pochy-
lonego Mo żesza, który również uważnie słuchał ego słów. W tym samym czasie zbliżyło
się do namiotu wielu luǳi. Zwrócili uwagę na to, że Mo żesz stoi, podczas gdy Jozue
sieǳi. Podnieśli krzyk:

— Co się z tobą stało, Jozue? Dlaczego nie patrzysz w kierunku drzwi? Czyżbyś nie
wiǳiał naszego woǳa, Mo żesza? Dlaczego pozwalasz, aby stał w drzwiach?

Usłyszawszy ich słowa, Jozue zadrżał. Kiedy rzucił okiem w stronę we ścia i u rzał
sto ącego w nich Mo żesza, z rozpaczy podarł na sobie szaty i głosem pełnym żalu zawołał:

— Biada mi! Woǳu mó ! Nauczycielu mó ! We dź, proszę cię, do środka i za mĳ
godne ciebie mie sce, przewodniczącego zgromaǳenia.

A Mo żesz na to odpowieǳiał:
— Począwszy od ǳisie szego dnia a będę tobie służył. Wszystko, co rozkażesz, wy-

konam. W nagrodę za to Bóg pozwoli mi dale żyć i wprowaǳi mnie do Ziemi Obiecane .
Jozue wstał i podszedł do Mo żesza. Wspólnie udali się do Świątynnego Namiotu.

Kiedy się do niego zbliżyli, ukazał się na niebie ogromny słup z chmur, który odǳielił
Mo żesza od Jozuego. Bóg wtedy przemówił do Jozuego. A kiedy chmura uniosła się
znowu ku niebu, Mo żesz rzekł do Jozuego:

— Rabbi mó , nauczycielu mó ! Powieǳ mi, co ci Bóg przekazał? Zazdrość
— Nie mogę ci tego powieǳieć. Bóg mi zabronił.
Usłyszawszy to, Mo żesz z bólem zawołał:
— Lepie uż sto razy umrzeć, aniżeli raz zazdrościć.
Kiedy Bóg usłyszał, że Mo żesz chce umrzeć, powieǳiał do niego:
— We dź na szczyt góry, a a otworzę ci oczy. Pokażę ci ziemię, którą przyobieca-

łem ludowi Izraela. U awnię również przed tobą, aki los spotka lud Izraela w dalsze
przyszłości.

   ³⁶⁸
W czterǳieści lat po wy ściu Żydów z Egiptu Pan Bóg rzekł do Mo żesza³⁶⁹: Śmierć, Bóg

— Idź i powieǳ twemu bratu Aaronowi, że przyszła ego pora rozstania się ze świa-
tem.

Wtedy Mo żesz zaczął prosić Wszechmogącego:
— Panie i Władco świata! Jakże potrafię pó ść do brata mego i przekazać mu taką

wieść? Jak potrafię mu powieǳieć, że wybiła ego ostatnia goǳina?
I Bóg na to odpowieǳiał:
— Jest to wyrok nieodwołalny. Aaron ednak nie umrze tak ak wszyscy luǳie, albo-

wiem w dniu, kiedy powstrzymał szale ący wśród Żydów pomór, orzekłem, że nie oddam
go w ręce Anioła Śmierci.

A wówczas panował taki zwycza : każdego dnia z rana przychoǳili naczelnicy po- Żyd
szczególnych grup plemiennych do Eleazara³⁷⁰, syna Aarona, i wraz z nim udawali się do
Aarona. Następnie Aaron, Eleazar oraz naczelnicy plemion szli do Mo żesza, aby złożyć
mu hołd. Tego dnia Mo żesz odstąpił od tego zwycza u. Wstał znacznie wcześnie niż
zwykle i wraz z Eleazarem i naczelnikami udał się do Aarona. Ten na ich widok powie-
ǳiał:

³⁶⁸Aaron — starszy brat Mo żesza i ego pomocnik (W ,). Pomógł Mo żeszowi wyprowaǳić Izraelitów
z Egiptu (W ,–). [przypis edytorski]

³⁶⁹Mojżesz — syn Amrama i Jokebed; prorok, prowaǳił Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecane , do które on
sam nie dotarł. Jego matka, aby uchronić go przed śmiercią, nakazaną przez faraona wszystkim pierworodnym
synom żydowskim, wrzuciła go w koszyku do wody. Został wyłowiony przez córkę faraona, która traktowała go
ak syna (W ,–). Sprawował właǳę nad ludem Izraela; na górze Syna Bóg przekazał mu tablice kamienne
z ǳiesięciorgiem przykazań (W ,; ,). Mo żesz zmarł w wieku  lat w krainie Moabu na górze Nebo
(Pwt ,–); zgodnie z obietnicą Boga, przed śmiercią u rzał Ziemię Obiecaną, ale nigdy do nie nie dotarł
(Pwt ,–). [przypis edytorski]

³⁷⁰Eleazar — syn Aarona i ego żony Eliszeby, arcykapłan. [przypis edytorski]
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— Mo żeszu, bracie mó , dlaczego zmieniłeś obowiązu ący zwycza ?
A Mo żesz na to:
— Tak nakazał mi Pan Bóg.
I tak wszyscy uż razem ruszyli. Pośrodku Aaron, po ego prawe ręce Mo żesz, po

lewe Eleazar.
Kiedy Żyǳi zobaczyli, że Aaron kroczy pośrodku, tak zaczęli komentować:
— Duch Święty odebrany został Mo żeszowi i przekazany Aaronowi.
Żyǳi kochali barǳie Aarona aniżeli Mo żesza. Ten był bowiem surowy i ściśle trzy-

mał się litery prawa. Prawo znaczyło u niego więce niż wszystko inne na świecie. Aaron
zaś łagoǳił spory i ednał skłóconych. Likwidował konflikty małżeńskie. Kiedy docho-
ǳiły go wieści, iż pod osłoną nocy ktoś wyruszył na drogę, aby popełnić przestępstwo,
wychoǳił mu na spotkanie i tak do niego przemawiał: „Po coż wyszedłeś na drogę, kie-
dy noc dookoła panu e? Luǳie gotowi pode rzewać, że knu esz coś niedobrego. Wiem
przecież, że pochoǳisz z porządne roǳiny i sam również esteś uczciwym człowiekiem”.

W taki oto sposób Aaron chronił człowieka przed grzechem. Nic przeto ǳiwnego,
że wszyscy luǳie barǳo go kochali. Tego dnia, gdy Mo żesz przyszedł do niego i wraz
z Eleazarem i naczelnikami towarzyszył mu w droǳe, Aaron zapytał:

— Mo żeszu, bracie mó ! Powieǳ mi, o co właściwie choǳi?
— Zaczeka , powiem ci, ale dopiero wtedy, gdy we ǳiemy na górę.
Kiedy wstąpili na górę, Mo żesz rzekł:
— Bracie mó ! Powieǳ mi, może Wszechmogący powierzył ci akiś fant do prze-

chowania, a teraz chce go odebrać?
Aaron na to odpowieǳiał:
— Ohel Moed³⁷¹ (Namiot świątynny), w którym była przechowywana szafa z tabli-

cami Przymierza³⁷² ze wszystkimi naczyniami, został mi powierzony przez Boga. Może
niewłaściwie opiekowałem się nim?

— Bóg dał ci na przechowanie siedmioramienną menorę³⁷³.
Aaron nie zdawał sobie sprawy, że mówiąc o menorze, Mo żesz ma na myśli ego

duszę. Mo żesz zaś wiǳąc, że Aaron niczego nie przeczuwa, powieǳiał:
— Bracie mó , nadszedł czas, abyś opuścił ten świat.
Usłyszawszy to, Aaron położył ręce na głowie i zaniósł się głośnym płaczem. Wtedy

Mo żesz wziął go za rękę, doprowaǳił do groty i wskazu ąc palcem tako rzekł:

³⁷¹Ohel Moed (hebr.) — zwany także Przybytkiem Mo żeszowym; skonstruowana na polecenie Mo żesza
w czasie wędrówki Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecane pod górą Syna , przenośna świątynia. Przełożonym
przybytku był arcykapłan. Ohel Moed towarzyszył Izraelitom w wędrówce po pustyni i w podbo u Kanaanu oraz
w dalszych wędrówkach. Ostatecznie został złożony w zbudowane przez Salomona Świątyni Jerozolimskie .
W Biblii hebrajskiej brak wzmianek o losach Ohel Moedu po zdobyciu i zburzeniu Jerozolimy przez Babilończy-
ków w roku  p.n.e. [przypis edytorski]

³⁷²szafa z tablicami Przymierza — zwana również Arką. [przypis edytorski]
³⁷³menora (hebr.) — siedmioramienny ozdobny kandelabr i symbol Izraela. Menora est ednym z na star-

szych symboli religii żydowskie . Początkowo używana przez Żydów w Przybytku Mo żeszowym przed Arką
Przymierza i w Świątyni Jerozolimskie . Symbolizu e ona krzew gore ący, który Mo żesz zobaczył na górze
Syna . Pierwsza (i przez długi czas edyna) menora została wykonana dokładnie według instrukc i Mo żesza
zapisanych w Księǳe Wyjścia (W ,–). [przypis edytorski]

  Ze skarbnicy midraszy 



— Bracie mó ! Spó rz! Oto spoczywa ą tuta Abraham³⁷⁴, Izaak³⁷⁵ i Jakub³⁷⁶. Ty masz
na sobie święte szaty kapłańskie. Jeszcze możesz e zanieczyścić. Zde m e więc i włóż na
siebie szaty Eleazara. Wtedy we dę z tobą do wnętrza groty.

Aaron postąpił tak, ak mu polecił Mo żesz. Kiedy weszli do środka, zobaczył poście-
lone łóżko i płonącą obok świecę. Mo żesz rzekł:

— Aaronie, bracie mó , we dź do tego łóżka! — I Aaron wszedł do łóżka. — Wy-
ciągnĳ ręce! — Aaron wyciągnął ręce. — Zamknĳ oczy! — I Aaron zamknął oczy. —
Zamknĳ usta! — I Aaron tak uczynił. A w te same chwili Wszechmogący ednym po-
całunkiem odebrał mu duszę. Wtedy Mo żesz również pocałował go w eden policzek,
a Eleazar w drugi. Przez cały ten czas Żyǳi stali u podnóża góry i drżeli z niecierpliwo-
ści i oczekiwania. A szatan nie przestawał ich pod uǳać. Podszeptywał im, że Mo żesz
i Eleazar zwabili Aarona na górę, aby uczynić mu krzywdę. A że Żyǳi go kochali całym
sercem, z niepoko em czekali na ego powrót. Wiǳąc, iż wraca ą tylko Mo żesz i Eleazar,
rzucili się na nich z krzykiem:

— Gǳie Aaron?
I Mo żesz powieǳiał:
— Bóg Wszechmogący wziął go do Swego ra u.
— Nie wierzymy ci! A może Aaron powieǳiał coś takiego, co nie przypadło ci do

gustu, a tyś go śmiercią pokarał?
I porwani złością chcieli ukamienować Mo żesza i Eleazara. Wtedy Bóg wydał aniołom Anioł

rozkaz:
— Podnieście łóżko, na którym spoczywa umiłowany przeze mnie Aaron. Unieście

e ku niebu. Niech Żyǳi wiǳą, że to prawda. Wtedy nic złego nie zrobią ani Mo żeszowi,
ani Eleazarowi.

I aniołowie podnieśli łóżko, i luǳie zobaczyli, że przed nim postępu e Pan Bóg, który Tora
go żegna mową żałobną, a aniołowie powtarza ą za nim: „Prawǳiwa Tora³⁷⁷ była w ego
ustach. Sama prawda była w kazaniach Aarona”. Zrozumieli to wtedy wszyscy Żyǳi, od
na młodszych do na starszych, i gorzkim płaczem wyrazili żal po zmarłym Aaronie.

I Mo żesz zalewa ąc się łzami tak powieǳiał:
— Biada mi. Pozostałem samiuteńki na świecie. Kiedy umarła mo a siostra Miriam,

nikt nie przyszedł, aby nas pocieszyć. Tylko a i Aaron oraz ego ǳieci staliśmy przy
e śmiertelnym łożu. Tylko my opłakiwaliśmy ą i myśmy ą pochowali. Kiedy Aaron
umierał, a i ego syn byliśmy przy nim. Ale co bęǳie ze mną? Kto bęǳie stał przy moim
śmiertelnym łóżku? Ani matka, ani syn, ani brat, ani siostra. Kto po mnie bęǳie płakał?

Wtedy Bóg zwrócił się do Mo żesza:
³⁷⁴Abraham — biblĳny patriarcha, syn Teracha. Pierwotnie miał na imię Abram. Gdy miał  lat ukazał mu

się Bóg i nakazał mu wyruszyć do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to
mie sce odda e ego potomstwu (Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim
przymierze; zapowieǳiał, że Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham;
wtedy również Bóg nakazał dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która
była bezpłodna (Rǳ ,–), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar
— Izmael (Rǳ ,–). ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka
(Rǳ ,–). Po śmierci Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–).
Bóg wystawił Abrahama na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał
na to i gdy miał go zabić, Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

³⁷⁵Izaak — patriarcha biblĳny; pierwszy i edyny wspólny syn Abrahama i Sary. Sara była bezpłodna, do
czasu, kiedy Bóg ukazał się Abrahamowi i zapowieǳiał, że ego -letnia żona uroǳi mu syna (Rǳ ,–;
Rǳ ,–). Bóg postanowił wystawić na próbę Abrahama i kazał mu złożyć Izaaka w ofierze. Gdy Izaak uż
leżał na ołtarzu i Abraham miał go zabić, Bóg kazał zabić w zamian barana (Rǳ ,–). Dorosły Izaak wziął
za żonę Rebekę (Rǳ ,), z którą miał bliźnięta – Ezawa i Jakuba (Rǳ ,–). Zmarł w wieku  lat
(Rǳ ,–). [przypis edytorski]

³⁷⁶Jakub — syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Ezawa (Rǳ ,; Rǳ ,). Ezaw uroǳił się pierwszy, ale
sprzedał Jakubowi swo e pierworóǳtwo (Rǳ ,–). Po ął za żony siostry Leę i Rachelę (Rǳ ,–);
one oraz ich niewolnice dały mu dwunastu synów: Rubena, Symeona, Lewiego, Judę, Dana, Nealego, Gada,
Asera, Issachara, Zabulona, Józefa i Beniamina (Rǳ ,–). Jakub walczył z aniołem, który wyłamał mu
biodro, ale z nim nie zwyciężył, dlatego anioł zmienił mu imię na Izrael (Rǳ ,). Dwunastu ego synów
dało początek dwunastu pokoleniom Izraela (Rǳ ,). [przypis edytorski]

³⁷⁷Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]
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— Nie martw się. Ja przy tobie będę w ostatnie goǳinie twego życia. Ja pochowam
cię z wielką czcią. A tak ak Anioł Śmierci nie posiadał właǳy nad Aaronem, który zmarł
ucałowany przeze Mnie, tak i nad tobą nie bęǳie on miał właǳy. Również ty umrzesz
z Moim pocałunkiem. I nikt nie bęǳie wieǳiał, gǳie est twó grób, tak ak nikt nie Grób
wie, gǳie est grób Aarona.

  ³⁷⁸
Kiedy Jozue³⁷⁹ wysłał Kaleba³⁸⁰ i Pinchasa³⁸¹ do Jerycha³⁸², aby przeprowaǳili rozpozna-
nie kra u, tak do nich przemówił:

— Z chwilą wkroczenia do miasta Jerycho macie udawać handlarzy. Macie głośno
krzyczeć: „Garnki na sprzedaż! Kupu cie garnki!”. Mieszkańcy miasta nie będą wtedy
zwracali na was uwagi i nic złego wam się nie przytrafi.

Kaleb i Pinchas postąpili tak, ak im zlecił Jozue. Weszli do domu kobiety imieniem
Rachab. Kiedy zapadł zmrok, król Jerycha, który widocznie otrzymał informac ę o nich,
przesłał do Rachab następu ący rozkaz: „Wyda natychmiast tych mężczyzn, albowiem są
szpiegami”.

Rachab nie chciała ich wydać i zaprowaǳiła Kaleba i Pinchasa na dach swego domu,
aby ich ukryć. Wtedy Pinchas powieǳiał do nie :

— Ukry tylko Kaleba. Mnie nie trzeba ukrywać, albowiem Bóg mnie święcił i uczynił
podobnym do anioła, który wiǳi, a est niewiǳialny.

Ukrywszy Kaleba, Rachab powieǳiała:
— Wiem, że Bóg obiecał przekazać w wasze ręce cały ten kra . Wiem też, że nikt nie Bóg

zdoła was pokonać. Wasz Bóg est w niebie i cała ziemia est pod Jego właǳą. Dlatego
też przysięgnĳcie mi na waszego Boga, że za uczynioną wam łaskę odpłacicie mi pięk-
nym za nadobne. Zostawcie przy życiu mnie oraz mego o ca i matkę wraz ze wszystkimi
krewnymi.

I wtedy odezwał się Bóg:
— Za to, że Rachab powieǳiała: „Bóg est w niebie”, choć sama Mnie nigdy nie

wiǳiała, i za to, że okazała się oddaną córką o ca i matki i poprosiła o życie dla nich,
pozwolę e długo żyć. Z e łona wy dą tacy znakomici luǳie, ak Jeremiasz³⁸³ i Chilki-

³⁷⁸Rachab — wg Księgi Jozuego Rachab była prostytutką z Jerycha, która pomogła Izraelitom w zdobyciu
miasta. [przypis edytorski]

³⁷⁹Jozue — syn Nuna, uroǳił się w Egipcie podczas niewoli egipskie . Początkowo miał na imię Ozeasz,
imię Jozue nadał mu Mo żesz. Kiedy Mo żesz umarł, Jozue został przywódcą Izraelitów. Wprowaǳił ich do
ziemi Kanaan i podbił ą. Jozue est bohaterem Księgi Jozuego, est też sęǳią starożytnego Izraela, symbolem
nieugiętości i wierności. [przypis edytorski]

³⁸⁰Kaleb — syn Jefunnego, ako edyny człowiek w wieku powyże dwuǳiestu lat, poza Jozuem, w czasie
czterǳiestoletnie wędrówki do Kanaanu nie sprzeniewierzył się Bogu. Został za to nagroǳony wstępem do
Ziemi Obiecane i przyǳiałem okolic Hebronu w ǳieǳictwo (Joz ,–). [przypis edytorski]

³⁸¹Pinchas — syn Helego, brat Chofniego; podczas składania ofiar Jahwe bracia zawłaszczali sobie mięso,
cuǳołożyli również z kobietami służącymi przy Namiocie Spotkania. Za karę bracia mieli umrzeć tego samego
dnia. Chofni i Pinchas zabrali Arkę Przymierza na bitwę z Filistynami. Bitwa zakończyła się dotkliwą klęską
Izraelitów. Arka została przechwycona, a oba bracia zginęli. [przypis edytorski]

³⁸²Jerycho — miasto położone w Judei (obecnie wschodnia część Palestyny), ok.  km na zachód od rzeki
Jordan i ok.  km na północny zachód od Morza Martwego. [przypis edytorski]

³⁸³Jeremiasz — syn Chilkiasza, twórca biblĳne księgi Jeremiasza, w które zawarł napomnienia i groźby
dla Izraelitów; przypisu e się mu również autorstwo biblĳnych Lamentacji. Jest uznawany za ednego z czterech
proroków większych. Zapowieǳiał spustoszenie Judy i Jerozolimy, upadek państwa i niewolę oraz oswoboǳenie
z niewoli i ostateczne zbawienie. [przypis edytorski]
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asz³⁸⁴, Sarid³⁸⁵ i Maasy a³⁸⁶, Baruch ben Neria³⁸⁷, Chanamel³⁸⁸, Szalom³⁸⁹ i Ezechiel³⁹⁰,
przed którym niebiosa się otworzą, aby mógł zobaczyć to, co est boskie.

  
Kiedy Jozue³⁹¹ zdobył uż cały kra , otrzymał od króla Amorytów³⁹² Szowecha³⁹³ list na- Wo na, Żyd, Król
stępu ące treści:

„Wiem, co uczyniłeś królom kra u Kanaan³⁹⁴: wybiłeś ich poddanych,
a miasta ich obróciłeś w perzynę³⁹⁵. Dlatego zwołałem do siebie na naradę
 królów Pers i i Medii³⁹⁶, podczas które tak im powieǳiałem: «Zbierzcie
swo e potężne i liczne ak piasek nad brzegiem morza wo ska. Włączymy
do nich również naszego bohatera Jafeta³⁹⁷ i wspólnie wyruszymy na wo nę
przeciw Jozuemu. Wspólnymi siłami pokonamy go, wytniemy w pień ego
poddanych, tak aby ślad po nich nie pozostał». A więc przygotu się, Jozue,
do walki, żebyś późnie się nie tłumaczył, iż królowie Pers i i Medii znienacka
na ciebie napadli”.

Po przeczytaniu listu zmartwienie ogarnęło Jozuego. Treść listu tymczasem zacho-
wał tylko dla siebie. Akurat było święto Szawuot³⁹⁸. Nie chciał Jozue zamącić nastro u
świątecznego. Niech — myślał sobie — lud dowie się dopiero po święcie.

Gdy święto minęło, Jozue zwołał Żydów i przeczytał im na głos list króla Amorytów. Bóg
Na zakończenie powieǳiał:

— Stoczyliśmy wiele bitew. Pobiliśmy na głowę wielu królów i zdobyliśmy wiele
dużych i małych miast. Bóg nasz rzucił strach i zgrozę na wszystkich naszych przeciwni-
ków i oddał ich w nasze ręce. Bądźcie więc silni i nieugięci. Nie bó cie się tych tysięcy
bo owników, którzy wystąpią przeciwko nam. Pokłada my naǳie ę w Bogu. On nam
pomoże.

Zebrani Żyǳi polecili Jozuemu odpowieǳieć królowi Amorytów w ednym zdaniu:
„Możesz przy ść do nas ze wszystkimi twoimi armiami. My esteśmy przygotowani”.

I Jozue przesłał królowi Szowechowi taką oto odpowiedź:

³⁸⁴Chilkĳasz — o ciec Jeremiasza. [przypis edytorski]
³⁸⁵Sarid — postać o takim imieniu nie występu e w Biblii. [przypis edytorski]
³⁸⁶Maasyja — postać o takim imieniu nie występu e w Biblii. [przypis edytorski]
³⁸⁷Baruch ben Neria — sekretarz i przy aciel proroka Jeremiasza, przypisu e się mu autorstwo Księgi Barucha.

[przypis edytorski]
³⁸⁸Chanamel — inacze Chanameel, kuzyn Jeremiasza (Jr ,–). [przypis edytorski]
³⁸⁹Szalom — prawdopodobnie tu choǳi o postać: Szallum. Szallum był o cem Chanameela, stry em Jere-

miasza (Jr ,–). [przypis edytorski]
³⁹⁰Ezechiel — prorok, kohen; przypisu e mu się autorstwo biblĳne Księgi Ezechiela; syn Buziego. Bóg po-

wołu e go do roli proroka (Ez ,) ok.  r. p.n.e. W kole nym wiǳeniu nakazu e mu przemawiać do ludu
Izraela w ego imieniu (Ez ,) i ustanawia go stróżem narodu żydowskiego (Ez ,); Bóg uprzeǳił go rów-
nież, że Jerozolima zostanie zburzona (Ez ,) i ze ześle karę za grzechy na potomków Judy (Ez ,). Ezechiel
został uprowaǳony wraz z dworem króla Jo akima do Babilonii. Na wygnaniu Ezechiel zapowiadał odroǳenie
Izraela (Ez –). [przypis edytorski]

³⁹¹Jozue — syn Nuna, uroǳił się w Egipcie podczas niewoli egipskie . Początkowo miał na imię Ozeasz,
imię Jozue nadał mu Mo żesz. Kiedy Mo żesz umarł, Jozue został przywódcą Izraelitów. Wprowaǳił ich do
ziemi Kanaan i podbił ą. Jozue est bohaterem Księgi Jozuego, est też sęǳią starożytnego Izraela, symbolem
nieugiętości i wierności. [przypis edytorski]

³⁹²amoryci — plemiona zamieszku ące północną część Ziemi Obiecane (ziemie zwane Amurru) ma ące stolicę
w Cheszbonie (Joz ,). Ziemie podbite przez Jozuego (Joz ,–). [przypis edytorski]

³⁹³Szowech — król o takim imieniu nie po awia się ani w Pięcioksiągu Mojżeszowym, ani w źródłach histo-
rycznych. [przypis edytorski]

³⁹⁴Kanaan — starożytna kraina na wschodnim wybrzeżu Morza Śróǳiemnego, wymieniana w Biblii ako
ziemia obiecana Izraelitom przez Boga (tereny obecne Palestyny) (Rǳ ,–); w szerszym znaczeniu Kanaan
to ziemie obe mu ące Fenic ę, Palestynę, Syrii i ciągnące się do rzeki Euat. [przypis edytorski]

³⁹⁵perzyna (staropol.) — zgliszcza, żarzący się popiół. [przypis edytorski]
³⁹⁶ królów Persji i Medii — anachronizm: w czasach Jozuego Pers a i Media nie były eszcze potęgami.

Odwołano się do nazw tych państw, by wyolbrzymić zagrożenie, na akie narażony był Jozue. [przypis edytorski]
³⁹⁷Jafet — syn Noego, brat Sema i Chama (Rǳ ,). Wg Biblii eden z trzech protoplastów luǳi na ziemi.

[przypis edytorski]
³⁹⁸Szawuot — Święto Tygodni, zwane też Świętem Żniw, Pięćǳiesiątnicą lub Zielonymi Świątkami. Upa-

miętnia ǳień, w którym Żyǳi otrzymali Torę na Górze Syna . [przypis edytorski]
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„W imieniu żydowskiego Boga, w imieniu Boga Abrahama³⁹⁹, Izaaka⁴⁰⁰
i Jakuba⁴⁰¹. List ninie szy pochoǳi od Jozuego ben Nun, sługi Bożego, do
króla Amorytów bĳącego pokłony przed drewnem i kamieniem. Czytałem
two e słowa, którymi chciałeś nas zastraszyć i przerazić. Dowieǳiałem się
z nich, że wybierasz się wraz z wieloma innymi królami na wo nę, aby nas
zgłaǳić. Z twego listu wynika, że two e wo ska są potężne, a two e konie
i rydwany są niezliczone. Przy mĳ więc do wiadomości, królu, że a wystąpię
przeciwko tobie w imieniu tego Boga, który stworzył niebo i ziemię, Boga,
który uczynił dla nas cuda w krainie Egiptu i zemścił się za nas na okrutnym
faraonie⁴⁰². Lepie więc bęǳie, żebyś sieǳiał w swoim kra u i nie przycho-
ǳił do nas. Zanieczyściłbyś bowiem naszą świętą ziemię twoimi bożkami
i niegodnymi postępkami. Za siedem dni spotkamy się. Stoczymy wtedy
bitwę”.

Kiedy król Amorytów zapoznał się z treścią Jozuowego listu wpadł w popłoch. Ze
strachu spadł z krzesła. Podarł na sobie ubranie i rozpaczliwym głosem wykrzyknął:
„Biada! Jesteśmy zgubieni! Na amen!”. Potem kazał przywołać posłańca, który przyszedł
z listem od Jozuego, i zapytał go:

— Jak wygląda ą luǳie, do których przybyłeś z moim listem?
— Wszyscy oni są prawǳiwymi bohaterami. Są doświadczeni w bo ach, a król ich

wygląda na prawǳiwego anioła boskiego. Jest wysoki. Buǳi lęk. Ubranie ego mieni się
błękitem i purpurą. Na głowie ma królewską koronę. I est mądry. I luǳie przychoǳą
do niego słuchać ego mądrych i uczonych słów. On sam przemawia do nich w sposób
spoko ny i łagodny. A każde ego słowo est dla luǳi rozkazem, który natychmiast zosta e
wykonany.

I smutek ogarnął króla Amorytów. Żal mu się zrobiło, że zadarł z Żydami. Natych-
miast wydał swoim luǳiom rozkaz, aby pozostali w kra u i nie ruszali się z mie sca.
Z Jozuem, powieǳiał, nie będę walczył.

Tymczasem Jozue zebrał  tysięcy żołnierzy żydowskich i na ich czele wyruszył nad
Merom⁴⁰³. Kiedy Szowech zobaczył z daleka Jozuego i ego wo ska, serce zaczęło w nim
walić młotem. Podniósł lament i krzyk.

Jego płacz usłyszała matka. Nie namyśla ąc się długo, weszła do ego komnaty i zaczęła Matka
go pocieszać:

— Synu mó ! Nie bó się! Znam wiele zaklęć i mam umie ętności czarowania. Za ich Więzienie
pomocą zamknę Jozuego i ego wo ska za siedmioma bramami żelaznych twierǳ. Nigdy
uż stamtąd nie wy dą.

³⁹⁹Abraham — pierwotnie imię Abram, syn Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się Bóg i nakazał mu wyruszyć
do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to mie sce odda e ego potomstwu
(Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim przymierze; zapowieǳiał, że
Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham; wtedy również Bóg nakazał
dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która była bezpłodna (Rǳ ,–
), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar — Izmael (Rǳ ,–).
ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka (Rǳ ,–). Po śmierci
Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama
na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał na to i gdy miał go zabić,
Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁴⁰⁰Izaak — patriarcha biblĳny; pierwszy i edyny wspólny syn Abrahama i Sary. Sara była bezpłodna, do
czasu, kiedy Bóg ukazał się Abrahamowi po raz drugi i zapowieǳiał, że ego -letnia żona uroǳi mu syna
(Rǳ ,–; Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama na próbę i kazał mu złożyć Izaaka w ofierze. Gdy Izaak uż
leżał na ołtarzu i Abraham miał go zabić, Bóg nakazał Abrahamowi nie zabĳać syna, a w zamian złożyć w ofierze
barana (Rǳ ,–). Dorosły Izaak wziął za żonę Rebekę (Rǳ ,) z którą miał bliźnięta – Ezawa i Jakuba
(Rǳ ,–). Zmarł w wieku  lat (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁴⁰¹Jakub — syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Ezawa (Rǳ ,; Rǳ ,). Ezaw uroǳił się pierwszy, ale
sprzedał Jakubowi swo e pierworóǳtwo (Rǳ ,–). Po ął za żony siostry Leę i Rachelę (Rǳ ,–);
one oraz ich niewolnice dały mu dwunastu synów: Rubena, Symeona, Lewiego, Jude, Dana, Nealego, Gada,
Asera, Issachara, Zabulona, Józefa i Beniamina (Rǳ ,–). Jakub walczył z aniołem, który wyłamał mu
biodro, ale z nim nie zwyciężył, dlatego anioł zmienił mu imię na Izrael (Rǳ ,). Dwunastu ego synów
dało początek dwunastu pokoleniom Izraela (Rǳ ,). [przypis edytorski]

⁴⁰²faraon (hebr. Paro, dosł.: ściągać, zǳierać, płacić) — edno z określeń na starożytnych władców egipskich;
zaczęto go używać na początku Nowego Państwa (XVI–XI w. p.n.e.). [przypis edytorski]

⁴⁰³Merom — dolina z eziorem Merom, obecnie nazywana doliną Hula, zna du e się północne części Izraela.
[przypis edytorski]
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Jak rzekła, tak i zrobiła. Jozue i ego wo ska znalazły się w potrzasku za bramami
siedmiu twierǳ żelaznych. Kiedy Jozue zobaczył, w aką wpadł kabałę⁴⁰⁴, szybko skreślił
list do Janiacha, króla pokolenia Rubena⁴⁰⁵, Gada⁴⁰⁶ i połowy pokolenia Manassesa⁴⁰⁷,
mieszka ącego po drugie stronie Jordanu⁴⁰⁸. Jozue tak pisał:

„Kiedy ninie szy list do ǳie do twoich rąk, masz natychmiast zebrać
wo ska, wziąć kapłana Pinchasa⁴⁰⁹ z trąbkami i wyruszyć mi na pomoc.
Wpadliśmy w matnię⁴¹⁰”.

List przywiązał Jozue do skrzydeł gołębia. Ten przeleciał Jordan i tego samego dnia
wieczorem dotarł do sieǳiby Janiacha. Zapoznawszy się z treścią listu, Janiach dosiadł
konia i cwału ąc po mieście głośno wołał: „W imię Boga ogłaszam wo nę!”

I wnet zebrali się wokół niego wszyscy synowie pokolenia Rubena i Gada. Dołączy-
ła do nich również połowa mężów Manassesa. Janiach kazał zawołać również Pinchasa.
Wszyscy ak eden mąż wyruszyli natychmiast na pomoc uwięzionemu Jozuemu. Kiedy
matka Szowecha zauważyła zbliża ące się wo ska Janiacha, załamała z rozpaczy ręce i tak
do syna swego powieǳiała:

— Wiǳę, ak na wschoǳie aśnie e pełnym blaskiem gwiazda. Nie ma sposobu na
boga Żydów. On est ich obrońcą. On est ich ratunkiem!

Usłyszawszy słowa matki, Szowech wpadł w gniew:
— Oszukałaś mnie! Zawiodłaś mnie! Gdybym był nie posłuchał two e rady, wysłał-

bym zupełnie inny list do Jozuego. Byłby to list poko u i zgody.
Następnie Szowech wydał rozkaz, aby wciągnąć matkę na szczyt muru i za karę strącić

ą w dół. Poniosła śmierć na mie scu.
A tymczasem Janiach natarł na wo ska Szowecha. Po krótkie i zaciekłe walce pokonał

go. A Pinchas zaczął trąbić. I potężne dźwięki trąby rozsaǳiły mury żelaznych twierǳ.
Jozue i ego dwanaście tysięcy bohaterów opuścili więzienie cali i zdrowi.

 ⁴¹¹
Achan ben Karmi z pokolenia Judy zauważył podczas ǳiałań wo ennych w Jerychu⁴¹² Grzech, Bóg, Kapłan
w obozie wroga figurkę akiegoś bożka, który miał ęzyk ze złota. Nie oparł się pokusie
i zagarnął bożka wraz z pięknym dywanem, na którym spał. Zabrał też przy sposobności
wszystkie srebrne dary ofiarowane przez wyznawców tego bożka. Wszystko to razem ukrył
w swoim namiocie. Gniew Boga był ogromny. Za karę Żyǳi zaczęli ponosić wielkie ofiary
w te bitwie. A Jair ben Manasses⁴¹³, mądry i bogobo ny człowiek, zginął na polu walki.

Kiedy Jozue⁴¹⁴ dowieǳiał się o tym, podarł na sobie szaty i padł twarzą do ziemi przed
Szafą Boga⁴¹⁵. Leżał tak od rana do wieczora. Wtedy Bóg odezwał się do niego:

— Wstań, Jozue! Dlaczego ukryłeś twarz w ziemi? Izrael zgrzeszył i z tego powodu
nie zdoła pokonać wroga tak długo, póki nie wypleni z siebie zła.

Jozue udał się do arcykapłana. Popatrzył na ego stró , przy rzał się dwunastu szlachet-
nym kamieniom, które zdobiły ego szatę. Zauważył przy tym, że eden z tych kamieni,
należący do pokolenia Judy, est nieco przyćmiony, a emanu ące z niego światło słabnie

⁴⁰⁴wpaść w kabałę — mieć kłopoty; wplątać się lub kogoś w trudną sytuac ę. [przypis edytorski]
⁴⁰⁵Ruben — na starszy syn Jakuba i Lei, brat m.in. Symeona, Lewiego, Judy, przyrodni brat Józefa. [przypis

edytorski]
⁴⁰⁶Gad — siódmy syn Jakuba i Zilpy, która była niewolnicą Lei (Rǳ ,–). [przypis edytorski]
⁴⁰⁷Manasses — pierworodny syn Józefa, odsunięty od przywile u bycia pierworodnym na rzecz Eaima (Rǳ

,). [przypis edytorski]
⁴⁰⁸Jordan — główna rzeka płynąca przez Ziemię Obiecaną. [przypis edytorski]
⁴⁰⁹Pinchas — arcykapłan, prorok, syn Eleazara, wnuk Aarona. [przypis edytorski]
⁴¹⁰matnia — sytuac a bez wy ścia, pułapka. [przypis edytorski]
⁴¹¹Achan a. Akan — syn Karmiego z pokolenia Judy (Joz ,). [przypis edytorski]
⁴¹²Jerycho — miasto położone w Judei (obecnie wschodnia część Palestyny), ok.  km na zachód od rzeki

Jordan i ok.  km na północny zachód od Morza Martwego. [przypis edytorski]
⁴¹³Jair benManasses — sęǳia starożytnego Izraela, pochoǳił z rodu Manassesa (Sǳ ,). [przypis edytorski]
⁴¹⁴Jozue — syn Nuna, uroǳił się w Egipcie podczas niewoli egipskie . Początkowo miał na imię Ozeasz,

imię Jozue nadał mu Mo żesz. Kiedy Mo żesz umarł, Jozue został przywódcą Izraelitów. Wprowaǳił ich do
ziemi Kanaan i podbił ą. Jozue est bohaterem Księgi Jozuego, est też sęǳią starożytnego Izraela, symbolem
nieugiętości i wierności. [przypis edytorski]

⁴¹⁵Szafa Boga — por. Aron ha-kodesz. [przypis edytorski]
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z każdą chwilą. Zrozumiał wtedy, że to pokolenie Judy popełniło grzech. Wydał polecenie
wszystkim plemionom żydowskim i wkrótce Achan został po many. Przyprowaǳony do
Jozuego zaczął się gęsto tłumaczyć:

— Nie minęło więce niż czterǳieści dni od śmierci tego boskiego człowieka, akim
był Mo żesz⁴¹⁶, a ty uż zapomniałeś, co Mo żesz głosił. A głosił on, że dla udowodnienia
komuś winy i skazania go należy mieć zeznania dwóch albo nawet trzech świadków. Niech
więc się stawią świadkowie. Niech zezna ą, że to a przywłaszczyłem owe rzeczy, które są
obłożone klątwą.

Kiedy członkowie pokolenia Judy usłyszeli słowa Achana, rozpoczęli spór z Jozuem. Kłótnia
Pozostałe plemiona stanęły po stronie Jozuego. Wybuchła kłótnia, a wtedy coś drgnęło
w sercu Achana. Szybko powziął decyz ę: „Przyznam się do tego, że przywłaszczyłem sobie
rzeczy obłożone klątwą, i niech wreszcie zapanu e zgoda wśród Żydów. Nie chcę, aby
mó grzech eszcze barǳie się spotęgował”. I Achan przyznał się do winy, a lud Izraela
przekonał się naocznie, że kle noty na szatach arcykapłana zwane Urim i Tummim⁴¹⁷
mówią prawdę. Sprawiedliwości musiało stać się zadość.

I zgodnie z prawem Achan został ukamienowany, ale Bóg wyrzekł wtedy znamienne
słowa:

— Za to, że Achan oddał Mi cześć i przyznał się do popełnione winy, aby zapobiec
waśniom mięǳy braćmi, zapłaci za swó grzech tylko dniem ǳisie szym na tym świecie.
Na tamtym świecie nie odbiorę mu należnego uǳiału.

  
Kiedy Jozue⁴¹⁸ przystąpił do wznoszenia ołtarza dla Wszechmogącego, przyszli do niego Bóg
Żyǳi i zapytali:

— Wytłumacz nam, panie nasz i władco, Jozue, dlaczego Bóg zabronił kłaść żelazo
na kamienie, z których zbudowany est ołtarz?

Jozue tak im odpowieǳiał:
— Kiedy luǳie popełnia ą wobec Boga grzech, to dla uzyskania rozgrzeszenia skła-

da ą Mu ofiarę na ołtarzu i szczerze wyzna ą swo ą winę. Bóg im wtedy wybacza i obda-
rowu e długim życiem w spoko u i poko u. Ołtarz bowiem stworzony został po to, aby
przedłużyć człowiekowi żywot i po ednać go z Bogiem. Z żelazem sprawa ma się zupełnie
inacze . Z niego bowiem luǳie wyrabia ą miecze, topory i wszelkiego roǳa u narzęǳia,
za których pomocą skraca się życie człowieka. One też sie ą nienawiść zarówno mięǳy
poszczególnymi ludźmi, ak całymi narodami. Dlatego Pan Bóg nakazał, aby żelazo, które
skraca życie człowieka, nie stykało się z kamieniami, które przedłuża ą żywot człowieka.

Wy aśnienie Jozuego barǳo się Żydom spodobało. W związku z tym powieǳieli:
— Jeśli kamienie, które nie wiǳą, nie słyszą i nie mówią, są drogie Bogu dlatego,

że goǳą i edna ą luǳi z Nim, to tym barǳie powinien mu być drogi człowiek, który
ży e w zgoǳie z drugim człowiekiem, który edna skłócone małżeństwa i całe narody do
poko owego współżycia.

⁴¹⁶Mojżesz — syn Amrama i Jokebed; prorok, prowaǳił Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecane , do które on
sam nie dotarł. Jego matka, aby uchronić go przed śmiercią, nakazaną przez faraona wszystkim pierworodnym
synom żydowskim, wrzuciła go w koszyku do wody. Został wyłowiony przez córkę faraona, która traktowała go
ak syna (W ,–). Sprawował właǳę nad ludem Izraela; na górze Syna Bóg przekazał mu tablice kamienne
z ǳiesięciorgiem przykazań (W ,; ,). Mo żesz zmarł w wieku  lat w krainie Moabu na górze Nebo
(Pwt ,–); zgodnie z obietnicą Boga, przed śmiercią u rzał Ziemię Obiecaną, ale nigdy do nie nie dotarł
(Pwt ,–). [przypis edytorski]

⁴¹⁷Urim i Tummim (hebr.: lm. światło i lm. doskonałość, niewinność, prawda) — dwa kamienie o różnych
kolorach wmontowane do arcykapłańskiego efodu (szaty liturgiczne ), noszone na piersi w pektorale. Wraz
z  innymi kamieniami symbolizowały  pokoleń Izraela. Służyły do ob awiania wyroków boskich. [przypis
edytorski]

⁴¹⁸Jozue — syn Nuna, uroǳił się w Egipcie podczas niewoli egipskie . Początkowo miał na imię Ozeasz,
imię Jozue nadał mu Mo żesz. Kiedy Mo żesz umarł, Jozue został przywódcą Izraelitów. Wprowaǳił ich do
ziemi Kanaan i podbił ą. Jozue est bohaterem Księgi Jozuego, est też sęǳią starożytnego Izraela, symbolem
nieugiętości i wierności. [przypis edytorski]
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⁴¹⁹    
Kiedy Jozue toczył bó w Gibeonie⁴²⁰ i chciał zatrzymać zachoǳące słońce, aby przedłu- Wo na

Słońce, Bógżyć ǳień i zakończyć przed nocą bitwę, słońce nie chciało go posłuchać. Ono bowiem
wiecznie za ęte est śpiewaniem hymnów pochwalnych na cześć Boga, stworzyciela świa-
ta.

Wtedy Jozue gromkim głosem zawołał:
— Słońce! Zatrzyma się w Gibeonie! Zamilknĳ!
Zǳiwione słońce zapytało:
— Dlaczego mam się zatrzymać i milczeć? Ani przez chwilę nie przesta ę opiewać

chwały mego Stwórcy, a ty każesz mi milczeć. Czyżby mnie szy mógł rozkazywać więk-
szemu? Jestem przecież znacznie większe od ciebie, a ty śmiesz mi rozkazywać. Co więce ,
mnie Pan Bóg stworzył w środę, a ciebie dopiero w piątek. Ja przebywam w niebie, a ty
na ziemi. Lepie byś mnie gadał.

A Jozue na to odparł:
— To ty za dużo gadasz. Czy mały syn pana gospodarza nie może powieǳieć staremu

słuǳe, co ma robić? Czy Wszechmogący nie przekazał był Abrahamowi⁴²¹ nieba i ziemi?
A czy nie kłaniało się słońce Józefowi⁴²²? Zamilknĳ więc, a a będę chwalił Stwórcę.
   
Kiedy Sisera⁴²³ wyruszył na wo nę przeciwko Żydom, miał pod sobą czterǳieści tysięcy Woda, Żyd, Wo na
generałów, a każdy generał miał pod swoim dowóǳtwem sto tysięcy żołnierzy. Sisera
miał wtedy trzyǳieści lat, ale zdołał uż dokonać podbo u niemal całego świata. Był tak
silny i mocny, że wystarczył tylko eden ego okrzyk, by na potężnie sza twierǳa legła
w gruzy. Na dźwięk ego głosu zwierzę w lesie zamierało ze strachu. Opowiadano, że
kiedy Sisera kąpał się w rzece Kiszon⁴²⁴, to potrafił brodą nałapać tyle ryb, że starczało
na posiłek dla wielu luǳi. Trzyǳiestu eden królów przyłączyło się do wyprawy Sisery
przeciwko Izraelowi. Wszyscy ednak zginęli w walce z Żydami. Powsta e zatem pytanie,
po co wkroczyli do ziemi Izraela? Wkroczyli po to, aby napić się wody ze źródeł tego kra-
u. A każdy z tych królów zwerbował do wspólne wyprawy Sisery wielu eszcze innych
królów. Ci zaś królowie zgoǳili się na wspólną wyprawę z Siserą bez żadnego wynagro-
ǳenia. Powieǳieli do niego: „Nie żądamy od ciebie niczego. Pozwól nam tylko razem
z tobą wyruszyć do kra u Żydów, abyśmy mogli napić się wody z tamte szych źródeł”.

⁴¹⁹Jozue — syn Nuna, uroǳił się w Egipcie podczas niewoli egipskie . Początkowo miał na imię Ozeasz,
imię Jozue nadał mu Mo żesz. Kiedy Mo żesz umarł, Jozue został przywódcą Izraelitów. Wprowaǳił ich do
ziemi Kanaan i podbił ą. Jozue est bohaterem Księgi Jozuego, est też sęǳią starożytnego Izraela, symbolem
nieugiętości i wierności. [przypis edytorski]

⁴²⁰Gibeon— starożytne miasto w kra u Kanaan, na północ od Jerozolimy, zdobyte przez Jozuego (Joz ,–).
[przypis edytorski]

⁴²¹Abraham — pierwotnie imię Abram, syn Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się Bóg i nakazał mu wyruszyć
do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to mie sce odda e ego potomstwu
(Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim przymierze; zapowieǳiał, że
Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham; wtedy również Bóg nakazał
dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która była bezpłodna (Rǳ ,–
), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar — Izmael (Rǳ ,–).
ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka (Rǳ ,–). Po śmierci
Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama
na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał na to i gdy miał go zabić,
Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁴²²Józef — na młodszy i na barǳie umiłowany syn Jakuba i Racheli, patriarcha biblĳny. Bracia chcieli go
zabić, ednak za namową na starszego z nich, Rubena, do tego nie doszło. W zamian Józef został sprzedany
do Egiptu, gǳie, ako niewolnik, służył u urzędnika faraona, Potifara. Fałszywie oskarżony przez ego żonę
o próbę gwałtu, został wtrącony do więzienia. W więzieniu wsławił się tłumaczeniem snów, dlatego zlecono mu
wy aśnienie snu faraona. Dobre tłumaczenie i rady spowodowały, że faraon mianował go zarządcą całego Egiptu
(cała historia życia Józefa: Rǳ  – ). [przypis edytorski]

⁴²³Sisera — przywódca wo skowy kra u Chasor, zawiadu ący potężną armią, walczący przeciwko Izraelitom.
[przypis edytorski]

⁴²⁴Kiszon — rzeka płynąca przez północną część Izraela; wypływa z gór Gilboa, u ście ma w Morzu Śród-
ziemnym. [przypis edytorski]
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  ⁴²⁵
W owych czasach żyła pewna bogata kobieta imieniem Debora. Posiadała sady daktylowe
w Jerychu⁴²⁶, winnice w Ramie⁴²⁷ i ga e oliwkowe w dolinie Betel⁴²⁸. Debora nie pyszniła Bóg, Kobieta
się swoim bogactwem ani okazywanymi e zaszczytami. Służyła wiernie Bogu i spełniała
dobre uczynki. Je mąż Barak⁴²⁹ w przeciwieństwie do nie nie miał po ęcia ani o Torze⁴³⁰,
ani o Bogu. Pewnego dnia zwróciła się do niego tymi oto słowy:

— Posłucha mnie i uda się do Szilo⁴³¹. Zanieś tam świece, które wyrabiam tu-
ta w świątyni mego Boga. ǲięki temu zostaniesz zaliczony w poczet luǳi pobożnych
i zaznasz szczęścia i dobrobytu.

Barak posłuchał i zaniósł przygotowane przez nią świece do świątyni w Szilo. Tam
wstawił e do świeczników, a światło zapalonych świec ożywiło swoim blaskiem dom
Boga.

A kiedy Debora zaczęła wyrabiać grubsze knoty, aby poprawić asność świec, Bóg był
z tego zadowolony. Spodobały mu się starania Debory. Powieǳiał wtedy:

— Za to, że nie szczęǳiłaś trudu, aby powiększyć mo e światło, Ja powiększę również
two e światło w Jehuǳie⁴³² i Jerozolimie⁴³³. Two e imię pozostanie na wieki w pamięci
potomnych.

A im barǳie Debora za mowała się świętą i bożą pracą, tym barǳie stawała się Sęǳia, Sprawiedliwość
mądra. I Duch Boży unosił się nad nią — duch wieǳy i mądrości. Wkrótce Debora
zaczęła głosić proroctwa. Stała się osobą świętą wśród Żydów. Luǳie zaczęli przychoǳić
do nie ako do sęǳiego. Sprawiedliwie rozsąǳała spory mięǳy nimi. A kiedy coraz więce
luǳi zaczęło ą nawieǳać, wyszła ze swego domu, usiadła pod drzewem daktylowym i tak
do nich powieǳiała:

— Niecha wszyscy wieǳą, że nie przez wzgląd na zaszczyty, których wcale nie pragnę
ani dla siebie, ani dla mo e roǳiny, ale tylko ze względu na mo e poczucie sprawiedliwości
przychoǳą do mnie luǳie. Chcą, abym a właśnie rozstrzygała ich sprawy. Chcą również
posłuchać słowa Bożego.

⁴²⁵Debora— edyna kobieta pełniąca urząd sęǳiego w starożytnym Izraelu, prorokini, żona Lappioda; wysłała
wo ska, na czele z Barakiem, w celu zwyciężenia wo sk Sisery. (Sǳ , – Sǳ ,). [przypis edytorski]

⁴²⁶Jerycho — miasto położone w Judei (obecnie wschodnia część Palestyny), ok.  km na zachód od rzeki
Jordan i ok.  km na północny zachód od Morza Martwego. [przypis edytorski]

⁴²⁷Rama — miasto biblĳne położone na Wyżynie Jude skie nieopodal Lod. Dokładna lokalizac a miasta nie
est znana. [przypis edytorski]

⁴²⁸Betel — miasto biblĳne położone niedaleko Jerozolimy, obecnie utożsamiane z mie scowością Ba tin. Ja-
kubowi w czasie wędrówki do Charanu, we śnie, ukazał się Bóg i oddał mu w panowanie ziemię na które
przebywał; Jakub zmienił nazwę tego mie sca z Luz na Betel (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁴²⁹Barak — starotestamentowy izraelski przywódca wo skowy. Za namową Debory, poprowaǳił wo ska izra-
elskie przeciw wo skom Jabina, dowoǳonym przez Siserę. Potyczka zakończyła się zwycięstwem wo sk Baraka
(Sǳ ,–). Tuta posłużono się znanym z Księgi Sęǳiów imieniem Baraka ko arzonego z Deborą, ednak
na wyraźnie , przedstawiona postać, poza imieniem, nie ma nic wspólnego z biblĳnym Barakiem. [przypis
edytorski]

⁴³⁰Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]

⁴³¹Szilo — starożytne miasto Izraela leżące na północ od miasta Betel (Sǳ ,); obecnie: północne tereny
Palestyny. Za czasów Jozuego w Szilo zna dowała się Arka Przymierza (Joz ,). [przypis edytorski]

⁴³²Jehud — miasto na temat którego pierwsze wzmianki pochoǳą z czasów podbo u ziemi Kanaan przez
Izraelitów; wymieniane w Biblii hebrajskiej, ako tereny należące do pokolenia Dana (Joz ,–). [przypis
edytorski]

⁴³³Jerozolima a. Jeruzalem — miasto położone na wzgórzach Judei. Nazwa Jerozolima funkc onu e od zdoby-
cia miasta przez Dawida, który ustanowił ą stolicą swo ego państwa (poprzednią stolicą był Hebron) (Sm ,).
Wcześnie miasto przynależało do rodu Jebusytów, stąd nazwa Jebus (Joz ,). W Księǳe Roǳa u, w cza-
sach Abrahama, występu e miasto o nazwie Salem a. Szalem, w którym panował Melchizedek; miasto est
utożsamiane z późnie szą Jerozolimą (Rǳ ,). Król Salomon wybudował w mieście tzw. Pierwszą Świątynię
(Krl ,), mie sce przechowywania Arki Przymierza (Krl ,–), od tego czasu est to na ważnie sze miasto
w religii żydowskie . [przypis edytorski]

  Ze skarbnicy midraszy 



 ⁴³⁴
Jee z Salaadu⁴³⁵ wyruszył na wo nę przeciwko Ammonitom⁴³⁶, którzy ciemiężyli Żydów. Córka, Ofiara, Bóg,

Przysięga

Wo na
Przed wyruszeniem na wo nę złożył Bogu następu ące ślubowanie:

— Jeśli pokonam Ammonitów, złożę ofiarę Bogu. Bęǳie nią pierwsza osoba, która
wy ǳie mi naprzeciw z mego domu.

I Bóg oddał Ammonitów w ręce Jeego. I odtąd Ammonici podporządkowali się
Żydom.

A kiedy Jee powrócił z wyprawy wo enne i zbliżał się do swego domu, wyszła mu
naprzeciw w korowoǳie tanecznym przy wtórze bębnów ego własna córka.

Na ten widok Jee wpadł w rozpacz i podarł na sobie szaty. Głosem pełnym żalu
zawołał:

— Biada mi! Jedyna mo a córko! Unieszczęśliwiłaś mnie. Ślubowałem złożyć w ofie-
rze pierwszą osobę, która wy ǳie mi na spotkanie. W żaden sposób nie mogę złamać
ślubowania.

Wtedy córka powieǳiała do niego:
— Przecież Bóg nigdy nie nakazał, aby składano mu w ofierze luǳkie życie.
— Ja ednak — powieǳiał Jee — ślubowałem, że osoba, która pierwsza wy ǳie mi

na spotkanie, bęǳie należała do Boga.
— Drogi o cze, gotowa estem umrzeć po tym, ak Bóg zemścił się na twoich wrogach

— na Ammonitach, ale pamięta , że również prao ciec Jakub⁴³⁷ złożył kiedyś ślubowanie,
które brzmiało tak: „Ze wszystkiego, co mi, Boże, dasz, oddam ci edną ǳiesiątą część”.
A mimo to żadnego ze swych synów nie złożył w ofierze Bogu.

Kiedy córka Jeego zauważyła, że e słowa nie odnoszą żadnego skutku i nie powodu ą
zmiany decyz i o ca, powieǳiała:

— A więc dobrze, estem gotowa! Zwolnĳ mnie tylko na dwa miesiące. Pó dę z moimi
przy aciółkami w góry i tam płaczem pożegnam się z mo ą młodością.

A Jee miał w odpowieǳi na e prośbę tylko edno słowo: „Idź!”.

⁴³⁸  ⁴³⁹
Kiedy Żyǳi dowieǳieli się o tym, udali się do kapłana Pinchasa i postawili przed nim
następu ące żądanie: Pycha

— Idź do Jeego i uwolnĳ go od złożonego ślubowania!
A Pinchas im odpowieǳiał:
— Czy nie nazbyt lekko podchoǳicie do sprawy, raǳąc mnie, arcykapłanowi, synowi

arcykapłana, abym poszedł do Jeego? Niecha on racze przy ǳie do mnie.
Wtedy Żyǳi poszli do Jeego i tak do niego rzekli:
— Idź do arcykapłana Pinchasa, aby cię zwolnił z danego ślubowania. Niech two a

córka nie bęǳie ofiarą i niech pozostanie przy życiu!
A Jee na to:

⁴³⁴Jefte — przywódca wo skowy, który poprowaǳił Izraelitów do zwycięstwa nad Ammonitami; był synem
Gileada i prostytutki (Sǳ ,-). [przypis edytorski]

⁴³⁵Jefte z Salaadu — wedle Księgi Sęǳów Jee pochoǳił z Gileadu, po wygnaniu przez braci z domu o ca
zamieszkał w kra u Tob (Sǳ ,–). [przypis edytorski]

⁴³⁶Ammonici — plemię arame skie, wg Ks. Roǳaju wywoǳące się z stosunku młodsze córki Lota ze swoim
o cem (Rǳ ,). Ammonici oraz Filistyni na eżdżali Izraelitów przez  lat, ostatecznie zostali pokonani przez
wo ska pod dowóǳtwem Jeego (Sǳ ,–; Sǳ ,). [przypis edytorski]

⁴³⁷Jakub — syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Ezawa (Rǳ ,; Rǳ ,). Ezaw uroǳił się pierwszy, ale
sprzedał Jakubowi swo e pierworóǳtwo (Rǳ ,–). Po ął za żony siostry Leę i Rachelę (Rǳ ,–);
one oraz ich niewolnice dały mu dwunastu synów: Rubena, Symeona, Lewiego, Jude, Dana, Nealego, Gada,
Asera, Issachara, Zabulona, Józefa i Beniamina (Rǳ ,–). Jakub walczył z aniołem, który wyłamał mu
biodro, ale z nim nie zwyciężył, dlatego anioł zmienił mu imię na Izrael (Rǳ ,). Dwunastu ego synów
dało początek dwunastu pokoleniom Izraela (Rǳ ,). [przypis edytorski]

⁴³⁸Pinchas — arcykapłan, prorok, syn Eleazara, wnuk Aarona. Midrasz odwołu e się do Pinchasa znanego
kulturze żydowskie z przysłowia: „Postępować ak Zimri, a prosić o nagrody, ak Pinchas” (Lb ,-). [przypis
edytorski]

⁴³⁹Jefte — przywódca wo skowy, który poprowaǳił Izraelitów do zwycięstwa nad Ammonitami; był synem
Gileada i prostytutki (Sǳ ,-). [przypis edytorski]
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— Ja estem naczelnym woǳem Żydów, a wy mi tu chcecie rozkazywać bym poszedł
do Pinchasa i się poniżył?

Wymiana zdań mięǳy Pinchasem a Jeem wywołała wielkie wzburzenie Wszech- Bóg, Kara
mogącego, który rzekł:

— Obu tych pyszałków poniżę! Niech Duch Święty opuści Pinchasa. Niech Pinchas
stanie się zwykłym człowiekiem, ednym z wielu synów Izraela. Jee zaś niech umrze
wskutek choroby. Niecha członki odpadną edne po drugim z ego ciała i niecha zostaną
pochowane w miastach Gilaadu⁴⁴⁰.

 „”
W owym czasie rozeszła się wśród ludu izraelskiego wieść, iż wkrótce naroǳi się niezwy- Syn, Matka
kłe ǳiecko o imieniu Samuel. Wyrośnie z niego człowiek bogobo ny i ze wszech miar
mądry. I wszystkie kobiety, które owego czasu wydały na świat chłopców, obdarzyły ich
imieniem Samuel. Każda myślała sobie w duchu: „Kto to może wieǳieć? A nuż mó syn
bęǳie właśnie tym błogosławionym człowiekiem?”.

Kiedy liczba chłopców o imieniu Samuel urosła do potęgi, luǳie zaczęli wnikliwie
rozglądać się, szuka ąc tego, kto miał być owym wybrańcem. Po wielu poszukiwaniach
i badaniach doszli do wniosku, że ǳiecko, na które czeka ą, eszcze się nie uroǳiło.

W ǳień Rosz ha-Szana⁴⁴¹ Wszechmogący obdarzył Annę synem. Nadała mu imię
Samuel⁴⁴². ǲiecko rozwĳało się świetnie. Zapowiadało się na pięknego i mądrego czło-
wieka. Wtedy luǳie orzekli:

— Oto est ǳiecko, które Pan Bóg wybrał.
   
Elkana⁴⁴³, o ciec Samuela⁴⁴⁴, zwykł był cztery razy do roku pielgrzymować do miasta Szilo. Pielgrzym
Trzy razy, bo tak nakazywała Tora⁴⁴⁵, czwarty zaś raz dlatego, że takie złożył ślubowanie.
A wraz z nim odbywała pielgrzymkę cała ego roǳina. Obydwie żony, ǳieci, siostry
i wszyscy krewni. Elkana zwykle ich pouczał:

— Nauczcie się od Kanaane czyków i pogan, ak należy służyć Bogu. Oni wiernie
służą bożkom nie bacząc na to, że nie przedstawia ą żadne wartości. Tym barǳie i tym
lepie wy powinniście służyć prawǳiwemu Bogu, który est wieczny, oby Jego Imię było
błogosławione.

W droǳe do Szilo Elkana kierował się ustalonym z góry porządkiem. W mie scu wy-
znaczonym na nocleg kobiety spały odǳielnie i mężczyźni odǳielnie. Mężczyźni mogli
prowaǳić rozmowy tylko z mężczyznami, a kobiety tylko z kobietami. Mieszkańcy miast,
w których taki nocleg wypadał, byli pod silnym wrażeniem moralnych rygorów zapro-
waǳonych przez Elkanę. Na ich pytanie, dokąd podąża Elkana i ego luǳie, otrzymywali
taką odpowiedź: „Iǳiemy do Domu Boga w Szilo. Z niego bowiem płyną słowa Nauki

⁴⁴⁰Gilaad a. Gilead — region położony na wschód od Jordanu, od południa graniczący z Morzem Martwym,
od północy z Jeziorem Tyberiaǳkim. [przypis edytorski]

⁴⁴¹Rosz ha-Szana — Żydowski Nowy Rok, nazywany też Świętem Trąbek. Święto upamiętnia pierwszy ǳień
stworzenia świata. W Rosz ha-Szana Bóg ocenia luǳi i zapisu e ich losy w dwóch księgach: sprawiedliwych
wpisu e do Księgi Życia, grzeszników do Księgi Śmierci. Pozostali luǳie ma ą  dni na poprawę (czas do Jom
Kippur czyli Dnia Po ednania). Żyǳi dodatkowo odmawia ą w ten ǳień modlitwy Musal, oraz dmą w róg
barani szofar. [przypis edytorski]

⁴⁴²Samuel — prorok, kapłan, ostatni sęǳia starożytnego Izraela; syn Elkany i ego niepłodne żony Anny,
uroǳony w Ramataim (a. Rama) na terenie Izraela. Anna wyprosiła syna u Boga, stąd imię Samuel (hebr. dosł.:
Bóg wysłuchał) (Sm ,–; Sm ,). Zgodnie z zaleceniami Boga, Samuel namaścił Dawida, na młodszego
syna Jessego, na króla Żydów, eszcze za życia króla Saula (Sm ,–). [przypis edytorski]

⁴⁴³Elkana — o ciec Samuela, zamieszkały w Ramataim. [przypis edytorski]
⁴⁴⁴Samuel — prorok, kapłan, ostatni sęǳia starożytnego Izraela; syn Elkany i ego niepłodne żony Anny,

uroǳony w Ramataim (a. Rama) na terenie Izraela. Anna wyprosiła syna u Boga, stąd imię Samuel (hebr. dosł.:
Bóg wysłuchał) (Sm ,–; Sm ,). Zgodnie z zaleceniami Boga, Samuel namaścił Dawida, na młodszego
syna Jessego, na króla Żydów, eszcze za życia króla Saula (Sm ,–). [przypis edytorski]

⁴⁴⁵Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]
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i biorą początek dobre uczynki. Dlaczego nie pó ǳiecie z nami? Słucha cie, chodźmy
razem!”. Słowa te prze mowały wzruszeniem luǳi z miasta. Ich odpowiedź brzmiała tak:
„Zgoda, iǳiemy z wami!”.

I tak postępował zwykle Elkana. Jednego roku poszło za nim pięć roǳin. W rok
późnie poszło uż ǳiesięć roǳin. A co roku wybierał inną drogę prowaǳącą do Szilo.
W taki sposób ob ął wszystkie miasta i wszyscy Żyǳi zaczęli pielgrzymować do Szilo.
   
Samuel⁴⁴⁶ służył Bogu w świątyni w Szilo. Coǳiennie odwieǳała go matka Anna wraz Bóg, ǲiecko, Matka
z o cem Elkaną⁴⁴⁷.

I Bóg obdarzył Annę eszcze trzema synami i dwiema córkami. A im częście i więce
roǳiła, tym częście chorowały ǳieci drugie żony Elkany, Peninny⁴⁴⁸. Chorowały i po-
woli umierały. Kiedy Peninna zauważyła, że Anna znowu zaszła w ciążę, podeszła do nie
i powieǳiała:

— Wiem, że Bóg ci sprzy a. Wiem, że uǳielił ci Swego błogosławieństwa. Mnie zaś
nie przesta e karać za to, że kiedyś cię obraziłam. Bóg zabrał mi ośmioro ǳieci. Teraz
pozostało mi tylko dwo e i dlatego proszę cię o edno — proś Boga o łaskę dla mnie.
Módl się, aby pozostałe mo e ǳieci nie umarły.

Na e prośbę Anna odpowieǳiała:
— Uspokó się. Będę się za ciebie modliła całym sercem i całą duszą. Jestem pewna,

że Bóg mnie wysłucha. Bóg est z tymi, którzy zwraca ą się do Niego z ufnością.
Słowa te uspokoiły Peninnę. Je smutek rozwiał się. I Anna zrobiła tak, ak obiecała.

Pomodliła się do Boga i poprosiła o życie i zdrowie dla ǳieci Peninny. A Bóg nie pozostał
głuchy na e modły i tak odpowieǳiał:

— Za to, że nie szukałaś zemsty na Peninnie i nie odpłaciłaś e nienawiścią za nie-
nawiść. Za to, że prosiłaś Mnie o życie dla e ǳieci, które Ja chciałem skazać na śmierć,
uczynię zadość two e prośbie. ǲieci Peninny będą żyły, ale pozostaną przypisane do
twego imienia, ponieważ luǳie będą mówili: „Niepłodna kobieta uroǳiła siedmioro,
a nieszczęśliwą była matka, która uroǳiła dużo ǳieci”.

     , ⁴⁴⁹ 
Prorok Samuel⁴⁵⁰ zmarł w wieku pięćǳiesięciu dwóch lat. W ego pogrzebie uczestni- Pogrzeb
czyły całe rzesze Żydów. W mowach wygłoszonych nad grobem wymieniano ego zasługi
dla narodu i ego ǳiałalność dobroczynną. Podkreślano ze szczególnym naciskiem ego
walkę przeciwko stosowaniu prawa odwetu i zemsty oraz ego stosunek do biednych i po-
krzywǳonych, nacechowany miłosierǳiem i współczuciem. Wszyscy opłakiwali go tak,
ak się opłaku e własnego, edynego syna.

Tylko Nabal, bogacz rezydu ący w wielkim i wspaniałym pałacu, na wieść o śmierci
Samuela wyprawił iście królewską ucztę. Nie żałował sobie ani adła, ani wina.

⁴⁴⁶Samuel — prorok, kapłan, ostatni sęǳia starożytnego Izraela; syn Elkany i ego niepłodne żony Anny,
uroǳony w Ramataim (a. Rama) na terenie Izraela. Anna wyprosiła syna u Boga, stąd imię Samuel (hebr. dosł.:
Bóg wysłuchał) (Sm ,–; Sm ,). Zgodnie z zaleceniami Boga, Samuel namaścił Dawida, na młodszego
syna Jessego, na króla Żydów, eszcze za życia króla Saula (Sm ,–). [przypis edytorski]

⁴⁴⁷Elkana — o ciec Samuela, zamieszkały w Ramataim. [przypis edytorski]
⁴⁴⁸Penina a. Peninna — edna z żon Elkana. Uroǳiła dla Elkana dużo ǳieci, ale to Annę, drugą swo ą żonę

kochał barǳie , mimo, że była bezpłodna (Sm ,–). [przypis edytorski]
⁴⁴⁹Nabal — wg Biblii bogaty człowiek ży ący w Maon. Posiadał wielkie stada owiec i kóz. Jego żoną była

Abigail (Sm ,–). [przypis edytorski]
⁴⁵⁰Samuel — prorok, kapłan, ostatni sęǳia starożytnego Izraela; syn Elkany i ego niepłodne żony Anny,

uroǳony w Ramataim (a. Rama) na terenie Izraela. Anna wyprosiła syna u Boga, stąd imię Samuel (hebr. dosł.:
Bóg wysłuchał) (Sm ,–; Sm ,). Zgodnie z zaleceniami Boga, Samuel namaścił Dawida, na młodszego
syna Jessego, na króla Żydów, eszcze za życia króla Saula (Sm ,–). [przypis edytorski]
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I oto podczas uczty przyszli do niego wysłani przez Dawida⁴⁵¹ słuǳy. Było ich ǳiesię-
ciu. Na pierw w imieniu Dawida zapytali o zdrowie, potem przekazali mu pozdrowienia,
a na koniec ozna mili, co następu e:

— Nasz pan, Dawid, polecił nam pilnować two ego dobytku, strzec twoich owiec
i pomagać twoim pasterzom. Myśmy to uczynili. Zaopiekowaliśmy się twoimi pasterzami
i ak długo byli z nami, niczego im nie brakowało. Teraz prosimy cię w imieniu Dawida,
abyś i ty dał naszemu panu to, co est w two e mocy i w twoim władaniu.

Nabalowi nie przypadło to do gustu. Ze złością w głosie odpowieǳiał:
— Kim est ten wasz Dawid, że śmiał was do mnie posłać? Czy waszym powodem

do dumy est to, że Samuel z Ramy wziął dwie krople ole ku i namaścił nimi waszego
Dawida? Przecież Samuel leży uż w grobie i po ego czynach ślad wszelki zaginął! Idźcie
do swego pana Dawida i powieǳcie mu, coście usłyszeli.

A kiedy słuǳy Dawida zabrali się do ode ścia, zaprosił ich do stołu tymi słowy:
— Zasiądźcie, proszę was, do stołu i napĳcie się wina, abyście nabrali sił na drogę

powrotną.
I słuǳy Dawida skorzystali z zaproszenia, i zasiedli do stołu.
Bóg to wszystko wiǳiał i słyszał, i tak rzekł:
— Za to, że Nabal okazał życzliwość tym ǳiesięciu sługom, pozwolę mu eszcze przez

ǳiesięć dni żyć.
  
Kiedy Dawid podrósł na tyle, że zaczął sobie dawać radę ze zwierzętami w sta ni, o ciec Praca, Zwierzęta
powierzył mu swo e stado owiec. Wyprawił się Dawid ze stadem na dalekie bezpańskie
pastwiska w puszczy, albowiem nie chciał paść swoich owiec na cuǳych polach.

Pewnego razu zauważył, że młode kózki i owieczki z trudem gryzą trawę. Trawa była
dość twarda i zwierzęta nie miały widać eszcze dostateczne siły, aby wyrwać ą z zie-
mi. Dawid ulitował się nad nimi i wybrał im same miękkie źdźbła. Po kilku tygodniach
owieczki nabrały trochę sił, wyprawił e więc ako pierwsze na świeżą paszę, aby mogły
odgryźć górne, miękkie czubki trawy. Dopiero potem, ak się na adły do syta, wyprawił
na pastwisko stare barany i owce. Kiedy te obgryzały trawę do korzeni, wyprawił po nich
średnie barany, aby swoimi ostrymi zębami uporały się z twardymi korzeniami pozosta-
łymi po łodygach. Troska Dawida o powierzone mu zwierzęta znalazła uznanie w oczach
Boga, który tak rzekł:

— Dobre postępowanie Dawida wskazu e na to, że nie ma barǳie doświadczonego
pasterza Mego ludu od niego.

 ⁴⁵²
Rzecz, o które mowa, wydarzyła się za czasów króla Dawida. Joab ben Seru a, wóǳ
naczelny wo sk Dawida, wyruszył na szturm twierǳy Kinsli⁴⁵³ w kra u Amalekitów⁴⁵⁴. Wo na, Podstęp
Dwanaście tysięcy wyborowych żołnierzy Dawida przez sześć miesięcy szturmowało ą
i nie dało rady. Zniechęceni niepowoǳeniem żołnierze zebrali się na wiec i oświadczyli
swemu dowódcy Joabowi, że ma ą uż dość walki i nie mogą dale znosić rozłąki z żonami
i ǳiećmi. Joab wtedy zapytał ich:

— Co więc chcecie zrobić?
— Chcemy wrócić do domu, do naszych pól, żon i ǳieci.
Wtedy Joab powieǳiał do nich:

⁴⁵¹Dawid (ok.  – ok.  p.n.e.) — na młodszy syn Jessego z Betle em, który został namaszczony, przez
arcykapłana Samuela na króla Izraela, którym został ok. r. p.n.e. Miał na tym stanowisku zastąpić Saula
(Sm ,; Sm ,–). Uwolnił naród izraelski od na eżdża ących go Filistynów zwycięża ąc walkę z Goliatem
(Sm ,–). Dawid był również poetą. Miał wielu synów, ednym z nich był król Salomon, ego następca (Krl
,). [przypis edytorski]

⁴⁵²Joab — syn siostry Dawida, Serui (Sm ,), dowódca wo sk Dawida, znany ze swo e bezwzględności
i zawiści, ale też świetny taktyk (Sm ,; Sm ,-). Biblia poda e, że prowaǳił wo ska do walki walczył
m.in. z Ammoitami i Arame czykami (Sm , –). [przypis edytorski]

⁴⁵³twierǳa Kinsla — twierǳa o takie nazwie nie występu e w Biblii hebrajskiej. [przypis edytorski]
⁴⁵⁴Amalekici — lud wywoǳący się od Amaleka, syna Ezawa; w literaturze rabiniczne stanowią symbol na-

rodów wrogich Żydom, prawdopodobnie z tego powodu są wspomniani w midraszu; Biblia nie wspomina
o walkach Joaba z Amalekitami. [przypis edytorski]
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— Nie możemy powrócić do domu z poczuciem niepowoǳenia. Kiedy król zobaczy,
że wróciliśmy z pustymi rękami, bęǳie mu przykro. Gorze eszcze bęǳie, kiedy inne
narody się o tym dowieǳą. Zbiorą wtedy swo e wo ska i razem na nas napadną. Ja mam
lepsze wy ście. Zapaku cie mnie do worka i przerzućcie przez mur do oblężonego miasta.

Propozyc a Joaba przypadła żołnierzom do gustu. Zapakowali go do worka i przerzu-
cili przez mur do miasta. Na tę niecoǳienną „podróż” wziął Joab ze sobą tysiąc srebrnych
denarów⁴⁵⁵ i krótki ostry miecz.

Zanim go przerzucili, Joab tymi słowy uprzeǳił swoich żołnierzy:
— Macie czekać czterǳieści dni i eśli wtedy zobaczycie, że spod murów twierǳy

płynie krew, bęǳie to znak, że ży ę. W przeciwnym wypadku bęǳie to oznaczało, że
zginąłem. Wtedy możecie zwinąć obóz i wrócić do domu.

Worek z Joabem spadł na podwórze pewne wdowy, która mieszkała razem z córką
i zięciem. Córka wychoǳąc rano na podwórze, pierwsza zobaczyła worek i zawiniętego
w nim ledwo żywego człowieka. Zawołała do pomocy matkę i męża i razem zanieśli Joaba
do domu. Umyli go, namaścili po kąpieli ole kami i kiedy oǳyskał siły, zapytali, kim est
i skąd się wziął. Joab opowieǳiał im następu ącą historię:

— Jestem Amalekitą. W czasie walk z Żydami trafiłem do niewoli. Zaprowaǳili mnie
przed oblicze swego króla i ten polecił zawinąć mnie w worek i przerzucić przez mur do
waszego miasta. Przeto proszę was, abyście pozwolili mi żyć.

Skończywszy swą relac ę wy ął ǳiesięć srebrnych monet i wręczył e wdowie w pre-
zencie.

Przez ǳiesięć dni mieszkał Joab u wdowy i nie wychoǳił z domu. Jedenastego dnia
wybrał się do miasta. Domownicy ostrzegali go:

— Nie możesz się pokazać w żydowskich szatach, w które ubrali cię Żyǳi po wzięciu
do niewoli.

To rzekłszy, dali mu nowe ubranie. Joab wyszedł na miasto. Było ono duże i miało
sto czterǳieści ulic. Jedna większa od drugie . Na edne zauważył kuźnię. Wstąpił do nie
i poprosił kowala, pokazu ąc mu swó miecz, który w czasie upadku złamał się, aby zrobił
mu nowy, ale taki sam. Na widok miecza kowal się przestraszył.

— Jeszcze nigdy — powieǳiał — nie wiǳiałem takie broni.
— Zrób mi taką samą, a sowicie cię wynagroǳę — powieǳiał Joab.
Dwa razy wykute przez kowala miecze okazały się niedobre. Przy próbie wytrzy-

małości dokonane przez Joaba, który usiłował e zgiąć, miecze łamały się. Dopiero za
trzecim razem udało się kowalowi wykonać miecz, akiego pragnął Joab. Odbiera ąc go
od kowala, spytał:

— Jak sąǳisz, kogo by warto zabić tym mieczem?
— Joaba, woǳa żydowskich wo sk — odpowieǳiał bez namysłu kowal.
— Tak powiadasz? A więc przy mĳ do wiadomości, że przed tobą stoi właśnie Joab

— i nim kowal zdążył wszcząć alarm, pchnął go mieczem w brzuch.
Szybko wybiegł z kuźni, aby spenetrować miasto. W pewnym mie scu zastał cały

odǳiał pĳanych żołnierzy. Było ich pięciuset. Po kolei zabił wszystkich, zostawiwszy
przy życiu tylko ednego, po czym wrócił do domu. Właśnie mówiono o tym przy stole.
W całym zresztą mieście zadawano sobie edno pytanie: Kto mógł ich zabić? Nikt inny
— odpowiadano — ak tylko Asmodeusz⁴⁵⁶, król diabłów.

— A ty — zapytała wdowa — nie słyszałeś o tym?
— Nie, nic nie słyszałem — odpowieǳiał Joab.
Dał wdowie eszcze ǳiesięć srebrnych monet ako opłatę za dalsze ǳiesięć dni poby-

tu w e domu, po czym wyruszył znowu na miasto. ǲiała ąc sprawnie, zabił mieczem
tysiąc pięciuset żołnierzy Amalekitów. Kiedy ręko eść przylepiła mu się do ręki, akby
była przyrosła, wrócił do domu i poprosił córkę wdowy, aby nagotowała mu wody, aby
mógł odkleić miecz od ręki.

Kiedy młoda kobieta zobaczyła ego zakrwawiony miecz, zrozumiała wszystko. Krzyk-
nęła:

⁴⁵⁵denar a. zuz (hebr.) — srebrna moneta rzymska bita od III w. p.n.e.; e ciężar i zawartość srebra zmieniały
się. Z czasem określenie denar zaczęto używać ako uniwersalne i oznaczało monetę, niekoniecznie srebrną.
[przypis edytorski]

⁴⁵⁶Asmodeusz — eden z upadłych aniołów; wg tradyc i żydowskie : książę demonów. [przypis edytorski]
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— Mieszkasz u nas w domu. Jadasz z nami, pĳesz z nami, a zabĳasz naszych luǳi.
Joab pchnął ą mieczem w brzuch i uwolnił od miecza rękę. Natychmiast wybiegł na

ulicę. Tu usłyszał, ak królewski herold⁴⁵⁷ woła:
— Kto w swoim domu ma obcego gościa, niech go natychmiast zaprowaǳi do króla.
Joab nie namyśla ąc się długo zabił królewskiego herolda. Wszystkich spieszących mu

na pomoc po kolei zabił. A było ich tego dnia dwa tysiące. Następnie podszedł do bram
twierǳy i zabił strażników, po czym otworzył bramę.

Wtedy dopiero Żyǳi oblega ący miasto, którzy zwątpili w zwycięstwo, nagle zauwa-
żyli płynącą spod bramy twierǳy krew. Rozległ się krzyk:

— Szema Izrael!⁴⁵⁸
Joab tymczasem wdrapał się na dach wieży, aby Żyǳi mogli go zobaczyć. Stanąwszy

na szczycie dachu, zawołał:
— Wieǳcie, że Bóg nie opuścił nas. Bramy sto ą przed wami otworem. Do miasta!
Kiedy król Dawid przybył na mie sce walki, powieǳiał do Joaba:
— Co uczyniłeś? Zabiłeś wszystkich Amalekitów z miasta? Postąpiłeś tak, ak est

napisane: „I wymażesz z pamięci Amalekitów”.
— Tak właśnie uczyniłem. Został z nich tylko król.
Następnie Joab sprowaǳił króla Amalekitów do Dawida. Ten skazał go na karę

śmierci. Joab wziął koronę króla Amalekitów i włożył ą na głowę króla Dawida. W taki
sposób zginął na większy wróg Izraelitów.

   ⁴⁵⁹
W czasach panowania króla Saula⁴⁶⁰ pewne bogate i piękne kobiecie umarł starszy od Sprawiedliwość
nie o wiele lat mąż. Władca prowinc i, w które ta kobieta mieszkała, upodobał ą sobie
i mimo e sprzeciwu chciał ą posiąść. W obawie przed napaścią władcy kobieta posta-
nowiła uciec. Aby zabezpieczyć swó ma ątek przed konfiskatą, zebrała całe swo e mienie
w postaci złotych monet, włożyła e do ǳbanów i zalała miodem. Następnie zaniosła
ǳbanki do przy aciela zmarłego męża na przechowanie i po kry omu opuściła krainę.

Tymczasem w domu przy aciela zmarłego męża miało się odbyć wesele syna. Po-
trzebny był miód do różnych potraw. Nie namyśla ąc się wiele, o ciec sięgnął po ǳbanki
z miodem pozostawionym u niego przez żonę zmarłego przy aciela. Odlawszy miód z ed-
nego ǳbanka, znalazł tam złote monety. Ogarnięty chciwością, wy ął złoto ze wszystkich
ǳbanów, po czym zapełnił e zwykłym miodem.

Minęło trochę czasu i władca prowinc i umarł. Wtedy piękna kobieta wróciła do kra u Sąd
i zażądała zwrotu swoich ǳbanków. Rozpacz e nie miała granic, kiedy stwierǳiła, że
została okraǳiona. Czym pręǳe udała się do sądu ze skargą na nieuczciwego byłego
przy aciela swego męża. Na pytanie sęǳiego, czy ma świadków, musiała odpowieǳieć
przecząco. Wtedy sęǳia powieǳiał do nie tak:

— Córko mo a, a estem bezradny i w te sprawie nie mogę ci w żaden sposób pomóc,
idź do króla Saula, może on potrafi ci pomóc.

Poszła więc do króla Saula, a ten skierował ą do Sanhedrynu⁴⁶¹. Ale i tuta zażąda-
li od nie przedstawienia świadków. Kobieta wytłumaczyła sęǳiom, że w obawie przed
władcą prowinc i musiała powierzyć swo e mienie po cichu, po kry omu, tylko w cztery

⁴⁵⁷herold — urzędnik dworski, mistrz ceremonii. [przypis edytorski]
⁴⁵⁸Szema Izrael! (hebr.) — dosł.: „Słucha , Izraelu!”; również: edna z na ważnie szych modlitw żydowskich.

[przypis edytorski]
⁴⁵⁹Dawid (ok.  – ok.  p.n.e.) — na młodszy syn Jessego z Betle em, który został namaszczony, przez

arcykapłana Samuela na króla Izraela, którym został ok. r. p.n.e. Miał na tym stanowisku zastąpić Saula
(Sm ,; Sm ,–). Uwolnił naród izraelski od na eżdża ących go Filistynów zwycięża ąc walkę z Goliatem
(Sm ,–). Dawid był również poetą. Miał wielu synów, ednym z nich był król Salomon, ego następca (Krl
,). [przypis edytorski]

⁴⁶⁰Saul — syn Kisza z rodu Beniamina (Sm ,), namaszczony przez Samuela na pierwszego króla Izraela
(Sm ,–, Sm, ,). [przypis edytorski]

⁴⁶¹Sanhedryn — zwany też Wysoką Radą lub Wielkim Sanhedrynem; na wyższa instytuc a sądownicza i re-
ligĳna starożytnego Izraela. Zgodnie z tradyc ą rabiniczną istniała nieprzerwanie od czasów mo żeszowych do
IV w n.e., ednak pierwsze pisemne potwierǳenie istnienia Sanhedrynu pochoǳi z  r. p.n.e. Sanhedryn
zbierał się w Jerozolimie na Wzgórzu Świątynnym, przewodniczył mu arcykapłan. W czasie diaspory mie sce,
w którym zbierał się Sanhedryn ulegało zmianom. [przypis edytorski]
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oczy. Sęǳiowie odpowieǳieli e , że bez świadków nie mogą przystąpić do rozpatrzenia
sprawy. Zdesperowana kobieta odeszła z płaczem. W droǳe do domu spotkała bawiące-
go się z ǳiećmi młodego pastuszka Dawida, przyszłego króla. Zapytał ą o powód płaczu
i wysłuchawszy e relac i, powieǳiał:

— Idź do króla Saula i poproś go, aby się zgoǳił powierzyć mi obronę two e sprawy
przed sądem.

Kobieta posłuchała go i poszła do króla Saula. Ten kazał zawezwać Dawida:
— Czy to prawda — zapytał — że chcesz bronić te kobiety przed sądem?
— Jeśli tylko pozwolisz, królu, to ufam, że Bóg mi pomoże do ść do prawdy.
— Dobrze — zgoǳił się król.
Wtedy Dawid polecił kobiecie przynieść ǳbanki. Zawezwał też przy aciela męża i zwo-

łał luǳi, by byli świadkami tego, co się miało zdarzyć.
— Czy to są te same ǳbanki, które dałaś temu mężowi?
— Tak, te same.
Teraz zwrócił się do przy aciela e męża:
— Czy to są te same ǳbanki?
— Tak, te same.
Wtedy na oczach wszystkich zebranych rozbił ǳbanki. I oto okazało się, że do dna

ǳbanków przylepione były złote monety. Prawda wyszła na aw.
Nieuczciwy przy aciel męża musiał zwrócić złote monety zabrane biedne wdowie.
Król Saul i członkowie Sanhedrynu byli pełni poǳiwu dla mądrości Dawida.

  
Szeba ben Bochri⁴⁶² z pokolenia Beniamina był w rozumieniu prawa przestępcą. Zamierzał Buntownik, Mądrość,

Kobietabowiem wywołać bunt przeciwko prawowitemu władcy Dawidowi⁴⁶³. W tym celu wyszedł
na ulice miasta, zadął w róg i ogłosił wszem i wobec:

— Nie chcemy mieć nic wspólnego z Dawidem. Nie chcemy mieć żadnego związku
z synem Isa a⁴⁶⁴. Niech każdy Żyd bęǳie sam panem dla siebie!

I odezwa Szeby ben Bochri odniosła skutek. Żyǳi odstąpili od Dawida i poszli za
nim. Wtedy Dawid polecił dowódcy armii, Joabowi, zebrać wo ska i wyruszyć przeciwko
Szebie. I tak, ak Dawid polecił, tak Joab uczynił. Udał się do wszystkich plemion żydow-
skich i zwerbował do swego wo ska wielu żołnierzy. Uformowawszy z nich dużą armię,
wyruszył przeciw Szebie, który bronił się w warownym mieście Abela⁴⁶⁵. Na rozkaz Joaba
żołnierze wykopali wokół miasta okopy, skąd rozpoczęli oblężenie, a potem szturm.

W oblężonym mieście mieszkała pewna kobieta o imieniu Sara bat Aser⁴⁶⁶⁴⁶⁷. Po-
choǳiła z rodu pobłogosławionego na długi żywot przez o ca Jakuba⁴⁶⁸. Kiedy miasto
zostało oblężone, zawołała:

— Przekażcie Joabowi, że chcę z nim mówić. Niech tu przy ǳie. Niech pode ǳie do
murów twierǳy.

Kiedy Joab podszedł do murów twierǳy, powieǳiała do niego:
— Czy ty esteś tym Joabem, który mieszka w Szabat-Tachkemoni?

⁴⁶²Szeba ben Bochri — również: Szeba, syn Bikriego (Sm ,). [przypis edytorski]
⁴⁶³Dawid (ok.  – ok.  p.n.e.) — na młodszy syn Jessego z Betle em, który został namaszczony, przez

arcykapłana Samuela na króla Izraela, którym został ok. r. p.n.e. Miał na tym stanowisku zastąpić Saula
(Sm ,; Sm ,–). Uwolnił naród izraelski od na eżdża ących go Filistynów zwycięża ąc walkę z Goliatem
(Sm ,–). Dawid był również poetą. Miał wielu synów, ednym z nich był król Salomon, ego następca (Krl
,). [przypis edytorski]

⁴⁶⁴Jesse a. Isaj — syn Obeda, o ciec Dawida; pochoǳił z pokolenia Judy (Rt ,). Należał do linii rodowe
wiodące od Abrahama do Jezusa. [przypis edytorski]

⁴⁶⁵Abela — wg Sm , miasto nazywało się Abe-Bet-Maaka. [przypis edytorski]
⁴⁶⁶Sara bat Aser — również Serach; córka Asera (Rǳ , ; Krn ,). W biblĳne przypowieści opo-

wiada ące tę historię, nie po awia się Sara bat Aser, a nienazwana z imienia kobieta (Sm ,–). [przypis
edytorski]

⁴⁶⁷Aser — syn Jakuba i Zilpy, niewolnicy Lei (Rǳ ,–). [przypis edytorski]
⁴⁶⁸Jakub — syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Ezawa (Rǳ ,; Rǳ ,). Ezaw uroǳił się pierwszy, ale

sprzedał Jakubowi swo e pierworóǳtwo (Rǳ ,–). Po ął za żony siostry Leę i Rachelę (Rǳ ,–);
one oraz ich niewolnice dały mu dwunastu synów: Rubena, Symeona, Lewiego, Jude, Dana, Nealego, Gada,
Asera, Issachara, Zabulona, Józefa i Beniamina (Rǳ ,–). Jakub walczył z aniołem, który wyłamał mu
biodro, ale z nim nie zwyciężył, dlatego anioł zmienił mu imię na Izrael (Rǳ ,). Dwunastu ego synów
dało początek dwunastu pokoleniom Izraela (Rǳ ,). [przypis edytorski]

  Ze skarbnicy midraszy 



Kiedy ten potwierǳił, dodała:
— Czy nie wyczytałeś w Torze⁴⁶⁹ Boga, że kto przystępu e do oblegania miasta, powi-

nien przedtem wezwać mieszkańców do zawarcia poko u? Dlaczego więc obszedłeś nakaz
Boga i od razu przystąpiłeś do szturmowania miasta?

— Powieǳ mi, kim esteś? — powieǳiał Joab.
— Jestem Sara, córka Asera, który był synem Jakuba.
— Opowiadano mi — powieǳiał Joab — że uradowałaś serce o ca Jakuba dobrą

nowiną i wspaniałą grą na skrzypcach. Za to zostałaś przez niego pobłogosławiona na
długi żywot. Ty również wskazałaś Mo żeszowi⁴⁷⁰ mie sce grobu Józefa⁴⁷¹. Od tamtego
dnia wciąż ży esz wśród twego ludu.

— Zgaǳa się. Teraz więc, kiedy sto ę przed twoimi oczyma, pytam ciebie: dlaczego
chcesz zniszczyć duże miasto żydowskie?

Joab na to odpowieǳiał:
— Król, uchowa Bóg, nie ma zamiaru zniszczyć miasta. Rzecz w tym, że pewien

mąż z gór Eaim⁴⁷², o imieniu Szeba ben Bochri, zorganizował przeciwko królowi bunt.
Wyda cie go nam, a odstąpimy od miasta.

Wtedy Sara tak powieǳiała:
— Za chwilę ego głowa zostanie przerzucona przez mur.
To rzekłszy, Sara zwróciła się do ludu w mieście:
— Za murami miasta sto ą wo ska Joaba gotowe wszystkich nas zabić. Nas i naszych

synów i córki.
Strach padł na luǳi. Rozległy się okrzyki:
— Zapyta go, czego chce od nas, abyśmy zostali przy życiu. Co chce od nas otrzymać

za to, że odstąpi od miasta?
Sara wytłumaczyła im:
— Zapytałam go o to i on mi odpowieǳiał, że chce, abyśmy mu wydali tysiąc mężów.
Mieszkańcy miasta powieǳieli wtedy, że gotowi są oddać wszystko, co est w ich

posiadaniu, aby tylko uratować życie. Niech zaproponu e Joabowi ich mienie.
— Dobrze — powieǳiała Sara — pó dę eszcze raz do Joaba i powiem, że wydamy

mu pięciuset mężów w zamian za odstąpienie od miasta.
Jako rzekła, tak i zrobiła. Wróciwszy, złożyła sprawozdanie:
— Znalazłam łaskę w oczach Joaba, który wyraził zgodę na wydanie mu tylko pięciuset

mężów.
Kiedy mieszkańcy miasta zaczęli dokonywać wyboru tych pięciuset mężów, Sara zno-

wu się wtrąciła:
— Pó dę eszcze raz do Joaba, może uda mi się wybłagać od niego zgodę na ednego

tylko męża.
— Niech Bóg cię wesprze i oby Joab wysłuchał two e prośby i zostawił nas w spoko u.
Sara znowu udała się do Joaba i po rozmowie poinformowała luǳi:

⁴⁶⁹Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]

⁴⁷⁰Mojżesz — syn Amrama i Jokebed; prorok, prowaǳił Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecane , do które on
sam nie dotarł. Jego matka, aby uchronić go przed śmiercią, nakazaną przez faraona wszystkim pierworodnym
synom żydowskim, wrzuciła go w koszyku do wody. Został wyłowiony przez córkę faraona, która traktowała go
ak syna (W ,–). Sprawował właǳę nad ludem Izraela; na górze Syna Bóg przekazał mu tablice kamienne
z ǳiesięciorgiem przykazań (W ,; ,). Mo żesz zmarł w wieku  lat w krainie Moabu na górze Nebo
(Pwt ,–); zgodnie z obietnicą Boga, przed śmiercią u rzał Ziemię Obiecaną, ale nigdy do nie nie dotarł
(Pwt ,–). [przypis edytorski]

⁴⁷¹Józef — na młodszy i na barǳie umiłowany syn Jakuba i Racheli, patriarcha biblĳny. Bracia chcieli go
zabić, ednak za namową na starszego z nich, Rubena, do tego nie doszło. W zamian Józef został sprzedany
do Egiptu, gǳie, ako niewolnik, służył u urzędnika faraona Potifara. Fałszywie oskarżony przez ego żonę
o próbę gwałtu, został wtrącony do więzienia. W więzieniu wsławił się tłumaczeniem snów, dlatego zlecono mu
wy aśnienie snu faraona. Dobre tłumaczenie i rady spowodowały, że faraon mianował go zarządcą całego Egiptu
(cała historia życia Józefa: Rǳ –). [przypis edytorski]

⁴⁷²góry Efraim — agment ziemi należące do pokolenia Eaima, być może tym terminem określono obszar
Wyżyny Jude skie . [przypis edytorski]
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— Joab zgoǳił się spełnić mo ą prośbę. Zażądał, abyśmy wydali mu tylko Szebe ben
Bochri.

Wtedy akiś mąż wystąpił z szeregów zgromaǳonego ludu i przystąpiwszy do Sary
powieǳiał:

— Posłucha mnie, mądra kobieto! Powieǳiałaś, żebyśmy wydali tylko ednego Sze-
be, a unikniemy śmierci. Two e słowa spodobały się ludowi. Pamięta ednak, że kiedy
wydamy go na śmierć, zgrzeszymy wobec Boga, który czyni wszystkim dobro. On prze-
cież zapyta nas: kto wam powieǳiał, że śmierć Szeby ben Bochri est dla Mnie miła,
a wasze życie est cennie sze od ego? Dlaczego ego możemy zabić, a sami mamy prawo
żyć bez na mnie szych ofiar?

Sara na to odpowieǳiała:
— Wiem, że życie każdego człowieka est dla Boga w równym stopniu drogie. Jeden

człowiek nie może być uratowany kosztem życia drugiego człowieka. Ja ednak pamiętałam
o edne rzeczy. Gdyby Szeba ben Bochri był w mieście, a my poza miastem, z pewnością
powieǳielibyśmy: „Nie powinniśmy ratować własnego życia kosztem Szeby ben Bochri
— niech on ucieka, a my się uratu emy!”. Ale teraz miasto nasze est oblężone i ego mury
wkrótce padną. Jeśli bęǳiemy zwlekać, wo ska Joaba przypuszczą szturm i nas wszystkich
zabĳą. Nie oszczęǳą nikogo, albowiem będą tak twierǳili:

„Wyście poparli buntownika, wyście go ukrywali w swoim mieście”. Dlatego myślę
tak: Szeba tak czy owak skazany est przez króla. Jeśli od razu nie zginie, to po kilku
minutach padnie pod ciosem Joaba, który i nas nie bęǳie wtedy oszczęǳał. Dlatego
niech teraz zginie ten, który i tak skazany est na śmierć, a my wszyscy uratu emy się.

⁴⁷³  ⁴⁷⁴
Kiedy Dawid wymknął się przez askinię z domu króla Saula⁴⁷⁵, strażnicy tego ostatniego Ucieczka
obstawili dom Dawida, aby zapobiec ego dalsze ucieczce. Jednak córka Saula, Mikal,
żona Dawida, która barǳo kochała swego męża i była mu wierna aż do śmierci, szukała
sposobu, aby wyratować go z rąk swego o ca. Szukała i znalazła. Zrobiła duży i gruby
sznur, po którym spuściła go przez okno. Strażnicy nawet nie zauważyli ucieczki Dawida.

Kiedy zaś wysłannicy Saula przybyli, aby zabrać Dawida, Mikal wzięła drewniany ma- Kłamstwo
nekin w kształcie człowieka i położyła go na łóżku Dawida. U wezgłowia położyła małą
poduszkę z kocich włosów. Przybyłym wysłannikom Saula powieǳiała, że Dawid est
chory i leży w łóżku. Ci wrócili do króla i zakomunikowali mu o chorobie Dawida. Król
wpadł w gniew i polecił natychmiast sprowaǳić Dawida razem z łóżkiem.

Rozkaz króla został wykonany i wysłannicy przynieśli łóżko do pałacu. Król Saul
podszedł do łóżka i energicznym ruchem zd ął kapę. Wybuchło zamieszanie. Zamiast
Dawida leżał manekin. Całą złość wylał na swo ą córkę Mikal:

— Dlaczego oszukałaś mnie? Dlaczego pomogłaś mo emu wrogowi w ucieczce?
— O cze — odpowieǳiała Mikal — to two a wina. Dałeś mi za męża bandytę. Złapał

miecz i zagroził, że zabĳe mnie, eśli nie pomogę mu w ucieczce. Przestraszyłam się i tylko
z obawy o mo e życie pomogłam mu uciec.

⁴⁷⁶  
Po powrocie Absaloma z Naszoru⁴⁷⁷ do domu swego o ca Dawida⁴⁷⁸ ten zarząǳił: Kara

⁴⁷³Mikal — córka Saula (Sm ,), żona króla Dawida (Sm ,). Pomogła Dawidowi uciec przed nie-
chybną śmiercią ze strony Saula (Sm ,–); wydana, podczas nieobecności Dawida, za Paltiego (Sm ,);
po Smierci Saula zosta e oǳyskana przez Dawida (Sm ,–). [przypis edytorski]

⁴⁷⁴Dawid (ok.  – ok.  p.n.e.) — na młodszy syn Jessego z Betle em, który został namaszczony, przez
arcykapłana Samuela na króla Izraela, którym został ok. r. p.n.e. Miał na tym stanowisku zastąpić Saula
(Sm ,; Sm ,–). Uwolnił naród izraelski od na eżdża ących go Filistynów zwycięża ąc walkę z Goliatem
(Sm ,–). Dawid był również poetą. Miał wielu synów, ednym z nich był król Salomon, ego następca (Krl
,). [przypis edytorski]

⁴⁷⁵Saul — syn Kisza z rodu Beniamina (Sm ,), namaszczony przez Samuela na pierwszego króla Izraela
(Sm ,–, Sm, ,). [przypis edytorski]

⁴⁷⁶Absalom — syn Dawida i Maaki (Sm ,–). Zabił on swo ego przyrodniego brata Ammona (syna Dawida
i Achinoam), w ramach odwetu za to, że Ammon zgwałcił roǳoną siostrę Absaloma, Tamar ( Sm ,–).
[przypis edytorski]
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— Niech Absalom wyniesie się do swo ego własnego domu. Nie chcę go tu wiǳieć.
Nie zniosę w moim domu obecności mordercy mego syna Amnona⁴⁷⁹. Czy mógłbym go
tolerować i nie pokarać?

I Absalom wyniósł się do swego domu, i więce nie pokazywał się na oczy swemu o cu
Dawidowi. Po kilku dniach wysłał do Joaba sługę, by wręczył mu polecenie następu ące
treści:

— Joabie, pó dź do mego o ca i poproś go, aby okazał mi serce i pozwolił odwieǳić
go w pałacu.

Joab nie zastosował się ednak do polecenia Absaloma i do króla się nie udał. Wtedy
Absalom zażądał od Joaba, aby się stawił u niego w domu. I tym razem Joab nie wykonał
polecenia Absaloma. Absalom wpadł w gniew i wydał swoim sługom polecenie podpa-
lenia zboża na polu Joaba. Słuǳy, rzecz asna, wykonali to polecenie i zboże Joaba poszło
z dymem.

Bóg to wszystko wiǳiał i wydał takie orzeczenie:
— Za to, co Absalom uczynił, za to, że nie zostawił na polu nawet ednego ziarenka

do późnie szego zasiania, nie obdaru ę go ǳieckiem. Umrze bezpotomnie!

 ⁴⁸⁰
Król Dawid wydał zarząǳenie, aby srebro ważono uczciwie na dokładnych szalach, a do-
piero z przetopionego i wyważonego srebra odlewano monety.

Ministrowie dworu zapytali go:
— Jaki wygląd i kształt ma ą mieć monety?
— Na edne stronie ma być wyryty kĳ i tobołek pastuszy, a na drugie wieża.
I monety zostały w ten sposób wybite. Każdy człowiek, który spo rzał na pieniąǳe

Dawida, nie mógł się powstrzymać, aby nie rzec:
— Nasz Dawid nie wywyższa się. Nie zapomniał, że był kiedyś pasterzem i ze stada

Bóg go wywiódł na tron. Z pasterza owiec stał się pasterzem narodu. Dlatego też powinien
dla nas być przykładem do naśladowania. Bądźmy więc skromni i wyzbywa my się pychy
tak ak on.

⁴⁸¹  ⁴⁸²
Kiedy słuǳy Dawida wrócili od Nabala⁴⁸³ i opowieǳieli swemu panu o tym, co usłyszeli Mądrość, Kobieta
od tego bogacza, król Dawid wystawił czterystu żołnierzy uzbro onych w miecze i na ich
czele wyruszył przeciwko Nabalowi.

⁴⁷⁷Po powrocie Absaloma z Naszoru — zgodnie z Drugą Księgą Samuela Absalom po zabó stwie Ammona
uciekł do Talma a, syna Ammichuda, króla regionu Geszur (obecnie: południowa Syria) (Sm ,a). Nazwa
kra u Naszor nie występu e w Biblii hebrajskiej. [przypis edytorski]

⁴⁷⁸Dawid (ok.  – ok.  p.n.e.) — na młodszy syn Jessego z Betle em, który został namaszczony, przez
arcykapłana Samuela na króla Izraela, którym został ok. r. p.n.e. Miał na tym stanowisku zastąpić Saula
(Sm ,; Sm ,–). Uwolnił naród izraelski od na eżdża ących go Filistynów zwycięża ąc walkę z Goliatem
(Sm ,–). Dawid był również poetą. Miał wielu synów, ednym z nich był król Salomon, ego następca (Krl
,). [przypis edytorski]

⁴⁷⁹Amnon — pierworodny syn króla Dawida i ego żony Achinoam, zgwałcił swo ą przyrodnią siostrę Tamar
(Sm ,; Sm ,–). [przypis edytorski]

⁴⁸⁰Dawid (ok.  – ok.  p.n.e.) — na młodszy syn Jessego z Betle em, który został namaszczony, przez
arcykapłana Samuela na króla Izraela, którym został ok. r. p.n.e. Miał na tym stanowisku zastąpić Saula
(Sm ,; Sm ,–). Uwolnił naród izraelski od na eżdża ących go Filistynów zwycięża ąc walkę z Goliatem
(Sm ,–). Dawid był również poetą. Miał wielu synów, ednym z nich był król Salomon, ego następca (Krl
,). [przypis edytorski]

⁴⁸¹Dawid (ok.  – ok.  p.n.e.) — na młodszy syn Jessego z Betle em, który został namaszczony, przez
arcykapłana Samuela na króla Izraela, którym został ok. r. p.n.e. Miał na tym stanowisku zastąpić Saula
(Sm ,; Sm ,–). Uwolnił naród izraelski od na eżdża ących go Filistynów zwycięża ąc walkę z Goliatem
(Sm ,–). Dawid był również poetą. Miał wielu synów, ednym z nich był król Salomon, ego następca (Krl
,). [przypis edytorski]

⁴⁸²Abigail — druga żona króla Dawida. Pierwszym mężem Abigail był okrutny i bogaty Nabal. Gdy Dawid
przebywał na pustyni, poprosił Nabala przez posłańców o eǳenie. On odmówił, ale Abigail po kry omu dała
im eǳenie. Za karę Bóg uśmiercił Nebala, a Abigeil została żoną Dawida (Sm ,–). [przypis edytorski]

⁴⁸³Nabal — wg Biblii bogaty człowiek ży ący w Maon. Posiadał wielkie stada owiec i kóz. Jego żoną była
Abigail (Sm ,–). [przypis edytorski]
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W tym czasie eden ze sług Nabala zdążył opowieǳieć ego żonie Abigail, że Dawid
wyprawił spec alnych posłańców z pozdrowieniem dla e małżonka, ale ten rozzłościł się
na nich. Nie miał ku temu żadnego powodu, gdyż luǳie Dawida obeszli się ze sługami
Nabala barǳo dobrze. Dniem i nocą ochraniali ich podczas wypasania owiec na pustyni.

Abigail szybko pod ęła decyz ę. Wzięła chleb i wino, ugotowała mięso i napełniw-
szy kosze roǳynkami i owocami, załadowała wszystko na osły i poleciła swoim sługom
wyruszyć w drogę, sama zaś dosiadłszy osła podążyła za nimi.

Dotarłszy do Dawida, zeszła z osła, ukłoniła się głęboko i powieǳiała:
— Panie mó i władco, zaczeka do rana, aż mó mąż Nabal wytrzeźwie e. Wtedy go

osąǳisz.
Dawid na to odpowieǳiał:
— Ten, kto sprzeciwia się królowi, musi zginąć. Do tego niepotrzebny est ani sąd,

ani wyrok.
Abigail zareplikowała:
— Ale król Żydów Saul⁴⁸⁴ ży e, a ciebie przecież nikt eszcze nie powołał na ego

mie sce.
Dawid w odpowieǳi wy aśnił e :
— Nabal powieǳiał, że nie ma Boga, albowiem wyśmiał Samuela⁴⁸⁵, proroka Boga.

Obraził go.
Ale Abigail nie dała za wygraną:
— Panie mó ! Kiedy Bóg uczyni cię królem Żydów i do ciebie przy ǳie akiś biedak

i powie: „Oto dotknięty nęǳą zwróciłem się do pewnego barǳo bogatego Żyda z prośbą
o kawałek chleba, a gdy ten mi odmówił, zabiłem go. Jego synowie teraz na pewno zechcą
się na mnie zemścić za przelaną krew o ca. Dlatego proszę cię, abyś mnie uratował z rąk
ego synów, którzy czyha ą na mo e życie. Ja nie poczuwam się do popełnienia niegoǳiwe
rzeczy”. Ty z pewnością odpowiesz wtedy temu mordercy: „Jak możesz się uważać za
niewinnego, kiedy zamordowałeś człowieka?”. Ale wtedy biedak tak ci powie: „Przecież
mó pan, król Dawid, prosił Nabala o chleb, a kiedy ten nie chciał mu go dać, król napadł
na niego i zabił go”.

Słowa Abigail spodobały się Dawidowi. Pełnym głosem zawołał:
— Niech bęǳie pochwalony król Żydów, który cię ǳisia do mnie przysłał, a ty bądź

błogosławiona za to, żeś mnie ǳiś od przelewu krwi powstrzymała!
Po ǳiesięciu dniach Bóg ukarał Nabala śmiercią.

  
Pewnego razu podczas wypasania owiec na pustyni Dawid⁴⁸⁶ natknął się na śpiącego ba- Siła
wołu. Z początku wydawało mu się, że to akiś pagórek nagle wyrósł w mie scu, przez
które coǳiennie przechoǳił. Nie posiada ąc się ze zdumienia, głośno zawołał:

— Jak to się stało, że ni z tego, ni z owego wyrósł na płaskim mie scu pagórek?
Podszedł bliże i wstąpił na pagórek. I tak sto ąc na grzbiecie bawołu, pilnym okiem

obserwował swo e stado. I nagle bawół ocknął się ze snu i zerwał się na nogi. Zwierzę było Strach
tak potężne i tak wysokie, że Dawida ogarnął strach. Wzniósł oczy ku niebu i powieǳiał:

— O mó Boże! Jeśli mnie wyratu esz z rogów tego bawołu, zbudu ę Ci pałac tak
wysoki, ak wysoko sto ą rogi tego zwierzęcia.

Bóg wysłuchał Dawida i zesłał przeciwko bawołowi lwa. Na widok lwa strach ogarnął
bawołu. Ugiął się przed nim i padł na kolanach.

Ale Dawid również przestraszył się lwa i błagalnie zawołał do Boga:
⁴⁸⁴Saul — syn Kisza z rodu Beniamina (Sm ,), namaszczony przez Samuela na pierwszego króla Izraela

(Sm ,–, Sm, ,). [przypis edytorski]
⁴⁸⁵Samuel — prorok, kapłan, ostatni sęǳia starożytnego Izraela; syn Elkany i ego niepłodne żony Anny,

uroǳony w Ramataim (a. Rama) na terenie Izraela. Anna wyprosiła syna u Boga, stąd imię Samuel (hebr. dosł.:
Bóg wysłuchał) (Sm ,–; Sm ,). Zgodnie z zaleceniami Boga, Samuel namaścił Dawida, na młodszego
syna Jessego, na króla Żydów, eszcze za życia króla Saula (Sm ,–). [przypis edytorski]

⁴⁸⁶Dawid (ok.  – ok.  p.n.e.) — na młodszy syn Jessego z Betle em, który został namaszczony, przez
arcykapłana Samuela na króla Izraela, którym został ok. r. p.n.e. Miał na tym stanowisku zastąpić Saula
(Sm ,; Sm ,–). Uwolnił naród izraelski od na eżdża ących go Filistynów zwycięża ąc walkę z Goliatem
(Sm ,–). Dawid był również poetą. Miał wielu synów, ednym z nich był król Salomon, ego następca (Krl
,). [przypis edytorski]
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— Wyratu mnie, Boże, z paszczy lwa, tak ak wyratowałeś mnie z rogów bawołu!
Bóg obdarzył wtedy Dawida taką siłą, że wszystkie zwierzęta przed nim truchlały.

  ⁴⁸⁷
Wszedłszy na szczyt Góry Oliwne ⁴⁸⁸, Dawid wydał swoim dworzanom polecenie te tre-
ści:

— Zna dźcie akiegoś bożka i czym pręǳe przynieście mi go. Bożek
Dworzanie wyruszyli w drogę na poszukiwanie bożka. Po droǳe spotkali przy aciela

Dawida, który nazywał się Chuszi Harachi⁴⁸⁹. Na ego pytanie, dokąd spieszą, dworzanie
odpowieǳieli:

— Nasz król polecił nam dostarczyć mu bożka.
Usłyszawszy tę odpowiedź, Chuszi udał się w te pędy do Dawida.
— Powieǳ mi — powieǳiał Chuszi do króla — po co ci potrzebny bożek?
— Po to, aby mu się pokłonić.
Chuszi wpadł w rozpacz. Podarł na sobie szaty, posypał głowę popiołem i zawołał:
— Czy taki człowiek ak ty może się kłaniać bożkowi stworzonemu luǳką ręką?
A król na to odparł: Sprawiedliwość
— Ty na lepie wiesz, ak sławne est mo e imię w świecie. Wiesz, że wszyscy luǳie

mówią o mnie nie inacze niż: „Nie ma takiego drugiego sprawiedliwego męża ak Dawid.
Nigdy nie opuszcza go bo aźń przed Bogiem. Czyni luǳiom dobro i rzetelnie wykonu e
wszystkie przykazania Tory⁴⁹⁰”. Kiedy lud mó dowie się, że spotkał mnie żałosny koniec,
że mó syn zabił mnie, niechybnie powie: „Nie warto służyć Bogu! Nie ma sprawiedliwych
wyroków i nie ma sprawiedliwych sęǳiów”. Dlatego postanowiłem pokłonić się i oddać
cześć bożkowi. Wtedy skompromitu ę się. Luǳie wtedy, nie bez rac i, powieǳą: „Oto
przekonaliśmy się, że est Bóg na świecie. Bóg to sprawiedliwy sęǳia. Jego wyrok est
zawsze sprawiedliwy i słuszny”.

⁴⁹¹   
Zdarzyło się, że król Dawid pewnego dnia zachorował. Na wieść o ego chorobie wrogowie Choroba, Wróg
króla zaczęli triumfować. Nie żałowali mu przekleństw i życzeń w roǳa u: „Oby uż nie
wstał”.

Dawid, dowieǳiawszy się o tym, zwrócił się do Boga z prośbą:
— Boże, okaż mi łaskę i przywróć mi zdrowie, abym mógł odpłacić moim wrogom.
A Bóg na to:
— Czyżbyś chciał odpłacić im złem?
— Byna mnie — powieǳiał Dawid. — Kiedy oni zachoru ą, włożę na głowę worek.

Będę pościł, umartwiał ciało i modlił się do Ciebie, abyś ich uzdrowił.
Odpowiedź Dawida spodobała się Bogu. Uczynił zadość ego prośbie i uzdrowił go.

Jednocześnie zesłał chorobę na wrogów Dawida. Kiedy Dawid dowieǳiał się, że ego
wrogowie choru ą, okazał żal i współczucie. Wǳiał na siebie worek i pomodlił się do
Boga, aby ich uzdrowił i zachował w poko u.

⁴⁸⁷Dawid (ok.  – ok.  p.n.e.) — na młodszy syn Jessego z Betle em, który został namaszczony, przez
arcykapłana Samuela na króla Izraela, którym został ok. r. p.n.e. Miał na tym stanowisku zastąpić Saula
(Sm ,; Sm ,–). Uwolnił naród izraelski od na eżdża ących go Filistynów zwycięża ąc walkę z Goliatem
(Sm ,–). Dawid był również poetą. Miał wielu synów, ednym z nich był król Salomon, ego następca (Krl
,). [przypis edytorski]

⁴⁸⁸Góra Oliwna — wzniesienie położone we wschodnie Jerozolimie, w czasach starotestamentowych odda-
wano tam cześć Bogu. [przypis edytorski]

⁴⁸⁹Chuszi Harachi — postać o takim imieniu nie występu e w Biblii. [przypis edytorski]
⁴⁹⁰Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-

ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]

⁴⁹¹Dawid (ok.  – ok.  p.n.e.) — na młodszy syn Jessego z Betle em, który został namaszczony, przez
arcykapłana Samuela na króla Izraela, którym został ok. r. p.n.e. Miał na tym stanowisku zastąpić Saula
(Sm ,; Sm ,–). Uwolnił naród izraelski od na eżdża ących go Filistynów zwycięża ąc walkę z Goliatem
(Sm ,–). Dawid był również poetą. Miał wielu synów, ednym z nich był król Salomon, ego następca (Krl
,). [przypis edytorski]
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Wrogowie Dawida nie mogli tego zrozumieć. Zapytali go:
— Jak to est? Wytłumacz nam, Dawiǳie, dlaczego włożyłeś na siebie worek?
— Wieǳiałem — odpowieǳiał Dawid — że myślicie o mnie źle. Wyobrażaliście

sobie, że proszę Boga, aby się z mego powodu na was zemścił i zwiększył wasze cierpienia.
Dlatego słucha cie tego, co mam do powieǳenia Bogu. — Oby to, o co dla was proszę,
mnie się dostało.

⁴⁹²     -
Nauczycielem Dawida był rabbi Ira Ha eiri.

Dawid zwykł był coǳiennie udawać się do miasta, w którym mieszkał ego nauczy-
ciel, aby pobierać u niego lekc e Tory⁴⁹³. Ira sieǳiał zwykle na wyścielonym kocami
i poduszkami krześle, a Dawid sieǳiał, ak każdy prosty człowiek, na podłoǳe u stóp
rabbiego.

Po śmierci Iry Dawid ob ął funkc ę nauczyciela Żydów, ale nigdy nie sieǳiał na wy- Cnota
ścielonym kocami krześle. Uczniowie ǳiwowali się temu i pytali Dawida, dlaczego tak
postępu e. Dawid dał im taką odpowiedź:

— Kim estem w porównaniu z rabbim Irą, żebym śmiał sieǳieć na wyściełanym
krześle, tak ak Ira?

Bóg to usłyszał i tak do Dawida powieǳiał:
— Za to, że się nie wywyższasz, za to, że esteś skromny, wywyższę cię nad Żydami,

a two e imię bęǳie żyło wiecznie.
  
W czasach króla Dawida⁴⁹⁴ żył pewien bogaty człowiek. Miał wielki ma ątek i zatrudniał
liczną służbę. Był o cem edynego syna i pragnął, aby ten za ął się handlem. Nakupił
mu w tym celu dużo różnych towarów. Syn wziął na okręt część towaru i wyruszył do
dalekiego kra u. Tak się złożyło, że musiał pozostać w tym kra u na długo.

Tymczasem o ciec zaniemógł i wkrótce umarł. Ma ątek pozostał w rękach ednego Kraǳież
ze sług, który pełnił funkc ę skarbnika. Ten poczuł się panem i zaczął się znęcać nad
pozostałą służbą. Sytuac a stała się dla służących nie do zniesienia. I pewnego dnia wszyscy
opuścili dom. Nielo alny zaś sługa zaczął za pieniąǳe zmarłego prowaǳić hulaszczy tryb
życia. Pił, adł i popuszczał pasa. Uważał się za spadkobiercę zmarłego bogacza. Mógł tak
postępować, bo nikt mu w tym nie przeszkaǳał.

Minęło sporo czasu i oto pewnego dnia syn zmarłego bogacza powrócił do kra u.
W droǳe do domu dowieǳiał się o śmierci o ca. I kiedy przestąpił progi własnego domu,
został przez sługę po prostu wypęǳony. Na widok syna zmarłego bezczelnie zapytał:

— Czego właściwie, zuchwalcze, szukasz w moim domu?
Co miał w tym wypadku uczynić młoǳieniec? Złapał kĳ i zaczął nim okładać zdra-

ǳieckiego sługę. Bił go i krzyczał:
— Przywłaszczyłeś sobie mó i o ca ma ątek. Za nasze pieniąǳe hulasz!
Wywiązała się ostra bó ka, po które syn zmarłego udał się ze skargą na sługę do króla Sąd, Sprawiedliwość

Dawida. Stanąwszy przed obliczem króla, tak powieǳiał:

⁴⁹²Dawid (ok.  – ok.  p.n.e.) — na młodszy syn Jessego z Betle em, który został namaszczony, przez
arcykapłana Samuela na króla Izraela, którym został ok. r. p.n.e. Miał na tym stanowisku zastąpić Saula
(Sm ,; Sm ,–). Uwolnił naród izraelski od na eżdża ących go Filistynów zwycięża ąc walkę z Goliatem
(Sm ,–). Dawid był również poetą. Miał wielu synów, ednym z nich był król Salomon, ego następca (Krl
,). [przypis edytorski]

⁴⁹³Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]

⁴⁹⁴Dawid (ok.  – ok.  p.n.e.) — na młodszy syn Jessego z Betle em, który został namaszczony, przez
arcykapłana Samuela na króla Izraela, którym został ok. r. p.n.e. Miał na tym stanowisku zastąpić Saula
(Sm ,; Sm ,–). Uwolnił naród izraelski od na eżdża ących go Filistynów zwycięża ąc walkę z Goliatem
(Sm ,–). Dawid był również poetą. Miał wielu synów, ednym z nich był król Salomon, ego następca (Krl
,). [przypis edytorski]
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— Oby nasz król miał wieczny żywot. Niewǳięczny sługa po śmierci mego o ca,
podczas mo e nieobecności, przywłaszczył sobie nasz ma ątek. Twierǳi teraz, że nie a
estem synem zmarłego, ale on.

— Masz świadków? — zapytał król Dawid.
— Nie mam — odpowieǳiał młoǳieniec.
Następnie król polecił zawołać sługę. Kiedy ten się stawił zadał mu to samo pytanie:
— Masz świadków?
I kiedy ten również zaprzeczył, król oświadczył mu:
— Możesz iść do domu. Nie musisz niczego zwracać.
Osierocony młoǳieniec, usłyszawszy werdykt króla, zaczął głośno płakać i protesto-

wać. Król Dawid rozzłościł się i zawołał:
— Jeśli dale bęǳiesz sprzeciwiać się memu wyrokowi, to ukarzę cię. Gdybyś miał

świadków, sprawa potoczyłaby się po two e linii, ale skoro takowych nie masz, nic na to
nie poraǳę.

Rozprawa była publiczna i oprócz wielu zgromaǳonych tu na sali Żydów był również
syn króla Salomon⁴⁹⁵, który zawołał młoǳieńca na bok i poraǳił mu:

— Krzycz i protestu dale , a kiedy król Dawid uniesie się gniewem, powieǳ mu tak:
„Panie mó i królu! Jeśli sam nie chcesz rozsąǳić mo e sprawy, to powierz ą swemu
synowi Salomonowi”.

Król Dawid przystał na to. Sprawę prze ął Salomon i zadał młoǳieńcowi pytanie:
— Czy wiesz, gǳie est grób twego o ca?
— Nie wiem — odpowieǳiał zapytany.
Salomon polecił wtedy zawezwać sługę, któremu zadał to samo pytanie:
— Czy wiesz, gǳie est grób twego o ca?
— Tak — padła odpowiedź.
— W takim razie idź na grób twego o ca i przynieś mi kość z ego szkieletu.
Sługa natychmiast udał się na cmentarz, rozkopał grób, odciął kość ze szkieletu zmar-

łego i przyniósł ą na salę sądową.
Wtedy Salomon zwrócił się do obu po waśnionych stron:
— Niech każdy z was wpuści do osobnego naczynia trochę krwi z własne żyły.
A kiedy oba uczynili to, powieǳiał na pierw do sługi:
— Zanurz kość zmarłego we krwi, która est w twoim naczyniu.
Sługa to uczynił. Po wy ęciu e okazało się, że nie zabarwiła się na czerwono.
To samo polecenie otrzymał prawǳiwy syn zmarłego. Kiedy wy ął z naczynia zanu-

rzoną kość, okazało się, że przybrała czerwony kolor.
Salomon wziął zabarwioną kość, pokazał ą wszystkim obecnym na sali i oświadczył:
— Ta krew pochoǳi z te kości i dlatego ą wchłonęła. Synem i spadkobiercą ma ątku

est ten oto młoǳieniec.
Młody człowiek prze ął ma ątek o ca, a sługa musiał eszcze długo mu służyć.

 ,  
Król Salomon⁴⁹⁶ miał córkę o niezwykłe uroǳie. W całym kra u nie było pięknie sze Los
od nie ǳiewczyny. Pewnego razu, czyta ąc z gwiazd, dowieǳiał się, że przyszłym mężem
ego córki zostanie barǳo biedny młoǳieniec. Co robić? Salomon nie miał na mnie sze
chęci wydać córki za akiegoś biednego obszarpańca. Po dłuższym namyśle polecił swoim
budowlanym wznieść na bezludne wyspie zamek z wieżą. Kiedy zamek został zbudowa-
ny, wyprawił tam córkę wraz z siedemǳiesięcioma strażnikami, którzy mieli pilnować
dostępu do wyspy. Córkę umieścił w poko u na wieży pod samym dachem. Strażnicy
zaś rozmieszczeni zostali na dole, gǳie na zmianę pełnili wartę. Wyposażył też zamek
w niezbędną żywność i inne środki potrzebne do życia.

W akiś czas po tym wydarzeniu pewien barǳo biedny młody człowiek, głodny i zmę- Zwierzęta
czony drogą, zapragnął odpocząć. Była chłodna noc i zaczął szukać akiegoś mie sca, aby

⁴⁹⁵Salomon — syn Dawida i Batszeby (Sm ,), król Izraela, następca Dawida (Krl ,), znany ze swe
mądrości, oraz, wg tradyc i udaistyczne , również z właǳy nad demonami. [przypis edytorski]

⁴⁹⁶Salomon — syn Dawida i Batszeby (Sm ,), król Izraela, następca Dawida (Krl ,), znany ze swe
mądrości, oraz, wg tradyc i udaistyczne , również z właǳy nad demonami. [przypis edytorski]
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schronić się przed zimnem. Nagle zobaczył na polu martwego wołu. Leżał widocznie
od dłuższego czasu, bo drapieżne ptaki zdążyły uż wyżreć z niego całe prawie ciało. Nie
namyśla ąc się długo, młoǳieniec wpakował się do wy eǳonego wnętrza wołu i zapadł
w sen.

Tymczasem orzeł zwabiony leżącą w polu padliną pochwycił ą swoimi pazurami i po-
szybował aż na dach wieży zamkowe , gǳie złożył padlinę, wyżarł z nie resztę mięsa
i odleciał.

Zaczęło dnieć i młoǳieniec obuǳił się. Wyszedł z wnętrza wołu i zobaczył, że est
na dachu zamku, a na dole ze wszystkich stron otacza ą go wody morza. W tym samym
czasie obuǳiła się córka Salomona i ak zwykle weszła na dach wieży, aby zaczerpnąć
świeżego powietrza. Z poko u mogła wy ść tylko na dach, gdyż pozostałe drzwi Salomon
kazał zamurować.

Zobaczywszy młoǳieńca, na pierw się przeraziła, ale szybko się opanowała i zapytała:
— Kim esteś? W aki sposób dostałeś się na dach?
— Jestem Żydem, pochoǳę z miasta Akko⁴⁹⁷. Przyniósł mnie tu duży ptak.
Córka króla zaprowaǳiła go do swego poko u, umyła, ubrała w piękne szaty i na-

karmiła. Umyty i pięknie ubrany okazał się młoǳieńcem niezwykle przysto nym. Pięk-
nie szego młoǳieńca w całym chyba Izraelu nie uświadczyłbyś. Nic ǳiwnego, że córka
króla zapałała do niego miłością. Zaimponował e również swo ą wieǳą i oratorskim ta-
lentem. Długo się nie zastanawia ąc zaproponowała mu małżeństwo. Trzeba nadmienić, Małżeństwo
że i ona przypadła do gustu ubogiemu młoǳieńcowi. Uniesiony radością, wypisał krwią
z palca intercyzę ślubną, po czym wygłosił uroczyście werset wymawiany przy zawieraniu
małżeństwa. Przywołał na świadków archaniołów Michała⁴⁹⁸ i Gabriela⁴⁹⁹.

I oto pewnego dnia strażnicy powołani do pilnowania córki króla zauważyli, że est
w ciąży. Zagadnięta nie zaprzeczyła, ale pokazać męża nie chciała.

Strażnicy wpadli w popłoch. Zawiadomić króla czy nie zawiadomić. Wreszcie posta-
nowili zawiadomić. Król natychmiast wsiadł na statek i przybył na wyspę. Córka opo-
wieǳiała mu, ak to Bóg zesłał e pięknego, dobrego, uczonego i rozumnego męża.

Przedstawiła potem o cu swo ego wybrańca i pokazała spisaną ego krwią intercyzę
ślubną. Po rozmowie z młoǳieńcem król doszedł do wniosku, że ego zięć był z góry
przeznaczony na męża dla ego córki. Wzniósłszy oczy ku niebu, powieǳiał:

— Błogosławiony niech bęǳie Wiekuisty, który węzłem małżeńskim łączy mężczyznę
z kobietą.

     
Pewnego razu przyszedł do króla Salomona⁵⁰⁰ władca diabłów Asmodeusz⁵⁰¹ i z mie sca
zapytał:

— Czy ty esteś tym, o którym mówią i piszą, żeś na mądrze szy ze wszystkich luǳi
na ziemi?

— Tak — odpowieǳiał Salomon — sam Bóg to powieǳiał.
— Jeśli chcesz, to ci pokażę rzecz, o które nie masz nawet na mnie szego po ęcia.
— Barǳo proszę! Pokaż mi tę rzecz.
Asmodeusz wyciągnął rękę na taką długość, że dotknął niemal krańca świata, i wy-

dobył stamtąd człowieka o dwóch głowach i czterech oczach. Salomon na ego widok
przestraszył się nie na żarty. Drżącym głosem zawołał:

— Natychmiast zaprowaǳić go do bocznego poko u!

⁴⁹⁷Akka — istnie ące prawdopodobnie od III tysiąclecia p.n.e. miasto portowe. Okres na większe świetności
miasta przypada na XIV/XIII w. p.n.e. Za czasów króla Salomona miasto należało do Królestwa Izraela, choć
pozostawało silnie związane politycznie z Fenic ą. [przypis edytorski]

⁴⁹⁸anioł Michał właśc. archanioł Michał (z hebr. Mika’el, dosł.: któż ak Bóg) — występu e w religiach ży-
dowskie , chrześcĳańskie oraz w Islamie. W tradyc i udaistyczne est ednym z siedmiu aniołów wyższego
rzędu. Ochraniał Izrael (Dn ,–); spierał się z szatanem o ciało Mo żesza (Jud ,). [przypis edytorski]

⁴⁹⁹Anioł Gabriel właśc. Archanioł Gabriel — eden z na wyższych rangą aniołów w tradyc i chrześcĳańskie ,
udaistyczne i islamskie . Sprawu e właǳę nad ra em, anioł zmartwychwstania, miłosierǳia, zemsty, śmierci
i ob awienia. W religii chrześcĳańskie zwiastował Maryi, że uroǳi Jezusa Chrystusa. [przypis edytorski]

⁵⁰⁰Salomon — syn Dawida i Batszeby (Sm ,), król Izraela, następca Dawida (Krl ,), znany ze swe
mądrości, oraz, wg tradyc i udaistyczne , również z właǳy nad demonami. [przypis edytorski]

⁵⁰¹Asmodeusz — eden z upadłych aniołów; wg tradyc i żydowskie : książę demonów. [przypis edytorski]
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Tymczasem polecił sprowaǳić do siebie Beniahu ben Jehuda⁵⁰², którego zapytał:
— Czy uważasz, że pod nami, w głębi ziemi, mogą się również zna dować luǳie?
— Przysięgam ci, że nie mam o tym po ęcia. Nigdy też nie słyszałem od Achitofela⁵⁰³,

żeby tam się mogli znaleźć luǳie.
— A co bęǳie, eśli ci pokażę takiego człowieka. Aby dotrzeć do tego mie sca, trzeba

stracić co na mnie pięćset lat.
Salomon⁵⁰⁴ rozkazał sprowaǳić człowieka o dwóch głowach.
Na ego widok Beniahu zadrżał. Szybko odmówił błogosławieństwo: „Boże, bądź bło-

gosławiony za to, żeś mnie utrzymał przy życiu i pozwolił dotrwać do ǳisie szego dnia”.
Kiedy Beniahu ochłonął wreszcie z wrażenia, zapytał ǳiwnego człowieka, skąd po-

choǳi.
— Pochoǳę od luǳi. Wywoǳę się z rodu Kaina⁵⁰⁵.
— W akim kra u mieszkasz?
— W kra u Tewel⁵⁰⁶.
— Czy est tam słońce lub księżyc?
— Tak. Orzemy tam ziemię, sie emy, zbieramy plony i hodu emy bydło i owce.
— Z które strony wschoǳi u was słońce?
— Z zachodnie . Zachoǳi zaś na wschoǳie.
— Czy modlicie się do Boga?
— Tak!
— Jak brzmią słowa wasze modlitwy?
— „Jak wielkie są, Boże, Two e ǳieła. Jak mądrze to wszystko urząǳiłeś”.
— Jeśli chcesz, odprowaǳimy cię tam, skąd pochoǳisz.
— Skoro tak łaskawi esteście, to proszę.
Król Salomon wezwał Asmodeusza i polecił mu odprowaǳić człowieka o dwóch gło-

wach do ego kra u. Asmodeusz ednak odmówił, tłumacząc się, że nie est w stanie tego
dokonać.

Przekonawszy się, że nigdy uż nie wróci do mie sca swego pochoǳenia, człowiek
o dwóch głowach osiadł w Jerozolimie⁵⁰⁷. Ożenił się, założył roǳinę i spłoǳił siedmioro
ǳieci. Sześcioro z nich wdało się w matkę, a więc miało ciało normalnych luǳi. Tylko
edno uroǳiło się z dwiema głowami.

O ciec tych ǳieci okazał się człowiekiem zdolnym i pracowitym, toteż wkrótce stał się Sąd, Mądrość
ednym z na bogatszych luǳi świata. Mĳały lata i przyszło mu pożegnać się z życiem. Po
sobie pozostawił ogromny ma ątek. I oto wokół spadku po o cu rozgorzał wśród ǳieci
zażarty spór. Sześciu synów o normalnych, luǳkich kształtach uważało, że skoro est
ich siedmiu, należy ma ątek poǳielić na osiem równych części, z czego temu z dwiema
głowami przypadną dwie części.

Spierali się długo i nie mogli do ść do porozumienia. W końcu postanowili przed-
stawić sprawę do rozstrzygnięcia królowi Salomonowi.

Król wysłuchał obie strony, ale powstrzymał się z wydaniem decyz i. Postanowił
przedtem usłyszeć opinię członków Sanhedrynu⁵⁰⁸. Kiedy ednak i ci nie mogli się zdecy-

⁵⁰²Beniahu ben Jehuda a. Benajasz syn Jojady — początkowo kapitan gwardii przyboczne króla Dawida (Sm
,); po śmierci Dawida poparł Salomona na króla, następnie został dowódcą wo sk Salomona (Krl ,–;
Krl ,). [przypis edytorski]

⁵⁰³Achitofel — doradca króla Dawida, który zdraǳił go na rzecz Absaloma (Sm ,). [przypis edytorski]
⁵⁰⁴Salomon — syn Dawida i Batszeby (Sm ,), król Izraela, następca Dawida (Krl ,), znany ze swe

mądrości, oraz, wg tradyc i udaistyczne , również z właǳy nad demonami. [przypis edytorski]
⁵⁰⁵Kain — pierworodny syn Adama i Ewy, zabił swo ego brata Abla (Rǳ ,–). [przypis edytorski]
⁵⁰⁶Tewel — taka nazwa nie po awia się w Biblii, nie est też nazwą geograficzną. [przypis edytorski]
⁵⁰⁷Jerozolima a. Jeruzalem — miasto położone na wzgórzach Judei. Nazwa Jerozolima funkc onu e od zdoby-

cia miasta przez Dawida, który ustanowił ą stolicą swo ego państwa (poprzednią stolicą był Hebron) (Sm ,).
Wcześnie miasto przynależało do rodu Jebusytów, stąd nazwa Jebus (Joz ,). W Księǳe Roǳa u, w cza-
sach Abrahama, występu e miasto o nazwie Salem a. Szalem, w którym panował Melchizedek; miasto est
utożsamiane z późnie szą Jerozolimą (Rǳ ,). Król Salomon wybudował w mieście tzw. Pierwszą Świątynię
(Krl ,), mie sce przechowywania Arki Przymierza (Krl ,–), od tego czasu est to na ważnie sze miasto
w religii żydowskie . [przypis edytorski]

⁵⁰⁸Sanhedryn — zwany też Wysoką Radą lub Wielkim Sanhedrynem; na wyższa instytuc a sądownicza i re-
ligĳna starożytnego Izraela. Zgodnie z tradyc ą rabiniczną istniała nieprzerwanie od czasów mo żeszowych do
IV w n.e., ednak pierwsze pisemne potwierǳenie istnienia Sanhedrynu pochoǳi z  r. p.n.e. Sanhedryn
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dować, król odłożył sprawę na ǳień następny. Obiecał przy tym, że utro z całą pewnością
wyda wyrok.

O północy król Salomon wszedł do świątyni i zaczął się modlić:
— Boże, Stwórco Świata! Kiedy po awiłeś się przede mną w Gibeonie⁵⁰⁹ i spytałeś,

akie mam życzenie, odpowieǳiałem, że nie pragnę ani złota, ani srebra, tylko mądrości,
abym mógł sprawiedliwie sąǳić luǳi. Użycz mi, Boże, teraz rozumu, abym w sprawie
tych braci mógł wydać sprawiedliwy wyrok.

I wtedy rozległ się głos z nieba:
— Jutro bęǳiesz mógł to uczynić!
Z samego rana polecił Salomon zwołać w pełnym skłaǳie Sanhedryn i sprowaǳić

procesu ących się braci. Kiedy ci się stawili, Salomon powieǳiał do członków Sanhedry-
nu:

— Przypatrzcie się dobrze temu z dwiema głowami. Jeżeli edna z ego głów od-
czu e ukłucie zadane drugie głowie, bęǳie to dowód, że mamy do czynienia z ednym
człowiekiem. W przeciwnym wypadku bęǳie to znak, że w grę wchoǳą dwa odrębni
luǳie.

Dla przeprowaǳenia próby, położyli go z głową przyciśniętą do podłogi. Na drugą,
wierzchnią głowę wylano wrzątek. Dwugłowy człowiek zaczął krzyczeć:

— Królu, umieram! Jedna ze mnie osoba, a nie dwie.
W te sytuac i werdykt króla mógł być tylko eden. Uczestniczący w próbie członkowie

Sanhedrynu oraz inni zaproszeni Żyǳi byli pełni poǳiwu dla mądrości Salomona. Nie
od rzeczy bęǳie, eśli do tego poǳiwu dodamy trochę strachu.

      
Pewnego razu Dawid⁵¹⁰ powieǳiał do Wiekuistego: Głupota, Bóg, Stworzenie

— Wszystko, coś stworzył, est dobre i piękne, ale mądrość należy do na lepszych
i na pięknie szych twoich tworów. Wy ątkiem est tylko głupota. Oto, dla przykładu,
iǳie sobie po ulicy głupiec i drze na sobie ubranie. ǲieci ugania ą się za nim i pokpiwa ą
z niego. Powieǳ, czy Stwórcy świata wypadało coś takiego ak głupotę stworzyć?

I Wiekuisty na to tak mu odpowieǳiał:
— Masz do mnie pretens ę, że stworzyłem głupotę? Zatem przy m do wiadomości,

że któregoś dnia przy ǳie ci z nie skorzystać. Co więce , bęǳiesz mnie błagał, żebym ci
użyczył trochę głupoty.

W akiś czas po te rozmowie Dawid musiał uciec przed królem Saulem⁵¹¹. Poszukał
schronienia w mieście Gat⁵¹² rząǳonym przez króla Achisa⁵¹³.

— Co ty, Dawiǳie, robisz? — zapytał Wiekuisty. — Niedawno temu zabiłeś Fili-
styna⁵¹⁴ Goliata⁵¹⁵, a teraz uciekasz do Achisa, unosząc z sobą ego miecz. Czyżbyś nie
wieǳiał, że szef straży przyboczne Achisa to brat Goliata? Jeszcze krew Goliata nie zdą-
żyła wsiąknąć w ziemię, a ty uż leziesz w paszczę lwa.

zbierał się w Jerozolimie na Wzgórzu Świątynnym, przewodniczył mu arcykapłan. W czasie diaspory mie sce,
w którym zbierał się Sanhedryn ulegało zmianom. [przypis edytorski]

⁵⁰⁹Gibeon— starożytne miasto w kra u Kanaan, na północ od Jerozolimy, zdobyte przez Jozuego (Joz ,–).
[przypis edytorski]

⁵¹⁰Dawid (ok.  – ok.  p.n.e.) — na młodszy syn Jessego z Betle em, który został namaszczony, przez
arcykapłana Samuela na króla Izraela, którym został ok. r. p.n.e. Miał na tym stanowisku zastąpić Saula
(Sm ,; Sm ,–). Uwolnił naród izraelski od na eżdża ących go Filistynów zwycięża ąc walkę z Goliatem
(Sm ,–). Dawid był również poetą. Miał wielu synów, ednym z nich był król Salomon, ego następca (Krl
,). [przypis edytorski]

⁵¹¹Saul — syn Kisza z rodu Beniamina (Sm ,), namaszczony przez Samuela na pierwszego króla Izraela
(Sm ,–, Sm, ,). [przypis edytorski]

⁵¹²Gat — starożytne miasto, stolica Pentapolis Filistyńskie ; mie sce uroǳenia Goliata (Sm ,); w czasie
ucieczki Dawida przed Saulem, miastem Gat władał król Akisz (Sm ,). [przypis edytorski]

⁵¹³Achis — również Akisz. [przypis edytorski]
⁵¹⁴Filistyni — lud posiada ący państwo mięǳy Egiptem a Ziemią Obiecaną (W ,), na państwo składały

się miasta: Gaza, Aszdod, Aszkelon, Gat i Ekron (Joz ,), było to tzw. Pentapolis Filistyńskie; istnienie
Filistynów datu e się na okres od XIII do III w p.n.e., następnie zostali poddani hellenizac i; zgodnie z Biblią:
eden z głównych wrogów Izraelitów. [przypis edytorski]

⁵¹⁵Goliat — olbrzymi wo ownik filistyński pochoǳący z Gat (Sm ,) zabity przez wypuszczony przez
Dawida z procy kamień (Sm ,-). [przypis edytorski]
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Mieszkańcy Gat na widok Dawida wzburzyli się. Szwagier szefa przyboczne straży
króla Achisa pobiegł natychmiast do pałacu królewskiego i zameldował o po awieniu
się w mieście Dawida. Szef straży, szwagier Goliata, na czele kilku strażników spośród
Filistynów postanowił wyruszyć na miasto, aby po mać i zabić Dawida. I tak też uczynili.
Przyprowaǳili po manego Dawida do pałacu i chcieli go tam zabić.

Król Achis starał się ich powstrzymać:
— Powieǳcie mi, czy Dawid zabił waszego brata w sposób skrytobó czy, czy w uczci-

we walce? Powieǳcie mi też, czy nie było mięǳy Filistynami a Żydami umowy, na
podstawie które lud pokonanego w te walce miał zostać niewolnikiem zwycięzcy?

— Jeśli tak — odpowieǳieli Achisowi dworzanie — to ty, królu, powinieneś odstąpić
Dawidowi tron, a my wszyscy stać się ego niewolnikami.

Achis był tymi słowami tak prze ęty, że w pewne chwili Dawid poczuł lęk, iż gotów
est spełnić żądanie swoich dworzan. W modlitwie bez słów zwrócił się z prośbą do Boga:

— Władco Świata, pomóż mi!
— Jakie pragniesz pomocy, Dawiǳie?
— Użycz mi choć trochę głupoty.
I Bóg spełnił ego prośbę. I Dawid zaczął strugać wariata. Kawałkiem kredy napisał

na ścianie takie zdanie: „Achis, król Gat, winien mi est kilkaset tysięcy szekli⁵¹⁶”.
Matka i córka Achisa dotknięte były chorobą umysłową i przez cały ǳień wyprawia-

ły wariackie sztuczki. Dawid postanowił e naśladować i tak zręcznie to robił, że Achis
uwierzył.

— Zabierzcie go stąd — krzyczał — bo dłuże uż nie wytrzymam. Mało mi własnych
wariatek? Przepędźcie go na cztery wiatry. I tak się stało. ǲięki głupocie Dawid ocalił
życie. Radosnym głosem zawołał: „Głupota też est piękna i dobra”.

      
Król Dawid⁵¹⁷ użył kiedyś w obecności Joaba zwrotu: „Tak ak o ciec miłu e swo e ǳie- Matka, O ciec, Miłość, Syn,

Podstępci”. Zdumiony tym Joab zadał sobie w duchu pytanie: „Czy miłość o ca do ǳieci może
być większa od miłości matki? Wszyscy wieǳą przecież, że miłość matki do ǳieci nie
ma sobie równe . To ona roǳi, ona pielęgnu e i ona od chwili uroǳenia za mu e się
wychowaniem ǳieci. Jak Dawid mógł coś takiego powieǳieć?

Nic, tylko pó dę w świat, popatrzę, ak luǳie się na to zapatru ą, ak się zachowu ą
wobec ǳieci i przekonam się, czy słowa Dawida odpowiada ą prawǳie”. I ak postanowił,
tak uczynił. Wyruszył w świat i przewędrował przez wszystkie mie scowości zamieszkane
przez Żydów. Pewnego dnia zatrzymał się na krótki pobyt w domu starego i biednego
zarazem Żyda, ma ącego na utrzymaniu żonę i dwunastu synów. Stary człowiek ciężko
harował ako robotnik rolny. Wieczorem, w droǳe powrotne z pracy do domu, kupował
regularnie eden bochenek chleba, z którego zawsze wykra ał czternaście równych kawał-
ków i obǳielał nimi swo ą roǳinę. I mimo iż był stary i niewiele zarabiał, nie posyłał
swoich ǳieci do pracy.

Joab zdał sobie sprawę, że w tym domu nadarzyła mu się na lepsza okaz a do spraw-
ǳenia słów Dawida. Kiedy rano stary Żyd wyruszył do pracy, Joab zagadnął go:

— Co to za interes, że ty, stary człowiek, tak ciężko haru esz? Masz przecież dorosłe
ǳieci. Uważam, że twoi synowie powinni pracować i utrzymywać ciebie i żonę. Posłucha
mo e rady: Sprzeda mi ednego z twoich synów. Dam ci tyle pienięǳy, że wystarczy na
utrzymanie całe two e roǳiny.

Stary nie przy ął oferty Joaba. Co więce , oburzył się. Joab, korzysta ąc z ego nie-
obecności, ponowił swo ą propozyc ę wobec matki ǳieci:

⁵¹⁶szekel (hebr. dosł.: ważyć) — ednostka wagi ale równocześnie ednostka pieniężna. Zanim zaczęto bić
monety na Bliskim Wschoǳie szeklem określano ilość, a właściwie, wagę srebra. Od końca VI w. p.n.e. termin
szekel odnosił się do wybĳane wtedy srebrne monety. [przypis edytorski]

⁵¹⁷Dawid (ok.  – ok.  p.n.e.) — na młodszy syn Jessego z Betle em, który został namaszczony, przez
arcykapłana Samuela na króla Izraela, którym został ok. r. p.n.e. Miał na tym stanowisku zastąpić Saula
(Sm ,; Sm ,–). Uwolnił naród izraelski od na eżdża ących go Filistynów zwycięża ąc walkę z Goliatem
(Sm ,–). Dawid był również poetą. Miał wielu synów, ednym z nich był król Salomon, ego następca (Krl
,). [przypis edytorski]
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— Jak to wygląda — powieǳiał — że wy obo e, starzy bądź co bądź luǳie, macie
pracować, a wasze zdrowe i dorosłe ǳieci nic nie robią, tylko sieǳą na waszym garnuszku?

Kobieta na to odpowieǳiała:
— Tak uż est na tym Bożym świecie. O ciec i matka utrzymu ą swo e ǳieci.
— Ale tak się nie goǳi! Nie est słuszne, aby roǳice harowali, a ǳieci próżnowały.
— A ak inacze mamy postępować?
— Niech mi pani sprzeda ednego z synów, a dam tyle pienięǳy, że wystarczy na

utrzymanie was, roǳiców i wszystkich pozostałych ǳieci.
— Dobrze, powiem to mężowi. Może się zgoǳi.
— Niech pani sama zadecydu e. Zapłacę dobrze za syna i zaręczam, że mąż przy takie

liczbie ǳieci nawet tego nie zauważy.
— Bo ę się, gotów mnie za to zabić.
— Słucha , dam ci sto złotych dinarów⁵¹⁸. Jeśli twó mąż nie da się przebłagać, zwrócę

wam syna.
Matka dała się przekonać. Wzięła pieniąǳe i eden z e synów opuścił wraz z Joabem

dom.
Joab zatrzymał się na edne z peryfery nych ulic, aby tam czekać na dalszy rozwó

wypadków.
Nadszedł wieczór i o ciec roǳiny wrócił z pola. Umył się, przebrał i zasiadł razem ze

wszystkimi do stołu. Ukroił z bochenka czternaście równych pa d i zaczął e rozdawać.
I oto edna pa da okazała się zbędna.

— Braku e mi ednego syna — zawołał. — Gǳie się poǳiał mó syn?
Matka zaczęła mu tłumaczyć, że bawi w domu kolegi.
— Nie bęǳiemy edli, dopóki nie wróci. Idź i zawoła go — powieǳiał podniesionym

głosem.
— Na pierw z eǳ — powieǳiała żona — esteś przecież głodny. Potem go zawołam.
— Nie, za nic na świecie! Na pierw przyprowadź go!
Matka nie wytrzymała i postanowiła mu wszystko wyznać.
— Nie będę dale ukrywała przed tobą, mó mężu — powieǳiała skruszona. —

Sprzedałam naszego syna naszemu gościowi. Masz tu sto złotych dinarów. Uczyniłam to
dlatego, abyś ty nie musiał tak ciężko na nas harować.

O ciec nie tknął eǳenia. Głodny ułożył się do snu, ale nie potrafił zmrużyć oka. Skoro
świt zerwał się z łóżka, wziął do ręki broń, wsunął do kieszeni nieszczęsne dinary i pobiegł
szukać kupca swego syna. Był zdecydowany zabić go, gdyby nie chciał mu zwrócić syna.
Instynktem wyczuł, gǳie ma go szukać. Joab zresztą sam czekał na niego. Zauważywszy
Joaba, podszedł i podniesionym głosem zawołał:

— Weź swo e pieniąǳe i odda mi natychmiast syna!
— Jak mogę ci oddać syna, skoro matka sprzedała mi go? Ma do niego takie samo

prawo ak ty. Transakc a była uczciwa. Sprzedała mi przecież ednego syna, a ma prawo
do sześciu. Ty zaś, eśli chcesz, możesz sobie kupić innego syna, który uż tylko do ciebie
bęǳie należał.

— Zamknĳ się — krzyknął stary o ciec. — Jeśli natychmiast nie zwrócisz mi syna,
to albo a ciebie zabĳę, albo ty mnie.

Joab uśmiechnął się i odebrawszy pieniąǳe, zwrócił o cu syna.
Dawid widać miał ednak rac ę mówiąc: „Tak ak o ciec miłu e swo e ǳieci”. Nie

powieǳiał przecież „tak ak matka”. Z tego wynika, że miłość o ca est silnie sza. Stary
o ciec, mimo iż ciężko pracował, nie chciał sprzedać syna, a matka zgoǳiła się to uczynić.
Powieǳenie Dawida znalazło w tym fakcie potwierǳenie.
 
Do króla Salomona⁵¹⁹ zgłosili się kiedyś trze bracia, aby pobierać naukę i przyswoić so- Brat, Mądrość, Kobieta,

Królbie trochę mądrości. Król zgoǳił się ich przy ąć pod warunkiem, że będą pełnili służbę
wartowniczą w ego pałacu.

⁵¹⁸dinar — anachroniczne użycie określenia dinar; dinar to arabska złota moneta, bita od VII do XV wieku.
[przypis edytorski]

⁵¹⁹Salomon — syn Dawida i Batszeby (Sm ,), król Izraela, następca Dawida (Krl ,), znany ze swe
mądrości, oraz, wg tradyc i udaistyczne , również z właǳy nad demonami. [przypis edytorski]
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Po  latach służby sprzykrzyła im się praca i zaczęli szemrać:
— Cośmy na lepszego uczynili? Opuściliśmy miły dom roǳinny ze wszystkim, co

w nim było dobrego. Trzynaście lat pracowaliśmy i niczego się nie nauczyliśmy. Poprośmy
króla, aby nas chociaż na eden ǳień puścił do domu.

Powziąwszy takie postanowienie, stanęli przed królem i powieǳieli:
— Panie nasz i władco! Od trzynastu lat esteśmy poza roǳinnym domem. Służyliśmy

ci do te pory uczciwie. Pozwól nam na eden chociaż ǳień odwieǳić naszą roǳinę.
Król zawezwał skarbnika i polecił mu przynieść trzysta złotych dinarów⁵²⁰, po czym

zwróciwszy się do braci, oświadczył:
— Macie dwie rzeczy do wyboru. Albo każdy z was zgoǳi się przy ąć ode mnie edną

mądrą radę, albo sto złotych dinarów. Zastanówcie się i wybiera cie.
Bracia odbyli krótką naradę, po które postanowili wziąć pieniąǳe.
Król wydał im po sto złotych dinarów i zezwolił udać się w drogę do domu.
Kiedy uż uszli spory szmat drogi, na młodszy z trzech braci nagle się zatrzymał i za-

wołał:
— Cóżeśmy uczynili! Czyśmy przyszli do króla po to, aby wziąć pieniąǳe, czy po to,

aby się czegoś mądrego nauczyć? Posłucha cie mo e rady. Wróćmy do króla, odda my
pieniąǳe i uczmy się dale .

Pozostali dwa bracia nie przy ęli rady na młodszego i oświadczyli:
— Jeżeli ty chcesz zwrócić królowi Salomonowi pieniąǳe i dale się uczyć u niego,

to two a sprawa, ale my nie wyzbęǳiemy się gotówki dla akichś tam mądrości.
I na młodszy zawrócił. Przyszedł do pałacu i stanąwszy przed obliczem króla, powie-

ǳiał:
— Królu mó ! Zwracam pieniąǳe, gdyż nie one były celem mego przybycia do ciebie.

Proszę cię ak na uprze mie , abyś mnie dale kształcił.
I król Salomon z mie sca uǳielił mu mądre rady:
— Posłucha , mó synu! Jeśli poweźmiesz zamiar wybrania się w drogę, musisz wcze-

śnie wstać, a na nocleg wybiera mie sce przed wieczorem, kiedy eszcze widno. Do wody
nie wchodź, kiedy est wezbrana. Zaczeka , aż opadnie. Trzecia rada zaś brzmi tak: sekretu
nie powierza żadne kobiecie, nawet własne żonie.

Otrzymawszy te trzy rady i pozwolenie na powrót do domu, na młodszy syn poczekał
do świtu, po czym wybrał się w drogę. Dosiadł konia i energicznie go popęǳa ąc zaczął
doganiać braci. Powoli odrabiał stracony czas i wkrótce też ich dopęǳił. Ci z drwiną
w głosie zapytali go:

— No i czegoś się tam u króla nauczył?
— To uż mo a rzecz.
Po ǳiesięciu goǳinach dotarli na mie sce, które ze wszech miar nadawało się do

rozbicia obozu. Na młodszy zaproponował braciom zatrzymać się tu na nocleg.
— Mie sce — powieǳiał — est dobre, est woda do picia, suche drzewo do rozpa-

lenia ogniska i trawa dla koni. Przenocu emy tu, a utro skoro świt, przy Boże pomocy,
wyruszymy w dalszą drogę.

— Głupi esteś — odpowieǳieli mu bracia. — Odda ąc żywą gotówkę za mądrość
Salomona, utwierǳiłeś nas w tym przekonaniu. My eǳiemy dale . Nim zapadnie noc
zdążymy przemierzyć eszcze co na mnie pięć mil. Zachowa two ą radę dla siebie.

— Róbcie, ak chcecie. Ja zosta ę tuta na noc.
Bracia zostawili go i po echali. On zaś zbudował sobie szałas. Ugotował posiłek i ułożył

się do snu.
Tymczasem noc dopadła braci w droǳe. W ciemnościach nie mogli znaleźć paszy dla

koni. Nagle spadł śnieg i zrobiło się chłodno. Nie zdążyli zabezpieczyć sobie schronienia
i zamarzli na śmierć. Na młodszego, ak widać, śnieg i zimno nie zaskoczyły. Miał zawczasu
przygotowany szałas i dosyć drzewa dla podtrzymania ognia w palenisku.

Po przespane nocy, skoro świt wstał, nakarmił konia ęczmieniem, z adł gorący po- Pogrzeb
siłek i ruszył w drogę. Po kilku minutach natknął się na ciała zamarzniętych braci. Roz-
pacz ego nie miała granic, ale długo pozostać na mie scu nie miało sensu. Wykopał grób

⁵²⁰dinar — anachroniczne użycie określenia dinar; dinar to arabska moneta złota, bita od VII do XV wieku.
[przypis edytorski]
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i zgodnie z obycza em pochował braci. Pozostawione przez nich pieniąǳe włożył do torby
i po echał dale .

Tymczasem wzeszło słońce i śnieg sta ał. Woda z roztopionego śniegu wypełniła ko-
ryto rzeki po brzegi. O prze ściu nie mogło być mowy. Młoǳieniec zsiadł więc z konia
i czeka ąc, aż woda opadnie, zaczął choǳić wzdłuż brzegów, aby znaleźć odpowiednie
mie sce do prze ścia. Tu natknął się na grupę sług Salomona, którzy prowaǳili dwa osły
ob uczone workami złota. Nie bacząc na gwałtowny prąd rzeki i na ostrzeżenie mło-
ǳieńca, słuǳy Salomona weszli do wody, która natychmiast ich pochłonęła. Na brzegu
zostały osły z workami złota. Nasz młoǳieniec cierpliwie doczekał się opadnięcia wody
w rzece, po czym wziąwszy za uzdę osły ze złotem, przeprawił się na drugi brzeg.

Kiedy przybył do domu, szwagierki od razu zapytały go, gǳie są ich mężowie. Nie
chcąc ich zasmucić, powieǳiał, że zostali na dworze króla Salomona, aby dale się kształ-
cić. Sam zaś zabrał się do robienia interesów. Pieniąǳe i złoto miał, więc nietrudno mu
przyszło skupowanie gruntów i sadów. Założył hodowlę bydła i zaczął handlować na sze-
roką skalę. Wybudował również dla siebie i roǳiny kilka pałaców. Żona, która znała
dawny stan posiadania swego męża, ze zǳiwieniem zapytała go:

— Skąd wziąłeś tyle pienięǳy?
Oczy męża błysnęły gniewem:
— Głupie pytanie! Co to cię obchoǳi?
Ona ednak nie zadowoliła się odpowieǳią męża i tak długo nagabywała go, aż e

wszystko opowieǳiał. Była przerażona, ale długo tłumiła w sobie żal.
Pewnego ednak dnia podczas ostre sprzeczki z mężem nie wytrzymała i zawołała:
— Nie dość, że zamordowałeś swoich braci, to eszcze mnie chcesz zamordować?
Szwagierki, które usłyszały to, natychmiast udały się ze skargą do króla Salomona.
Król polecił sprowaǳić go i wysłuchawszy oskarżenia szwagierek, wydał na niego

wyrok śmierci. Zaprowaǳono go do celi więzienne , gǳie oczekiwał na wykonanie wy-
roku. Przed egzekuc ą wyraził ostatnie życzenie. Poprosił o wiǳenie z królem Salomo-
nem, a kiedy ten stanął przed nim, rzucił mu się do nóg i zawołał:

— Królu mó i władco! Jestem ednym z owych trzech braci, którzy służyli ci przez
trzynaście lat w zamian za naukę i mądrość. Two e właśnie mądrości zawǳięczam życie
i bogactwo.

Król przy rzał mu się dobrze i przypomniał sobie rozmowę z trzema braćmi. Przeko-
nawszy się, że mówi prawdę, oświadczył:

— Nie ponosisz winy, więc nie należy ci się kara. Pieniąǳe po braciach i złoto po
moich sługach prawnie ci się należą. Swo ą mądrością uczciwie na nie zasłużyłeś.

⁵²¹   ⁵²²
Budowa Be t Hamikdaszu⁵²³ trwała siedem lat. Przez cały ten czas Salomon nie pił wina. Małżeństwo, Uczta

W dniu, w którym została zakończona budowa Świątyni, Salomon poślubił córkę faraona
Batię⁵²⁴. Dopiero wtedy pozwolił sobie wypić większą ilość wina. Wyprawił dwa bale.
Jeden na cześć Świątyni, drugi na cześć swo e żony, egipskie księżniczki. Na tym balu
Baria odtańczyła  różnych tańców. Wiwaty na e cześć zagłuszały wiwaty na cześć
zbudowane Świątyni.

Kiedy bal się skończył i luǳie rozeszli, Batia rozwiesiła nad łóżkiem Salomona balda-
chim wysaǳany brylantami i perłami. Ilekroć Salomon buǳił się w nocy, wydawało mu
się, że ma nad sobą firmament niebieski usiany gwiazdami. Przekonany, że noc eszcze
trwa, pozostawał dale w łóżku, obok żony. Wskutek tego opóźniało się składanie ofiary

⁵²¹Salomon — syn Dawida i Batszeby (Sm ,), król Izraela, następca Dawida (Krl ,), znany ze swe
mądrości, oraz, wg tradyc i udaistyczne , również z właǳy nad demonami. [przypis edytorski]

⁵²²faraon (hebr. Paro, dosł.: ściągać, zǳierać, płacić) — edno z określeń na starożytnych władców egipskich;
zaczęto go używać na początku Nowego Państwa (XVI–XI w. p.n.e.). [przypis edytorski]

⁵²³Bejt Hamikdasz — świątynia na wzgórzu w Jerozolimie zbudowana na zlecenie króla Salomona (Krl ,–
), umieszczono w nie rzeczy zna du ące się do te pory w Przybytku Mo żeszowym. Świątynia wybudowana
przez Salomona została zniszczona w czasie na azdu wo sk babilońskich w  lub  r. p.n.e. Po zakończeniu
niewoli babilońskie , w latach – p.n.e. wybudowano drugą, mnie szą świątynię, która została ostatecznie
zburzona w roku  n.e. w czasie I wo ny rzymsko-żydowskie . [przypis edytorski]

⁵²⁴Batia — imię córki faraona, z którą ożenił się Salomon nie est wymienione w Biblii. [przypis edytorski]
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całopalne . Ofiarę składało się na terenie Świątyni, a klucze Salomon miał zawsze przy
sobie. Kapłani musieli przeto na pierw udać się do Batszeby⁵²⁵, matki Salomona, która
ako edyna miała prawo we ścia do sypialni syna. Ona dopiero buǳiła go i brała klucze.
Przy te sposobności prawiła mu nieraz kazania, ale niewiele to pomagało, bo składanie
ofiary całopalne odbywało się na częście z opóźnieniem.

   ⁵²⁶
Kiedy król Salomon⁵²⁷ postanowił wznieść Świątynię, wysłał do króla Egiptu delegac ę Skąpiec, Mądrość
z darami i listem, w którym prosił faraona o skierowanie do Jerozolimy⁵²⁸ kilku znanych
ze swego mistrzostwa architektów egipskich. Rzecz asna, pisał, że architekci zostaną
sowicie wynagroǳeni.

Co uczynił chytry faraon? Zebrał swoich astrologów i polecił im odczytać z gwiazd,
którzy z licznych w ego kra u architektów ma ą umrzeć w tym roku. Choǳi o to, tłu-
maczył, że tych właśnie skazanych na śmierć wyśle do Jerozolimy, a potem, kiedy umrą,
oskarży króla Judei, Salomona, o spowodowanie ich śmierci i zażąda wielkiego pienięż-
nego odszkodowania.

Salomon, ak wiadomo, nawieǳany był często przez Ducha Świętego i ǳięki temu
prze rzał plan faraona. Dał więc przybyłym architektom każdemu po całunie i odprawił
ich z powrotem do Egiptu. Za ich pośrednictwem przekazał faraonowi list następu ące
treści:

„Nie starczyło ci środków na to, aby twoim skazanym na śmierć archi-
tektom sprawić całun, więc weź e ode mnie i pochowa ich tak, ak się
należy”.

⁵²⁹  
Król Salomon podczas akie ś rozmowy na temat charakteru mężczyzn i kobiet wyraził Kobieta, Mąż, Żona,

Chciwość, Litośćsię w ten sposób:
— Wśród tysiąca mężczyzn udało mi się znaleźć ednego porządnego człowieka, ale

wśród tysiąca kobiet nie znalazłem ani edne porządne .
To oświadczenie króla Salomona wywołało zdumienie nie tylko wśród członków San-

hedrynu⁵³⁰, ale również wśród szerokich rzesz narodu, Jak to? Salomon ma taką opinię
o kobietach? Niepo ęta zaiste rzecz. Luǳie nie mogli dać temu wiary.

Król Salomon zwołał przeto wielkie zgromaǳenie luǳi, których zapytał, czy ma dla
uzasadnienia swo e opinii o kobietach przytoczyć akieś fakty. Luǳie, rzecz asna, na to
czekali.

I wtedy król oświadczył:

⁵²⁵Batszeba — edna z żon Dawida, króla Izraela. Dawid zobaczył kąpiącą się Batszebę, uwiódł ą, mimo,
że była żoną Uriasza Chetyty, ednego z na ǳielnie szych żołnierzy Dawida. Kiedy okazało się, że Batszeba est
w ciąży, kazał Uriaszowi stanąć w pierwszym szeregu w czasie bitwy, by zginął. Po ego śmierci Dawid sprowaǳił
wziął ą za żonę i sprowaǳił do swo ego pałacu (Sm ,–). [przypis edytorski]

⁵²⁶faraon (hebr. Paro, dosł.: ściągać, zǳierać, płacić) — edno z określeń na starożytnych władców egipskich;
zaczęto go używać na początku Nowego Państwa (XVI–XI w. p.n.e.). [przypis edytorski]

⁵²⁷Salomon — syn Dawida i Batszeby (Sm ,), król Izraela, następca Dawida (Krl ,), znany ze swe
mądrości, oraz, wg tradyc i udaistyczne , również z właǳy nad demonami. [przypis edytorski]

⁵²⁸Jerozolima a. Jeruzalem — miasto położone na wzgórzach Judei. Nazwa Jerozolima funkc onu e od zdoby-
cia miasta przez Dawida, który ustanowił ą stolicą swo ego państwa (poprzednią stolicą był Hebron) (Sm ,).
Wcześnie miasto przynależało do rodu Jebusytów, stąd nazwa Jebus (Joz ,). W Księǳe Roǳa u, w cza-
sach Abrahama, występu e miasto o nazwie Salem a. Szalem, w którym panował Melchizedek; miasto est
utożsamiane z późnie szą Jerozolimą (Rǳ ,). Król Salomon wybudował w mieście tzw. Pierwszą Świątynię
(Krl ,), mie sce przechowywania Arki Przymierza (Krl ,–), od tego czasu est to na ważnie sze miasto
w religii żydowskie . [przypis edytorski]

⁵²⁹Salomon — syn Dawida i Batszeby (Sm ,), król Izraela, następca Dawida (Krl ,), znany ze swe
mądrości, oraz, wg tradyc i udaistyczne , również z właǳy nad demonami. [przypis edytorski]

⁵³⁰Sanhedryn — zwany też Wysoką Radą lub Wielkim Sanhedrynem; na wyższa instytuc a sądownicza i re-
ligĳna starożytnego Izraela. Zgodnie z tradyc ą rabiniczną istniała nieprzerwanie od czasów mo żeszowych do
IV w n.e., ednak pierwsze pisemne potwierǳenie istnienia Sanhedrynu pochoǳi z  r. p.n.e. Sanhedryn
zbierał się w Jerozolimie na Wzgórzu Świątynnym, przewodniczył mu arcykapłan. W czasie diaspory mie sce,
w którym zbierał się Sanhedryn ulegało zmianom. [przypis edytorski]
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— Niech każdy z was uda się na poszukiwanie porządnego mężczyzny i uczciwe ,
porządne kobiety. Kiedy takich zna ǳiecie, sprowadźcie ich przed mo e oblicze.

I wkrótce luǳie wytypowali osoby. Na pierw postawili przed królem mężczyznę. Na
pytanie króla, czy wie, w akim celu przyprowaǳony został do pałacu, mężczyzna od-
powieǳiał, że nie ma po ęcia. Król wtedy oświadczył, że ma zamiar mianować go pod-
komorzym dworu. Decyz a ednak należy do niego. Może przy ąć propozyc ę i może ą
odrzucić.

— Jestem twoim poddanym — odpowieǳiał mężczyzna — i gotów estem ci służyć Mąż, Żona, ǲiecko
tak ak wszyscy twoi słuǳy.

— Jeśli tak — powieǳiał Salomon — to mam dla ciebie zadanie: idź do domu
i zabĳ żonę, a głowę e przynieś mi tu do pałacu. W nagrodę dam ci mo ą córkę za żonę
i powierzę ci właǳę nad ludem.

— Dobrze, królu, uczynię, ak każesz.
I ako rzekł, tak i zrobił. Udał się do domu gotów wykonać zadanie króla. Na widok

ednak piękne żony i małych ǳieciątek serce zamarło mu w piersiach. Stał i bezradnie
załamywał ręce. Żona zaniepoko ona ego przygnębieniem spytała o powód.

— Zostaw mnie w spoko u — odpowieǳiał — mam poważne zmartwienie, ale nie
mogę ci u awnić przyczyny.

Kobieta więce nie nalegała. Podała kolac ę i zabrała się do wykonywania swoich czyn-
ności. Mąż ednak nie tknął kolac i. Przeżywał, zmagał się z sobą i cierpiał. W duchu wciąż
powtarzał: Co mam zrobić? Czy mam zabić ukochaną żonę? Czy mam pozostawić ǳieci
bez matki?

Tymczasem żona ułożyła się z ǳiećmi do snu. Mąż wydobył wtedy miecz i podszedł
do śpiące . Już podniósł go, aby uderzyć, gdy nagle zobaczył, że na młodszy synek leży
przytulony do piersi żony, a starszy śpi z główką opartą o e plecy. Załamał się.

— Co na Boga chciałem uczynić? — szepnął zrozpaczony.
Ze wzruszenia zaczął się trząść.
— Przecież te małe, niezaradne eszcze ǳieci bez matki niechybnie umrą.
Oprzytomniał. Opuścił miecz, po czym wsunął go do pochwy. Szatana, który namówił

go do zabó stwa, energicznie odpęǳił od siebie. W kilka chwil potem znowu się zawahał.
Czy słusznie postąpił rezygnu ąc z córki króla, właǳy i bogactwa? I znowu wyciągnął
miecz, aby zabić żonę, ale u rzawszy e długie, piękne włosy oplecione wokół ǳieci, akby
chciała e w ten sposób obronić, rozczulił się nad ich losem i ostatecznie zrezygnował
z zabicia żony.

— Gdyby nawet — powieǳiał do siebie — król oddał mi swó pałac wraz z całym
ma ątkiem, nie zabĳę żony.

Z samego rana z awili się w ego domu wysłannicy króla i zaprowaǳili go do pałacu.
Tam stanął przed obliczem Salomona, który zapytał go, czy wykonał zadanie. W odpo-
wieǳi mąż tak rzekł:

— Wybacz mi, królu, okaż łaskę i nie gniewa się. Dwa razy usiłowałem zabić żonę,
ale serce nie pozwalało.

Wtedy król oświadczył zebranym w pałacu luǳiom:
— Oto macie dowód, że wśród tysiąca mężczyzn znalazłem ednego uczciwego.
W miesiąc po tym wydarzeniu Salomon polecił sprowaǳić do pałacu żonę owego Mąż, Żona

męża. Zadał e na wstępie następu ące pytanie:
— Czy twó mąż est dobry?
— Tak. Nawet barǳo dobry.
— Podobno po ął cię za żonę wyłącznie przez wzgląd na two ą urodę, bo innych zalet

— twierǳił — nie posiadasz. Ja postanowiłem ednak uczynić z ciebie królową, które
mam zamiar powierzyć właǳę nad wszystkimi innymi królowymi. Ubiorę cię od stóp do
głów w złoto. Czy esteś zadowolona?

— Tak.
— Muszę cię ednak uprzeǳić, że istnie e pewna przeszkoda. Tą przeszkodą est twó

mąż.
— Co w takim wypadku mam uczynić?
— Masz zabić męża. Bęǳiesz wtedy wolna i a cię po mę za żonę.
— Skoro tak, to się zgaǳam.
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Te kobiecie — pomyślał król Salomon — można z całą pewnością wierzyć, że zabĳe
swego męża. Trzeba więc zastanowić się, co uczynić, aby niewinny i porządny człowiek
nie zginął.

Po głębszym zastanowieniu wręczył kobiecie miecz odlany z cyny. Wprawǳie pięknie
błyszczał, ale był tępy i do zabĳania racze się nie nadawał.

Kobieta wzięła miecz i udała się do domu. Kiedy wieczorem mąż wrócił z pracy, przy-
witała go z niezwykła czułością. Słowo „kochany” nie schoǳiło e z ust. Mąż był wnie-
bowzięty. Razem z edli kolac ę, razem trochę wypili. Razem się weselili. W oczekiwaniu
na przy emną noc mąż zapytał:

— Co masz w planie te nocy, mo a miła?
— Chcę się z tobą do syta nacieszyć. Musimy eszcze raz to oblać. Chcę, żebyś te

nocy dobrze sobie popił.
Mąż ucieszył się z te propozyc i i tęgo sobie popił. Wkrótce zapadł w głęboki sen.
Żona utwierǳiwszy się, że mąż pogrążony est w głębokim śnie, wy ęła miecz i zaczęła

nacinać mu skórę na szyi. W edne chwili mąż się obuǳił i wiǳąc żonę z mieczem w ręku,
zawołał:

— Skąd wzięłaś miecz? Co chciałaś zrobić? Mów, bo rozszarpię cię na strzępy.
Przestraszona kobieta opowieǳiała mu o rozmowie z królem Salomonem i o zadaniu,

którego się pod ęła. Ten zaczął ą uspoka ać:
— Nic się nie bó . Nic złego ci się nie stanie.
Nad ranem wysłannicy króla zaprowaǳili ich obo e do pałacu. Zebrał się tam ca-

ły Sanhedryn. Na widok małżonków król uśmiechnął się i polecił im opowieǳieć całą
historię zgromaǳonym członkom Sanhedrynu.

Na pierw zabrał głos małżonek. Opowieǳiał rzecz szczegółowo i zakończył tymi sło-
wy:

— Gdyby miecz nie był z cyny, byłbym uż trupem. Ja się nad nią ulitowałem, ale
ona nie okazała nawet śladu miłosierǳia.

Po nich zabrał głos król, który oświadczył:
— Wieǳiałem, że kobiecie obce est uczucie litości, i dlatego zabezpieczyłem się,

wręcza ąc e tępy miecz z cyny.
 
Na rozkaz króla Salomona⁵³¹ urząǳona została w Jerozolimie⁵³² wielka rewia, w które Ptak
głównymi aktorami były zwierzęta, ptaki i wszelkiego roǳa u diabły, biesy⁵³³ i duchy.
Wśród tańczących ptaków nie było pustynnego koguta. Król zauważył ego nieobecność
i uniesiony gniewem, że wbrew rozkazowi nie stawił się wraz ze wszystkimi ptakami na
rewię, rozkazał sprowaǳić go siłą.

Dla wykonania rozkazu króla wyleciały na pustynię na barǳie doborowe orły. Po
krótkich poszukiwaniach dopadły koguta i siłą sprowaǳiły go przed oblicze Salomona.
Kogut zaczął się gęsto tłumaczyć przed królem:

— Królu, nie gniewa się na mnie za to, że nie stawiłem się wraz ze wszystkimi
ptakami na rewię. Nie ma w tym śladu złe woli lub lekceważenia z mo e strony.

— Gǳie więc byłeś i co masz mi do powieǳenia?
— Minęły uż trzy miesiące od chwili, kiedy postanowiłem oblecieć cały świat, by Bogactwo, Właǳa

ustalić, czy istnie e akiś kra lub akieś państwo, do którego eszcze nie dotarła sława
mego króla i z te rac i naród tego państwa nie płaci ci podatku. Jak postanowiłem, tak

⁵³¹Salomon — syn Dawida i Batszeby (Sm ,), król Izraela, następca Dawida (Krl ,), znany ze swe
mądrości, oraz, wg tradyc i udaistyczne , również z właǳy nad demonami. [przypis edytorski]

⁵³²Jerozolima a. Jeruzalem — miasto położone na wzgórzach Judei. Nazwa Jerozolima funkc onu e od zdoby-
cia miasta przez Dawida, który ustanowił ą stolicą swo ego państwa (poprzednią stolicą był Hebron) (Sm ,).
Wcześnie miasto przynależało do rodu Jebusytów, stąd nazwa Jebus (Joz ,). W Księǳe Roǳa u, w cza-
sach Abrahama, występu e miasto o nazwie Salem a. Szalem, w którym panował Melchizedek; miasto est
utożsamiane z późnie szą Jerozolimą (Rǳ ,). Król Salomon wybudował w mieście tzw. Pierwszą Świątynię
(Krl ,), mie sce przechowywania Arki Przymierza (Krl ,–), od tego czasu est to na ważnie sze miasto
w religii żydowskie . [przypis edytorski]

⁵³³bies — w przedchrześcĳańskich wierzeniach Słowian: zły duch, demon; od czasów chrześcĳańskich bies
est synonimem diabła. [przypis edytorski]
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uczyniłem. ǲiewięćǳiesiąt dni i nocy przebywałem w powietrzu. Nie adłem i nie pi-
łem, dopóki nie doleciałem do położonego uż na samym krańcu świata miasta Kitor⁵³⁴,
stolicy kra u o te same nazwie. Przy rzałem się dokładnie temu położonemu na krań-
cu wschodnie części świata kra owi i stwierǳiłem, że ziemia tam est pokryta warstwą
czystego złota, a na ulicach miasta poniewiera ą się całe stosy srebra. I ǳiwna rzecz.
Nikt z mieszkańców nie zwraca na nie uwagi. Zobaczyłem też wspaniałe ogrody i sady
— prawǳiwe ra skie ogrody zasaǳone chyba w dniach stworzenia świata przez Boga.
Z boskiego ra u wypływa rzeka, która zrasza wszystkie te ogrody. Na drzewach rosną
wspaniałe owoce o smaku nie da ącym się porównać ze smakiem żadnych dotychczas mi
znanych owoców. Luǳie zamieszku ący ten kra są z natury spoko ni, pogodni i uczyn-
ni. Każdy zażywa tam spoko u w cieniu własne winnicy lub w ciszy figowego sadu. Nie
posiada ą broni i nie zna ą sztuki prowaǳenia wo ny. W dalszych moich badaniach do-
wieǳiałem się, że kra em włada kobieta, którą nazywa ą „królową Saby⁵³⁵”. Panu e tam
uż od dłuższego czasu, a e poddani, od starców począwszy, a na ǳieciach skończywszy,
otacza ą ą wielkim szacunkiem i poważaniem. Bez nie nic się w tym kra u nie ǳie e. Je-
śli zaś, królu mó , rozkażesz, gotów estem polecieć znowu do tego kra u, aby sprowaǳić
przed two e oblicze zakutych w ka dany ministrów owe władczyni.

  ⁵³⁶
Wy aśnienie pustynnego koguta spodobało się Salomonowi⁵³⁷. Polecił służbie nakarmić List
i napoić koguta. Potrawy i napo e podano z ego rozkazu w złotych naczyniach. Posiliwszy
się, kogut oświadczył, że gotów est do dalsze drogi.

Salomon zwołał nadwornych pisarzy i podyktował im list do królowe Saby⁵³⁸. Treść
listu była następu ąca:

„Pokó Tobie, królowo Saby! I pokó wszystkim Twoim poddanym! Z ła-
ski Boga wyznaczony zostałem na króla i władcę wielu państw i narodów.
Bóg mi powierzył również właǳę nad zwierzętami, ptakami, rybami i pła-
zami. Jeśli przybęǳiesz do mnie i pokłonisz się, wyniosę Cię ako królową
nad wszystkimi zaprzy aźnionymi ze mną królami. Gdybyś ednak nie przy-
ęła mego zaproszenia, wyślę przeciwko Tobie mo e zbro ne zastępy, które
Cię zniszczą. Jeśli interesu e Cię, akimi wo skami rozporząǳam, to Ci od
razu wy aśniam: mo a kawaleria składa się z ptaków niebiańskich, a piechota
ze zwierząt lądowych. Wystarczy eden mó rozkaz i cała ta armia runie na
Twó kra . W edne chwili obróci go w perzynę”.

List zapieczętowano i przywiązano do skrzydła pustynnego koguta. Ten, nim się wzbił
w powietrze, polecił wielkiemu zgrupowaniu ptaków towarzyszyć mu w locie do królowe
Saby.

Na mie sce przylecieli o świcie. Królowa Saby właśnie wyszła na dwór, aby pokłonić się
słońcu. Pustynny kogut polecił towarzyszącym mu ptakom wylądować na placu i czekać
na dalsze rozkazy. Kiedy ptaki obniżyły lot i zbliżyły się do ziemi, zasłoniły sobą słońce
i cały obszar ziemski uległ zaciemnieniu. Królowa Saby przeraziła się:

— Biada mi — zawołała. — Co się stało? Oślepłam! Nie wiǳę słońca.

⁵³⁴Kitor — nazwa takiego miasta ani królestwa nie po awia się zarówno w Biblii, ak i w przekazach histo-
rycznych. Choǳi tu na pewnie o królestwo królowe Saby. [przypis edytorski]

⁵³⁵królowa Saby — władczyni ednego z na większych królestw przedmuzułmańskich położonych na Bliskim
Wschoǳie o nazwie Saba (lub Szeba); obecne tereny Jemenu. Pierwszą znaną królową Saby była Makeda, wg
tradyc i et opskie (lub Bilkis, wg tradyc i arabskie , lub Nikalue, wg tradyc i rzymskie ); żyła ona w czasach
współczesnych królowi Salomonowi. [przypis edytorski]

⁵³⁶Kitor — nazwa takiego miasta ani królestwa nie po awia się zarówno w Biblii, ak i w przekazach histo-
rycznych. Choǳi tu na pewnie o królestwo królowe Saby. [przypis edytorski]

⁵³⁷Salomon — syn Dawida i Batszeby (Sm ,), król Izraela, następca Dawida (Krl ,), znany ze swe
mądrości, oraz, wg tradyc i udaistyczne , również z właǳy nad demonami. [przypis edytorski]

⁵³⁸królowa Saby — władczyni ednego z na większych królestw przedmuzułmańskich położonych na Bliskim
Wschoǳie o nazwie Saba (lub Szeba); obecne tereny Jemenu. Pierwszą znaną królową Saby była Makeda, wg
tradyc i et opskie (lub Bilkis, wg tradyc i arabskie , lub Nikalue, wg tradyc i rzymskie ); żyła ona w czasach
współczesnych królowi Salomonowi. [przypis edytorski]
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W te same chwili pustynny kogut wylądował u e stóp. Uniósł skrzydło, aby mo-
gła odczepić przywiązany do niego list. Po zapoznaniu się z treścią listu królowa Saby
natychmiast zwołała starszyznę na naradę. Po dłuższe debacie starcy orzekli:

— Nie mamy po ęcia o istnieniu króla Salomona ani o ego państwie. Dlatego nie
przywiązu emy wagi do ego listu.

Królowa Saby nie poǳielała zdania swoich doradców. Zwołała dowódców swo e
morskie floty i poleciła załadować na okręty worki złota i srebra. Ponadto wybrała sześć
tysięcy chłopców i sześć tysięcy ǳiewcząt. Poleciła ubrać ich w edwabne stro e i wysłać
razem ze złotem do króla Salomona.

Za ich pośrednictwem przekazała list następu ące treści:
„Tako rzecze królowa Saby: Siedem lat trwa podróż od mo e stolicy

Kitor do twego kra u Erec Israel⁵³⁹. Sama się do Ciebie wybieram. Aby ed-
nak posłuchać two e mądrości, postaram się skrócić podróż do trzech lat.
Z poważaniem

Królowa Saby”
    
ǲiało się to w czasach panowania króla Salomona⁵⁴⁰. Pewnego pięknego dnia drogą Kobieta, Żona, Mąż, O ciec,

Fałszprowaǳącą z Tyberiady⁵⁴¹ do Be taru⁵⁴² szedł młody mężczyzna. W Be tarze mieściła się
słynna szkoła religĳna, w które nasz młoǳieniec miał pobierać nauki. A był on niezwykle
uroǳiwy. Tak piękny, że na ego widok pewna panienka z mie scowości, przez którą
przechoǳił, od razu się w nim zakochała. Poprosiła swego bogatego o ca, aby wziął go za
zięcia. O ciec, ak to o ciec, chciał dogoǳić córce, więc pobiegł za młoǳieńcem i tak do
niego powieǳiał:

— Mam dla ciebie dobrą propozyc ę. Jeśli mi nie odmówisz, to ożenisz się z mo ą
córką, która cię pokochała.

Młoǳieniec był z początku zǳiwiony, ale wyraził chęć obe rzenia ǳiewczyny. Wi-
docznie mu się spodobała, bo zgoǳił się ą poślubić. I wkrótce odbył się z wielką paradą
ślub. Młoǳi po ślubie zamieszkali w domu o ca ǳiewczyny. Po upływie roku młody
żonkoś⁵⁴³ postanowił udać się z żoną do swoich roǳiców w Tyberiaǳie.

Załadowali do toreb słodkie owoce, żywność, napo e, po czym wsiedli na konie i po-
echali. Właśnie prze eżdżali przez akiś większy las, kiedy nagle wyskoczył zza drzew
rozbó nik i napadł na nich. Młoǳieniec był bezbronny, a napastnik uzbro ony. I oto sta-
ła się rzecz prawie niewiarygodna. Młoda kobieta z początku się przestraszyła, ale nagle
poczuła przypływ sympatii, a nawet miłości do rozbó nika. Pomogła rozbó nikowi przy-
wiązać męża do drzewa, po czym zasiadła z nim do uczty. Nieszczęsny mąż zmuszony był
patrzeć, ak zabawia ą się ego kosztem.

Po uczcie obo e położyli się spać. Rozbó nik postawił sobie u wezgłowia ǳban z wi-
nem, aby zaraz po obuǳeniu móc się napić. I oto stała się ǳiwna rzecz. Do ǳbana
podczołgała się żmĳa, która napiwszy się wina wpuściła do ǳbana sporo adu.

Nad ranem rozbó nik, ledwo otworzywszy oczy, sięgnął po ǳban i napił się wina.
Wystarczył eden łyk i rozbó nik padł martwy.

Przywiązany do drzewa małżonek do rzał w tym, co się stało, prawǳiwy cud Boski.
Zażądał od żony, aby go uwolniła z więzów.

— Bo ę się, że mnie potem zabĳesz — powieǳiała żona.
⁵³⁹Erec Israel a. Erec Jisrael (hebr.) — Ziemia Izraela, również Ziemia Obiecana. Ziemia obiecana Żydom

przez Boga wg Biblii. [przypis edytorski]
⁵⁴⁰Salomon — syn Dawida i Batszeby (Sm ,), król Izraela, następca Dawida (Krl ,), znany ze swe

mądrości, oraz, wg tradyc i udaistyczne , również z właǳy nad demonami. [przypis edytorski]
⁵⁴¹Tyberiada — miasto położone w północnym Izraelu na zachodnim brzegu Jeziora Tyberiaǳkiego, na połu-

dnie od Galilei. Zostało założone w I w. n.e. W czasie wo ny żydowsko-rzymskie (lata: –) edno z niewielu
zasiedlonych przez Żydów, których nie wyburzono. Po wypęǳeniu Żydów z Jerozolimy w  r. Tyberiada i są-
siednie, Seforis, stały się głównymi miastami żydowskimi. Jedno z czterech świętych miast udaizmu. [przypis
edytorski]

⁵⁴²Bejtar a. Betar — starożytne miasto leżące na wzgórzach Judei. Fortyfikac e miasta Betar były ostatnim
stanowiskiem oporu Żydów podczas walk w trakcie powstania Bar Kochby w  r. Ostatecznie miasto zostało
zniszczone. [przypis edytorski]

⁵⁴³żonkoś — mężczyzna żonaty, w szczególności od niedawna. [przypis edytorski]
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— Przysięgam, że cię nie skrzywǳę — odparł mąż.
Żona uwolniła go, a on sprawǳiwszy, czy rozbó nik rzeczywiście nie ży e, wsiadł na

konia, aby po echać do e roǳiców. Wtedy ona dosiadła drugiego konia i udała się w ślad
za nim.

Roǳice żony ucieszyli się z ich przybycia. Szybko zastawili stół i zaprosili młodych do
biesiady. W czasie biesiady zięć opowieǳiał o tym, co się w droǳe stało. O ciec niewierne
córki ciężko to przeżył i nie panu ąc nad sobą, własnoręcznie ą zabił. Kiedy wieść o tym
tragicznym wypadku dotarła do króla Salomona, eszcze barǳie umocnił się w swoim
sąǳie o kobietach.
   
Tego dnia, kiedy królowa Saby⁵⁴⁴ miała przybyć do Jerozolimy⁵⁴⁵, Salomon⁵⁴⁶ polecił
Beniahu⁵⁴⁷ przywitać ą u bramy miasta i towarzyszyć e w droǳe do pałacu. Prze eżdża ąc
karetą przez ulice miasta, królowa zauważyła z daleka nad rzeką rozkwita ący kwiat, który
w miarę zbliżania się zaczął przybierać kształt błyszczące gwiazdy. Im bliże gwiazdy, tym
silnie szy bił z nie blask. Istna gwiazda poranna w chwili ukazania się słońca na niebie.
Zarówno ednak kwiat, ak i gwiazda błyszcząca były w istocie złudnym wyobrażeniem
wspaniałego pałacu króla Salomona.

A kiedy kareta za echała przed onton⁵⁴⁸ pałacu, stał tam w oczekiwaniu na nią,
w asyście licznych dworzan i sług, człowiek ubrany w iście królewskie szaty. Królowa Saby
była pewna, że ma przed sobą sławnego króla Salomona. Rozkazała woźnicy zatrzymać
karetę i do asystu ących e luǳi powieǳiała:

— Schoǳę z karety, aby królowi tego kra u złożyć pokłon.
Zeszła z karety i w ślad za nią e świta. Wtedy podszedł do nie Beniahu i zapytał:
— Dlaczego, królowo, wyszłaś z karety?
— Zeszłam po to, aby tobie, królowi Salomonowi, złożyć pokłon.
— Królowo Saby, bądź łaskawa wrócić do karety. Przed tobą stoi nie król Salomon,

ale eden z ego licznych sług.
Królowa weszła więc z powrotem do karety, a do swo e asysty tak powieǳiała:
— Nim zobaczyliśmy lwa w całym ego dumnym ma estacie, przyszło nam na pierw

u rzeć ego legowisko i nim u rzeliśmy samego króla Salomona, zobaczyliśmy ednego
z ego licznych sług. A był nim piękny mężczyzna. Pięknie szego w życiu nie wiǳiałam.

Beniahu podał e rękę i poprowaǳił do pałacu. Na wieść, że królowa Saby za echała
do pałacu, Salomon udał się do sali tronowe , aby ą przywitać.

Królowa Saby weszła tam i na widok cudownego tronu zaniemówiła z wrażenia. Wy-
dało się e , że król na swoim tronie akby płynął po woǳie. Toteż nic ǳiwnego, że
cichym głosem, akby do siebie, powieǳiała:

— Muszę unieść tren mo e sukni, aby nie umoczyć go w woǳie.
Co powieǳiawszy, tak uczyniła. Z uniesionym trenem sukni podeszła do Salomona.
Król serdecznie ą przywitał i polecił ustawić obok siebie, po prawicy drugie krzesło

tronowe dla nie .
⁵⁴⁴królowa Saby — władczyni ednego z na większych królestw przedmuzułmańskich położonych na Bliskim

Wschoǳie o nazwie Saba (lub Szeba); obecne tereny Jemenu. Pierwszą znaną królową Saby była Makeda, wg
tradyc i et opskie (lub Bilkis, wg tradyc i arabskie , lub Nikalue, wg tradyc i rzymskie ); żyła ona w czasach
współczesnych królowi Salomonowi. [przypis edytorski]

⁵⁴⁵Jerozolima a. Jeruzalem — miasto położone na wzgórzach Judei. Nazwa Jerozolima funkc onu e od zdoby-
cia miasta przez Dawida, który ustanowił ą stolicą swo ego państwa (poprzednią stolicą był Hebron) (Sm ,).
Wcześnie miasto przynależało do rodu Jebusytów, stąd nazwa Jebus (Joz ,). W Księǳe Roǳa u, w cza-
sach Abrahama, występu e miasto o nazwie Salem a. Szalem, w którym panował Melchizedek; miasto est
utożsamiane z późnie szą Jerozolimą (Rǳ ,). Król Salomon wybudował w mieście tzw. Pierwszą Świątynię
(Krl ,), mie sce przechowywania Arki Przymierza (Krl ,–), od tego czasu est to na ważnie sze miasto
w religii żydowskie . [przypis edytorski]

⁵⁴⁶Salomon — syn Dawida i Batszeby (Sm ,), król Izraela, następca Dawida (Krl ,), znany ze swe
mądrości, oraz, wg tradyc i udaistyczne , również z właǳy nad demonami. [przypis edytorski]

⁵⁴⁷Beniahu ben Jehuda a. Benajasz syn Jojady — początkowo kapitan gwardii przyboczne króla Dawida (Sm
,); po śmierci Dawida poparł Salomona na króla, następnie został dowódcą wo sk Salomona (Krl ,–;
Krl ,). [przypis edytorski]

⁵⁴⁸fronton — również: przyczółek; niskie, tró kątne zwieńczenie wysunięte , kolumnowe części budynku
(portyku), stosowane na częście w architekturze klasyczne . Termin onton często est błędnie stosowany ako
synonim terminu fasada. [przypis edytorski]
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 ⁵⁴⁹  
— Zadam ci kilka zagadek — powieǳiała do Salomona⁵⁵⁰ królowa Saby. — Jeśli uda ci Mądrość, Gra
się e rozwiązać, uzyskam dowód na to, że esteś doprawdy na mądrze szy ze wszystkich
luǳi.

— Barǳo proszę — odpowieǳiał Salomon — pyta !
— Jaka woda nie spływa z nieba i nie wypływa ze skalnych szczelin? I nie bacząc na Łzy

to, że wypływa z tego samego źródła, bywa czasem słodsza od miodu, a czasami barǳie
gorzka niż piołun?

— Jest nią łza — odpowieǳiał Salomon. — Łza nie spływa z nieba i nie wypływa ze
skalnych szczelin. Łza est słodka, gdy człowiek płacze z radości. Jest gorzka, kiedy płacze
z bólu i żalu.

— Zadam ci więc drugie pytanie — powieǳiała królowa Saby. — Dwie rzeczy otrzy- Kle not
małam w darze od mo e kochane matki. W edne była po mistrzowsku wyryta ǳiura,
drugą zaś można było ciąć szkło. Jedna rzecz pochoǳi z morza, a druga z głębi ziemi.

— Pierwsza rzecz to obrączki na twoich palcach, druga zaś, to perły na two e szyi.
— Skoroś taki mądry, to powieǳ mi, co to za nieszczęśnik, którego chowa się w zie- Ziarno

mi, a im barǳie w te ziemi gnĳe, tym barǳie krzepnie i sta e się życioda ny.
— To są ziarna zasiane w ziemi. Kłosy zboża wyrasta ące z nich są prze awem życia.
— W takim razie powieǳ mi, co to est? Spada ąc z nieba est białe i czyste, a potem Woda, Przemiana

sta e się brudne. Z czasem zamienia się w chmury i znowu robi się białe i czyste ak
przedtem.

— To oczywiście śnieg. Nic bowiem nie est bielsze od śniegu, który spada z nieba.
Nic też nie est brudnie sze od błota na drogach. A zroǳiły go chmury, które spuściły go
na ziemię. Kiedy zaś słońce przygrzewa, wraca do nich.

— A teraz zawoła wszystkie ǳiewczęta i chłopców, których do ciebie sprowaǳiłam, Pozory, Kobieta, Mężczyzna
i powieǳ mi, kto z nich est ǳiewczyną, a kto chłopcem.

Kiedy na rozkaz króla ǳiewczęta i chłopcy stanęli przed ego obliczem, okazało się,
że wszyscy wygląda ą tak samo. Te same figury, te same twarze, ten sam wzrost i tak
samo ubrani. Obe rzawszy ich dokładnie, król Salomon polecił sługom podać każdemu
z chłopców i ǳiewcząt miskę wody do umycia rąk i twarzy ale nie dać ręczników. I tak
sześć tysięcy ǳiewcząt i sześć tysięcy chłopców umyło ręce i twarze. ǲiewczęta nie
otrzymawszy ręczników wyciągnęły fartuszki i wytarły sobie ręce i twarze, chłopcy zaś
stali bezradni nie wieǳąc, co zrobić z mokrymi rękami i twarzami.

Następnie Salomon polecił sługom przynieść dwa kosze orzechów, abłek i grana-
tów. Własnoręcznie wyciągnął z koszów owoce i obǳielił nimi zarówno chłopców, ak
i ǳiewczęta. Osobom, które odruchowo nadstawiły fartuszki, król rozkazał ustawić się
po swo e prawicy, tym zaś, które wyciągnęły od razu ręce po owoce, rozkazał ustawić się
po lewicy.

Kiedy wszyscy się uż ustawili, król Salomon oświadczył:
— Po mo e prawicy sto ą ǳiewczęta, a po mo e lewicy chłopcy.
Królowa Saby zwróciła się wtedy do swoich astrologów i czarowników:
— Za pomocą dostępnych wam czarów dokonaliście wyboru chłopców i ǳiewcząt.

Oznaczyliście każdego chłopca i każdą ǳiewczynę niewidocznym i ta emniczym znakiem,
na podstawie którego tylko wy byliście w stanie określić, kto est kto. Pytam więc, czy
król Salomon prawidłowo określił ich płeć. Czy prawdą est to, że po ego prawe stronie
sto ą ǳiewczęta, a po lewe chłopcy?

— Prawda — odpowieǳieli chórem.
I ak tu nie wierzyć, że król Salomon w swo e mądrości nie ustępował aniołom?

⁵⁴⁹królowa Saby — władczyni ednego z na większych królestw przedmuzułmańskich położonych na Bliskim
Wschoǳie o nazwie Saba (lub Szeba); obecne tereny Jemenu. Pierwszą znaną królową Saby była Makeda, wg
tradyc i et opskie (lub Bilkis, wg tradyc i arabskie , lub Nikalue, wg tradyc i rzymskie ); żyła ona w czasach
współczesnych królowi Salomonowi. [przypis edytorski]

⁵⁵⁰Salomon — syn Dawida i Batszeby (Sm ,), król Izraela, następca Dawida (Krl ,), znany ze swe
mądrości, oraz, wg tradyc i udaistyczne , również z właǳy nad demonami. [przypis edytorski]
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Przebywa ąca w gościnie na dworze Salomona⁵⁵¹ królowa Saby⁵⁵² odbyła pewnego dnia
w towarzystwie gospodarza konną prze ażdżkę po kra u. Po akimś czasie obo e dotarli
do gór Libanu. Tu królowa Saby i król Salomon postanowili odpocząć. Zsiedli z koni
i położyli się na trawie. Z dalekiego pola doszedł ich przy emny głos śpiewa ące kobiety.
Królowa Saby zaczęła się uważnie przysłuchiwać głosowi:

— Słyszę — powieǳiała do Salomona — melodię, ale słów nie estem w stanie
zrozumieć.

— To żona gospodaru ącego tu chłopa śpiewa o tym, ak dobrze e est na tym
świecie. Oto mąż e Awiezer pracu e w polu, syn Achiezer pasie bydło na łące, a ona
z przy emnością wykonu e domowe prace. Czu e się szczęśliwsza w swoim małym domku
niż król Salomon w pałacu.

— Myślę, że est to dobra i porządna kobieta — odezwała się królowa Saby. — Ty
królu, kiedyś powieǳiałeś, że spośród tysiąca mężczyzn udało ci się znaleźć ednego przy-
zwoitego, natomiast wśród takie same liczby kobiet nie znalazłeś ani edne porządne .
Oto masz przed sobą uczciwą, przyzwoitą kobietę, która ceni swo e skromne życie w małe
chacie wyże od życia w królewskim pałacu.

— A a mimo to podtrzymu ę nadal swó sąd.
— Nie przekonasz mnie, dopóki nie sprawǳisz swo e opinii na przykłaǳie te ko-

biety.
— W takim razie wstąpmy do e domu.
Wsiedli na konie i pod echali pod sam dom Awiezera. Kobieta, u rzawszy ubranych

w królewskie szaty eźdźców, wyszła im na spotkanie i nisko się pokłoniwszy, zaprosiła do
wnętrza domu. Tam podała im ǳban czyste źródlane wody, aby mogli ugasić pragnienie,
po czym poczęstowała ich chlebem, masłem, mlekiem i ciastkami.

Wzruszona miłym przy ęciem królowa Saby szepnęła na ucho Salomonowi:
— Oto udało mi się znaleźć wśród tysiąca kobiet edną porządną. Spośród zaś tysiąca

mężczyzn nigdy mi się to nie udało.
— Wiesz co — powieǳiał Salomon — nie przeszkaǳa my kobiecie w pracy. Powieǳ Kobieta, Mężczyzna

e , żeby lepie wróciła do swoich za ęć. Wkrótce wrócą z pracy w polu e mąż i syn. Będą
zapewne głodni i zmęczeni. Zechcą eść i odpocząć.

Król Salomon i królowa Saby opuścili gościnne progi domu Awiezera i weszli do ego
ogrodu. Przechaǳa ąc się po dobrze utrzymanym ogroǳie, król Salomon zauważył:

— Wiǳę, że chcesz koniecznie, abym tę kobietę poddał próbie. Uczynię więc zadość Kuszenie
two e woli. Zastrzegam się ednak, że wolałbym nie zakłócać spoko u te zgodnie ży ące
roǳiny. Ale skoro się rzekło, postaram się przekonać ciebie, że mó sąd o kobietach est
słuszny. Zaczeka chwileczkę. Pó dę i wy mę z worka przyczepionego do grzbietu konia
małą szkatułkę.

Po chwili król przyniósł szkatułkę. Małym kluczykiem otworzył i pokazał e zawartość
królowe Saby. W szkatułce stała miseczka wypełniona ziarnkami, obok sieǳiały białe
myszki i leżały okruszki chleba. Zamknąwszy na kluczyk szkatułkę, król tak rzekł do
królowe Saby:

— Za pomocą te oto szkatułki wystawię na próbę uczciwość popierane przez ciebie
kobiety. Jeśli pomyślnie zda egzamin, zmienię zdanie o kobietach. Szczerze przyznam się,
że popełniłem w ich ocenie błąd.

Po obe rzeniu ogrodu wrócili do domu gościnne gospodyni. Zastali tam e męża
Awiezera i syna Achiezera, którzy uż zdążyli wrócić z pola. Awiezer od razu poznał króla
Salomona. W okresie trzech świąt pielgrzymich bywał w Jerozolimie⁵⁵³ i tam nieraz miał

⁵⁵¹Salomon — syn Dawida i Batszeby (Sm ,), król Izraela, następca Dawida (Krl ,), znany ze swe
mądrości, oraz, wg tradyc i udaistyczne , również z właǳy nad demonami. [przypis edytorski]

⁵⁵²królowa Saby — władczyni ednego z na większych królestw przedmuzułmańskich położonych na Bliskim
Wschoǳie o nazwie Saba (lub Szeba); obecne tereny Jemenu. Pierwszą znaną królową Saby była Makeda, wg
tradyc i et opskie (lub Bilkis, wg tradyc i arabskie , lub Nikalue, wg tradyc i rzymskie ); żyła ona w czasach
współczesnych królowi Salomonowi. [przypis edytorski]

⁵⁵³Jerozolima a. Jeruzalem — miasto położone na wzgórzach Judei. Nazwa Jerozolima funkc onu e od zdoby-
cia miasta przez Dawida, który ustanowił ą stolicą swo ego państwa (poprzednią stolicą był Hebron) (Sm ,).
Wcześnie miasto przynależało do rodu Jebusytów, stąd nazwa Jebus (Joz ,). W Księǳe Roǳa u, w cza-
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okaz ę go wiǳieć. Król zwrócił się do Awiezera i ego żony z prośbą, aby przechowali
przez trzy dni drogą i cenną szkatułkę.

— Zostawiam — powieǳiał — pod waszą opieką tę szkatułkę. Pod żadnym pozorem
nie wolno e otworzyć. Lepie , żebyście e wcale nie ruszali. Jeśli tak uczynicie, ho nie
was wynagroǳę. Jeśli ednak postąpicie inacze , przypłacicie to życiem.

Król wręczył Awiezerowi kluczyk, pobłogosławił obo e małżonków i razem z królową Mąż, Żona
Saby wyruszył w drogę powrotną do Jerozolimy.

Był uż wieczór i małżonkowie zasiedli do kolac i. Żona Awiezera nie mogła spoko nie
usieǳieć przy stole. Ni to do męża, ni to do siebie zaczęła mówić:

— Kto wie, co w te szkatułce może być. Może brylanty, a może akieś czary.
— Lepie nie zastanawia my się nad tym — odparł Awiezer. — Nie rusza my e . Nie

patrzmy nawet w e stronę. Niech sobie spoko nie stoi w kącie. Za trzy dni wróci król
i zabierze ą. Dostaniemy za to dobre prezenty.

Z edli kolac ę i położyli się spać. Skoro świt Awiezer wstał, umył się, z adł śniadanie
i poszedł do pracy. W południe wrócił do domu na obiad. Żona podała do stołu, ale sama
nie tknęła eǳenia. Awiezer zaniepokoił się e stanem. Zapytał, czy czasem nie est chora
albo może otrzymała złe wiadomości z domu e o ca.

— Chcę, żebyś wieǳiał — powieǳiała mu — że te nocy nie zmrużyłam oka. Szka-
tułka nie dawała mi spoko u. A kiedy na chwilę udało mi się zasnąć, nawieǳiły mnie
koszmarne sny. Ach, gdybym to a mogła się dowieǳieć, co w te szkatułce się zna du e!

— Przestań o tym myśleć. Pamięta o ostrzeżeniu króla. W grę wchoǳi nasze życie.
Po obieǳie Awiezer znowu poszedł do pracy w polu. Kiedy wieczorem wrócił do

domu, zastał żonę w łóżku. Skarżyła się, ęczała i wzdychała.
— Co się stało?
— Zostaw mnie w spoko u. Teraz wiǳę, że szkatułka est ci droższa od żony.
A kiedy Awiezer zaczął ą głaskać i uspoka ać, powieǳiała:
— Jeśli naprawdę mnie kochasz i chcesz, abym wyzdrowiała, to pozwól mi zagląd-

nąć przez ǳiurkę od klucza do szkatułki. Kiedy ciebie tu nie było, chciałam to uczynić,
ale ogarnął mnie taki strach, że się cofnęłam. Król z pewnością umieścił tam akiegoś
chochlika.

I tak długo go molestowała i nagabywała, że Awiezer uległ e .
— Dobrze — powieǳiał — ze dź z łóżka i razem pode dźmy do szkatułki. Nie waż

się ednak e dotknąć.
— Nic się nie bó , nie dotknę e . A gdybym nawet e dotknęła, nic strasznego by

się nie stało. Królowi zależało chyba tylko na tym, abyśmy e nie przesunęli z mie sca, na
którym stoi.

Podeszła z mężem do szkatułki i za rzała przez ǳiurkę od kluczyka do wnętrza. Ni-
czego ednak nie mogła do rzeć. W złości i rozgoryczeniu powieǳiała:

— Król dobrze ukrył przed nami swo ą ta emnicę. Nigdy się chyba nie dowiemy, co
tam est. Chyba że otworzymy szkatułkę.

Awiezer przeraził się słów żony. Ze strachu zaczął dygotać:
— Nie mów mi — krzyknął — o otwieraniu szkatułki! Czy chcesz, żebyśmy zginęli?
Wziął ą za rękę i zaprowaǳił z powrotem do łóżka.
— Połóż się i uspokó ! Prześpĳ się, a rano wstaniesz rześka, wypoczęta i wolna od

zmartwienia. Zabierzesz się do pracy i zapomnisz o szkatułce.
Kobieta nic nie powieǳiała. Wyglądało na to, że postąpi tak, ak e mąż polecił.

Awiezer, mimo iż był uż głodny, a żona nie miała głowy do kolac i, położył się spać
zadowolony z obrotu sprawy.

Uspoko ony spał dobrze i rano o samym brzasku wstał, umył się, odmówił modlitwę,
wziął coś na drogę i poszedł do pracy. Po akimś czasie przybiegł do niego syn Achiezer.
Głosem pełnym przerażenia, eszcze w biegu, zawołał:

— O cze, chodź prędko do domu. Mama zachorowała. Strasznie cierpi. Tak cierpi, że Choroba
chce ak na pręǳe umrzeć. Przed śmiercią chce cię zobaczyć.
sach Abrahama, występu e miasto o nazwie Salem a. Szalem, w którym panował Melchizedek; miasto est
utożsamiane z późnie szą Jerozolimą (Rǳ ,). Król Salomon wybudował w mieście tzw. Pierwszą Świątynię
(Krl ,), mie sce przechowywania Arki Przymierza (Krl ,–), od tego czasu est to na ważnie sze miasto
w religii żydowskie . [przypis edytorski]
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Przybity złą wieścią Awiezer załamał ręce:
— Dotychczas — powieǳiał — żyłem spoko nie i szczęśliwie. I oto przyszedł do nas

król i zaczęło się nieszczęście.
Pędem pobiegł do domu. Podszedł do łóżka chore i powieǳiał:
— Weź się w garść i usiądź!
— Nie mam sił, mó mężu. Od dwóch dni nic nie adłam i nie piłam. Na dodatek Sen, Diabeł

gnębił mnie koszmarny sen. Jeszcze teraz czu ę, ak ciarki przebiega ą mi po ciele. We śnie
wiǳiałam, ak ze szkatułki wyskaku ą diabły i czarty. Było ich strasznie dużo, tak dużo,
że cały dom roił się od nich. Zgrzytały zębami i strasznie zawoǳiły. Jeden taki diabeł
wskoczył mi na łóżko i powieǳiał: „Jeśli zaraz nie otworzysz szkatułki, to utro w nocy
znowu przy ǳiemy i cię udusimy albo rozszarpiemy na strzępy, albo cię spalimy i popiół
z twego ciała rozwie emy na wszystkie cztery strony świata”. Na koniec plunął mi w twarz
i znikł. Obuǳiłam się cała w potach i dreszczach. Wołałam cię w nocy, ale ty spałeś.

Kobieta, nie przesta ąc płakać, dodała:
— Zaraz znowu się z awią i zaduszą mnie. Zawezwałam cię po to, abyś zawczasu wy-

kopał dla mnie grób.
— Dlaczego prze mu esz się tym głupim snem? Przecież wiesz doskonale, że sen nie

ma nic wspólnego z rzeczywistością. Gdyby w szkatułce były diabły, napadłyby we śnie
przede wszystkim na mnie, gdyż a mam kluczyk. Z tego asno wynika, że twó sen to
czysta bzdura. Śniło ci się, bo zbyt dużo o tym myślałaś.

Wiǳąc, że mąż twardo obsta e przy dochowaniu wierności królowi, kobieta zeszła
z łóżka i padłszy do ego nóg, zaczęła błagać:

— Zrób to dla mnie. Choǳi przecież o drobnostkę. Da mi kluczyk na edną chwilkę.
Szybko otworzę i rzucę tylko okiem, po czym zamknę. Nikt tego nie zobaczy.

— Dobra ty mo a żono — odpowieǳiał Awiezer — popatrz tylko na siebie. Jak ty
wyglądasz? Z eǳ coś i napĳ się. Jak się pokrzepisz, to i spokó ci wróci. Przypomnisz
sobie ostrzeżenie króla i przestaniesz o tym myśleć.

To rzekłszy, Awiezer podniósł ą i posaǳił przy stole. Podał e chleb i coś do picia.
Po zaspoko eniu głodu kobieta ednak zaczęła na nowo się skarżyć.

— Awiezerze, drogi mó mężu! Zlitu się nade mną i otwórz szkatułkę. Tylko na edną
chwileczkę. Król nawet się nie domyśli. Rzucę tylko okiem. Bęǳiemy ostrożni.

I tak płakała i żaliła się przez cały ǳień. Wieczorem Awiezer był uż u kresu sił. Czuł,
że dłuże uż nie wytrzyma. Życie mu obrzydło do reszty. Podniesionym głosem zawołał:

— Dobrze, otworzę ci na chwilę.
Podeszli do szkatułki. Awiezer włożył do zamka kluczyk, przekręcił i otworzył wiecz-

ko. W te same chwili myszki wyskoczyły ze szkatułki i rozbiegły się nie wieǳieć dokąd.
Małżonkowie stanęli ak wryci. Dreszcze wstrząsnęły ich ciałem. Kobieta zaczęła drzeć

na sobie suknię i głośno zawoǳić:
— Awiezerze, zgubiłeś nas! Gdybyś był ostrożny, myszki nie zdołałyby uciec. O e !

Tyle razy ci mówiłam, żebyś wieczko ostrożnie uchylił, a ty e na oścież otworzyłeś.
— Gdybyś mnie usłuchała, nie byłoby tego nieszczęścia.
— A kluczyk to kto miał? Gdybyś był prawǳiwym mężczyzną, a nie mięczakiem, to

byś nie uległ słabe kobiecie i obo e uniknęlibyśmy nieszczęścia.
— Kochana mo a żono. Co nam teraz pomoże twó płacz? Błędu uż nie naprawimy.

Teraz pozosta e nam prosić Boga o łaskę.
Po upływie trzech dni z awił się król Salomon z królową Saby. Zastali obo e małżon-

ków w stanie głębokiego przygnębienia. Żona Awiezera padła przed królem na kolana
i płacząc zawołała:

— Panie mó i królu, przysięgam na mo e życie, że to nie a otworzyłam szkatułkę.
Mie litość i nie zabĳa mnie.

Król zwrócił się wtedy do Awiezera:
— Dlaczego otworzyłeś wbrew memu rozkazowi szkatułkę? Powieǳ, ak do tego

doszło?
— Winien estem a, królu, a ponoszę winę, bo dałem się namówić przez żonę. Zabĳ

przeto tylko mnie, a ą, proszę cię, zostaw przy życiu.
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— Pokó tobie i pokó two e żonie — powieǳiał Salomon. Nic złego żadnemu z was
się nie stanie. Wystawiłem was tylko na próbę.

Na prośbę królowe Saby Awiezer opowieǳiał o wszystkim, co się wydarzyło w ich
domu w ciągu tych trzech dni.

Na zakończenie król Salomon tak powieǳiał:
— Przekonałem cię, że spośród tysiąca mężczyzn znalazłem ednego porządnego.

Niestety, nie mogę tego powieǳieć o kobietach.

 ⁵⁵⁴   
Trzech maszeru ących razem wędrowców zaskoczyła w droǳe ciemność zbliża ące się
nocy. Wkrótce miała się ukazać na niebie gwiazda obwieszcza ąca początek soboty. Aby
nie naruszyć świętości dnia, wędrowcy postanowili złożyć w ednym, dobrze ukrytym
mie scu swo e pieniąǳe. Jako postanowili, tak też zrobili. Zapadła noc i wędrowcy ułożyli
się do snu. Okazało się ednak, że nie wszyscy wytrwali we śnie do rana. O północy eden
z nich wstał z legowiska, podszedł do schowka, wy ął pieniąǳe i ukrył e w innym mie scu. Złoǳie

Następnego dnia wieczorem, kiedy ǳień sobotni dobiegł końca, wędrowcy zebrali się
do dalsze drogi. Poszli razem do schowka, aby wy ąć złożone tam pieniąǳe. I tu okazało
się, że pieniąǳe zniknęły. Żal, gniew i złość opanowały naszych wędrowców. Wybuchł
spór. Zaczęli się nawza em pode rzewać. Któryś z nich ukradł pieniąǳe. Ale kto? I spór
o to, kto est sprawcą kraǳieży, przeciągnąłby się w nieskończoność, gdyby eden z nich
nie zaproponował przekazać sprawy królowi Salomonowi.

Stanąwszy przed królem, każdy zrelac onował na swó sposób przebieg sprawy. Sa- Mądrość, Sprawiedliwość
lomon cierpliwie ich wysłuchał, po czym polecił opuścić pałac i czekać na powtórne
wezwanie. Po ich wy ściu zaczął spoko nie analizować słowa każdego z trzech wędrow-
ców. Chciał z ich słów wyłuskać ziarenka prawdy i na ich podstawie ustalić, kto dokonał
kraǳieży. Kiedy doszedł uż do pewnych wniosków, polecił zawezwać czeka ących na
decyz ę wędrowców.

— Słyszałem — powieǳiał do nich — że esteście ludźmi wykształconymi, uczony-
mi w Piśmie, mądrymi w radach i zdolnymi do wyciągania słusznych wniosków. Ma ąc
to na wzglęǳie, chciałbym, abyście odpowieǳieli na pytanie, akie otrzymałem od ce-
sarza Rzymu⁵⁵⁵ w sprawie, która wydarzyła się w ego państwie. Sprawa zaś, o które
rozstrzygnięcie poprosił mnie cesarz Rzymu, przedstawia się tak:

— Na pewnym podwórzu w Rzymie wychowywali się razem chłopiec i ǳiewczyn- Przy aźń, Przysięga
ka. ǲieci bawiły się razem i obdarzały wza emnie przy aźnią i sympatią. Pewnego razu
chłopiec zaproponował ǳiewczynie, że eśli w przyszłości z awi się akiś młoǳieniec i po-
prosi o e rękę, niech nie wyraża zgody, dopóki on, sympatyzu ący z nią, nie uǳieli e
zezwolenia.

ǲiewczyna wyraziła zgodę i złożyła odpowiednią przysięgę. W akiś czas potem ro-
ǳice ǳiewczyny sprowaǳili do domu kandydata do e ręki. ǲiewczyna ednak zgodnie
ze złożoną przysięgą oświadczyła:

— Zgoǳę się wy ść za ciebie za mąż, ale na pierw muszę uzyskać zezwolenie od
mo ego przy aciela. Tak bowiem kiedyś mu pod przysięgą obiecałam.

ǲiewczyna, które nowy narzeczony spodobał się, poszła do przy aciela swoich ǳie-
cinnych zabaw i powieǳiała:

— Uwolnĳ mnie od przysięgi, a a za to dam ci tyle złota i srebra, ile tylko zechcesz.
Młody e przy aciel na to odpowieǳiał:
— Za to, żeś dotrzymała słowa, zwalniam cię ze złożone przysięgi. Nie chcę za to

żadne zapłaty.
I zwróciwszy się do przyszłego e męża, tak powieǳiał:
— Niech się wam życie szczęśliwie ułoży.
W powrotne droǳe prowaǳące przez las młoda para została napadnięta przez ban- Złoǳie

⁵⁵⁴Salomon — syn Dawida i Batszeby (Sm ,), król Izraela, następca Dawida (Krl ,), znany ze swe
mądrości, oraz, wg tradyc i udaistyczne , również z właǳy nad demonami. [przypis edytorski]

⁵⁵⁵cesarz Rzymu — przywołanie w tym mie scu Cesarstwa Rzymskiego est anachronizmem: Cesarstwo
Rzymskie istniało w latach  p.n.e. –  r. n.e.; król Salomon żył w latach ok.  p.n.e – ok.  p.n.e.
[przypis edytorski]
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dę rozbó ników. Herszt bandy, człowiek uż w latach, upodobał sobie ǳiewczynę i bez
zbędnych ceregieli postanowił ą posiąść. Odebrawszy młode parze na pierw woreczek
ze złotem i srebrem, zerwał również z szyi ǳiewczyny ostatnią broszkę. Minę miał przy
tym tak złowrogą, że ǳiewczyna zaczęła go błagać:

— Zanim wyrząǳisz mi krzywdę, racz mnie wysłuchać.
I kiedy zbó z pewnym ociąganiem powstrzymał się na chwilę przed napaścią na

ǳiewczynę, ta opowieǳiała mu o tym, ak z narzeczonym udała się do swego przy a-
ciela z lat ǳiecięcych po zwolnienie z przysięgi, którą mu kiedyś złożyła.

Na koniec dodała:
— Weź, proszę cię, przykład z mo ego narzeczonego. Przez cały czas byliśmy razem

i on, młody, w pełni sił żywotnych człowiek, świadomie hamował swo ą żąǳę, ty zaś,
człowiek stary, możesz w każde chwili zostać powołany do zdania rachunku ze swoich
czynów na tamtym świecie. Dlatego powinieneś powściągać żąǳę. Możesz zabrać całe
nasze złoto i srebro, a nam pozwól udać się w drogę do domu.

Słowa ǳiewczyny odniosły skutek. Stary zbó nie tylko pozwolił im ode ść, ale zwró-
cił również kosztowną zdobycz. Rzecz ta, ak uż nadmieniłem, wydarzyła się w Rzymie
i panu ący tam cesarz zwrócił się do mnie z prośbą, abym wypowieǳiał się, kto z tró ki
zamieszane w tym wydarzeniu zasługu e na na większe uznanie. ǲiewczyna, narzeczony
czy stary rozbó nik? Muszę się przyznać, że odpowiedź przychoǳi mi z trudem. Dlatego
zwracam się do was. Powieǳcie mi, akie est wasze zdanie?

Po chwili namysłu każdy z trzech wędrowców wypowieǳiał swo e zdanie.
Pierwszy wędrowiec wyraził swo e zdanie w ten sposób:
— Według mnie na na większe uznanie zasługu e ǳiewczyna. Ona bowiem pozostała

wierna złożone przysięǳe.
Drugi miał inne zdanie:
— Sąǳę, że barǳie zasługu e na uznanie narzeczony ǳiewczyny. On potrafił po-

konać w sobie cielesną żąǳę.
Trzeci za ął zupełnie inne stanowisko:
— Jestem zdania — powieǳiał — że na szacunek zasługu e przede wszystkim stary Złoǳie , Podstęp,

Pożądaniezbó . Zwrócił pieniąǳe i uwolnił młodą parę. To, że ich uwolnił, mogę eszcze zrozumieć,
ale że oddał zdobyty łup, tego za nic nie zrozumiem.

— Ty więc esteś złoǳie em — zawołał Salomon — albowiem skoro pałasz żąǳą do
tych pienięǳy, których sam na oczy nie wiǳiałeś, to zapewne zapragnąłeś przywłaszczyć
sobie pieniąǳe, które wiǳiałeś.

Przybity argumentem króla złoǳie przyznał się do kraǳieży i wskazał mie sce, w któ-
rym ukrył pieniąǳe. Rzecz zrozumiała, że wyrokiem króla został osaǳony w więzieniu.

 
Hiram z Tyru⁵⁵⁶, syn wdowy z pokolenia Naali⁵⁵⁷, utkał dla króla Salomona⁵⁵⁸ dywan Pycha, Zwierzę
o wymiarach sześćǳiesiąt na sześćǳiesiąt mil. Wyhaował na nim przeróżne zwierzęta
i ptaki. Były ptaki ży ące na woǳie, broǳące po ziemi i lata ące wysoko pod niebem. Na
tym dywanie zasiadał często król Salomon wraz ze swoimi dworzanami. Wykorzystu ąc
siłę wiatru, dywan unosił się w powietrze i szybował pod niebem. Król Salomon nieraz
używał go do dalekich podróży, od ednego do drugiego krańca świata. W taki sposób
śniadanie przychoǳiło mu na przykład z eść w Damaszku⁵⁵⁹, a kolac ę w Medii⁵⁶⁰. Z duże
wysokości mógł ogarnąć wzrokiem cały świat i wszystko, co się na nim ǳiało.

Pewnego dnia dywan z Salomonem osiągnął niebywałą wysokość. Król wbił się w du-
mę i zawołał:

⁵⁵⁶Hiram z Tyru — król fenickiego miasta Tyr, panu ący w latach – p.n.e. Miał zawarty so usz z Da-
widem, który następnie rozciągnął się na panowanie Salomona (Krl ,–). [przypis edytorski]

⁵⁵⁷Naftali a. Neftali — syn Jakuba i Bilhy, niewolnicy Racheli (Rǳ ,–). [przypis edytorski]
⁵⁵⁸Salomon — syn Dawida i Batszeby (Sm ,), król Izraela, następca Dawida (Krl ,), znany ze swe

mądrości, oraz, wg tradyc i udaistyczne , również z właǳy nad demonami. [przypis edytorski]
⁵⁵⁹Damaszek — edno z na starszych miast na Bliskim Wschoǳie, zamieszkałych nieprzerwanie od XV w.

p.n.e do ǳisia . Za panowania króla Salomona, stolica państwa arame skiego zwanego Aramem (Krl ,).
[przypis edytorski]

⁵⁶⁰Media — państwo utworzone przez plemiona medy skie na terenach obecnego zachodniego Iranu w VII
w. p.n.e., w połowie VI w. p.n.e pokonane przez Persów. [przypis edytorski]
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— Jestem wielki i potężny! Nikt mi na tym świecie nie dorówna.
I ledwo zdążył wypowieǳieć te słowa, kiedy wiatr nagle ucichł i dywan zaczął gwał-

townie opadać. Czterǳiestu żołnierzy z towarzyszące mu ochrony spadło z dywanu.
Król na ten widok zawołał do wiatru:
— Wietrze, wietrze, z aw się znowu. Zacznĳ znowu dąć ak wprzódy. Unieś mnie na

swoich skrzydłach!
A wiatr tak odpowieǳiał:
— Opamięta się, Salomonie. Wbiłeś się w pychę. Okaż skruchę przed Bogiem. Jeśli

ci przebaczy, a znowu uniosę cię w górę.
Salomonowi zrobiło się wstyd. Poka ał się i wtedy wiatr uniósł w górę dywan wraz

z nim i pozostałymi żołnierzami. I lata ąc pod chmurami, Salomon usłyszał w pewne
chwili głos mrówki dochoǳący z odległe ziemi. Wyraźnie usłyszał e słowa skierowane
do pozostałych mrówek.

— Mróweczki, ucieka cie szybko do swoich kry ówek. Szybcie , eśli nie chcecie, by
was stratowały wo ska Salomona.

Słowa mrówki rozgniewały Salomona. Natychmiast skierował dywan ku ziemi. Po
wylądowaniu odszukał w piasku nad rzeką mrówkę, która ostrzegała przed nim swo e
siostry.

— Kim ty esteś — zawołał do nie — że ostrzegasz swo e siostry przede mną?
— Jestem królową mrówek. Ostrzegam siostry przed człowiekiem, który mimo że

powstał z prochu i w proch się obróci, wbił się w pychę.
— Chcę ci zadać eszcze edno pytanie — powieǳiał król.
— Jeśli chcesz mi zadać pytanie, to ze dź z dywanu. Nie powinieneś patrzeć na mnie

z góry. Powinieneś sieǳieć ze mną na równe płaszczyźnie.
Salomon ręką uniósł mrówkę na wysokość swoich oczu i zapytał:
— Czy na świecie est eszcze druga taka istota, która by była tak potężna ak a?
— Takich istot est wiele. Nawet a estem potężnie sza od ciebie. Potwierǳeniem

tego est fakt, że Bóg cię przysłał do mnie z końca świata, abyś mógł mnie nosić na
rękach.

Rozzłościło to Salomona. Cisnął mrówkę na ziemię i zawołał:
— Czy wiesz choćby o tym, że a estem Salomon, król Jerozolimy⁵⁶¹?
— Wiem edno, żeś z prochu powstał i w proch się obrócisz.
Słysząc te słowa, Salomon zamilkł. Wstyd mu było, że został pokonany przez takie

małe zwierzątko.

 ⁵⁶²  
Król Salomon miał właǳę nad wszystkimi zwierzętami i ptakami, ak też nad duchami Mądrość
i diabłami. Pewnego razu pochwycił Asmodeusza⁵⁶³ i zakuł go w ka dany. Król diabłów,
znany ze swe chytrości, powieǳiał wtedy do Salomona:

— Jeżeli mi wypożyczysz na chwilę swó pierścień, to ci wy awię niezwykle ważną
ta emnicę.

Powodowany ciekawością król Salomon dał mu na chwilę swó pierścień, na którym Bieda
wyryte było rozszyowane Imię Boga (Jahwe). Asmodeusz natychmiast wrzucił pierścień
w odmęty morza, a nadpływa ąca właśnie ryba połknęła go. Wraz z pierścieniem Salomon
utracił całą właǳę i siłę. Asmodeusz wykorzystał powstałą sytuac ę i po prostu wyrzucił

⁵⁶¹Jerozolima a. Jeruzalem — miasto położone na wzgórzach Judei. Nazwa Jerozolima funkc onu e od zdoby-
cia miasta przez Dawida, który ustanowił ą stolicą swo ego państwa (poprzednią stolicą był Hebron) (Sm ,).
Wcześnie miasto przynależało do rodu Jebusytów, stąd nazwa Jebus (Joz ,). W Księǳe Roǳa u, w cza-
sach Abrahama, występu e miasto o nazwie Salem a. Szalem, w którym panował Melchizedek; miasto est
utożsamiane z późnie szą Jerozolimą (Rǳ ,). Król Salomon wybudował w mieście tzw. Pierwszą Świątynię
(Krl ,), mie sce przechowywania Arki Przymierza (Krl ,–), od tego czasu est to na ważnie sze miasto
w religii żydowskie . [przypis edytorski]

⁵⁶²Salomon — syn Dawida i Batszeby (Sm ,), król Izraela, następca Dawida (Krl ,), znany ze swe
mądrości, oraz, wg tradyc i udaistyczne , również z właǳy nad demonami. [przypis edytorski]

⁵⁶³Asmodeusz — eden z upadłych aniołów; wg tradyc i żydowskie : książę demonów. [przypis edytorski]
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go daleko poza granice państwa i umiłowane stolicy Jerozolimy⁵⁶⁴. I oto potężny do nie-
dawna król Salomon znalazł się samotny w obcym państwie, wśród obcych luǳi. Wraz
z właǳą utracił też swo ą urodę i mądrość. Od niedo adania skurczyła mu się i posza-
rzała twarz. Zmuszony był żyć z ałmużny. Choǳił o kĳu żebraczym od domu do domu
i zapewniał gospodarzy, że est królem Salomonem. Już na samym progu przedstawiał
się:

— Nie zwraca cie uwagi na mó stró i wygląd, ale uwierzcie mi, że estem królem
Salomonem, którego dotknęło nieszczęście.

Jest rzeczą asną, że ego słowa wywoływały śmiech i drwinę:
— Ładny nam król z kĳem żebraczym w ręku!
Trzy długie lata Salomon cierpiał fizycznie i moralnie. Była to niewątpliwie kara za

to, że złamał trzy nakazy Tory⁵⁶⁵ obowiązu ące władców Izraela. Królowi Izraela nie wolno
było mieć wielu żon, dużo koni i dużo złota.

Po trzech latach spęǳonych przez króla Salomona na wygnaniu Bóg okazał mu łaskę
i wskazał drogę, na którą powinien we ść, aby móc powrócić do swego państwa, właǳy
i wielkości.

I tak w droǳe powrotne , przemierza ąc wiele różnych państw, przybył do kra u zwa-
nego Ammon⁵⁶⁶. Na ulicach Ammonu zupełnie się zgubił. Nie wieǳiał, dokąd ma skie-
rować kroki. Na ego szczęście, kiedy bezradny stał na rogu ulicy, wracał właśnie z placu
targowego nadworny kucharz panu ącego tu króla. Był obładowany tobołami z żywnością.
Na widok sto ącego na rogu Salomona zatrzymał się i nie pyta ąc o nic, włożył na ego
barki toboły i kazał mu iść za sobą. W ten sposób Salomon trafił do kuchni dworu kró-
lewskiego. Tu zaofiarował kucharzowi swo ą pomoc. Nie chcę — powieǳiał — żadnego
wynagroǳenia. Wystarczy mi samo wyżywienie. Kucharz z mie sca się zgoǳił i Salomon
zaczął pomagać w przygotowywaniu posiłków. Po kilku dniach Salomon oświadczył ku-
charzowi, że sam est wykwalifikowanym kucharzem i pragnąłby samoǳielnie choć raz
przyrząǳić królowi obiad. Zapewniał przy tym, że król bęǳie z ego potrawy zadowolo-
ny. Po krótkim wahaniu kucharz wyraził zgodę. Salomon zabrał się ochoczo do roboty
i upichcił tak smaczne potrawy, że król nie mógł się ich nachwalić. Z ciekawości zapytał
kucharza, ak e przyrząǳił? Dotychczas — powieǳiał — tak znakomitych i smacznych
rzeczy nie adłem.

Kucharz opowieǳiał mu, ak to kilka dni wcześnie spotkał na ulicy akiegoś nietute -
szego człowieka, który pod ął się zanieść toboły z żywnością, a potem pomagał w kuchni.
On to właśnie przyrząǳił te smakołyki, które tak przypadły do gustu królowi.

Król polecił natychmiast zawołać Salomona, a kiedy ten stanął przed ego obliczem,
zapytał:

— Czy chcesz zostać na stałe kucharzem mego dworu?
Nie trzeba dodawać, że Salomon ochoczo wyraził zgodę. Król odprawił wtedy starego

kucharza i na ego mie sce wyznaczył Salomona.
Pewnego dnia córka króla Amonu, Noemi⁵⁶⁷, u rzawszy nowego kucharza, zakochała

się w nim na zabó . Natychmiast pobiegła do matki i oświadczyła, że chce za niego wy ść
za mąż. Matka była przerażona.

⁵⁶⁴Jerozolima a. Jeruzalem — miasto położone na wzgórzach Judei. Nazwa Jerozolima funkc onu e od zdoby-
cia miasta przez Dawida, który ustanowił ą stolicą swo ego państwa (poprzednią stolicą był Hebron) (Sm ,).
Wcześnie miasto przynależało do rodu Jebusytów, stąd nazwa Jebus (Joz ,). W Księǳe Roǳa u, w cza-
sach Abrahama, występu e miasto o nazwie Salem a. Szalem, w którym panował Melchizedek; miasto est
utożsamiane z późnie szą Jerozolimą (Rǳ ,). Król Salomon wybudował w mieście tzw. Pierwszą Świątynię
(Krl ,), mie sce przechowywania Arki Przymierza (Krl ,–), od tego czasu est to na ważnie sze miasto
w religii żydowskie . [przypis edytorski]

⁵⁶⁵Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]

⁵⁶⁶Ammon — kra Ammonitów, plemienia arame skiego, wg Ks. Roǳaju wywoǳącego się z stosunku młod-
sze córki Lota ze swoim o cem (Rǳ ,). Ammonici oraz Filistyni na eżdżali Izraelitów przez  lat, osta-
tecznie zostali pokonani przez wo ska pod dowóǳtwem Jeego (Sǳ ,–; Sǳ ,). [przypis edytorski]

⁵⁶⁷Noemi — kobieta o tym imieniu po awia się w Księǳe Rut, ednak nie est to postać tożsama z przedsta-
wioną tu Noemi, córką króla Ammonu. [przypis edytorski]
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— Jak to — zawołała — ty, królewska córka, chcesz po ąć za męża kucharza? Tylu
generałów i książąt ubiega się o two ą rękę, a ty wybrałaś sobie kucharczyka!

Córka ednak uparła się, że wy ǳie za mąż tylko za tego kucharczyka. Matce nie
pozostało nic innego, ak tylko donieść o tym królowi. Ten usłyszawszy, co się święci,
wpadł w gniew i w pierwsze chwili zamierzał własnoręcznie zabić córkę i e wybrańca.
Ostatkiem sił opamiętał się ednak. Rozważył rzecz inacze . Wydał polecenie ednemu
z podwładnych strażników, żeby wyprowaǳił córkę i Salomona na pustynię. Tam z braku
wody i eǳenia umrą, a on nie skala sobie rąk przelaniem krwi niewinnych luǳi.

Jednak losy wygnane na pustynię pary zakochanych potoczyły się inacze . Po dłuż-
szym błąǳeniu młoǳi odkryli drogę prowaǳącą do morza. Dotarli do brzegu i tu Salo-
mon natknął się na osiedle luǳkie. Zostawił Noemi w bezpiecznym mie scu, a sam udał
się na poszukiwanie żywności. Na stoisku rybnym kupił dużą rybę. Zaniósł ą Noemi do
ugotowania. Kiedy ta rozcięła rybę, znalazła w e wnętrzu pierścień. Okazało się, że był
to właśnie pierścień Salomona, który Asmodeusz wrzucił był do morza. Salomon włożył
go na palec i w te same chwili oǳyskał duchową siłę i mądrość. Nie namyśla ąc się
długo wyruszył do Jerozolimy i wypęǳił Asmodeusza, który tymczasem za ął ego tron.

Ob ąwszy z powrotem właǳę, wyprawił poselstwo do króla Amonu z listem, w któ-
rym polecił mu się stawić w Jerozolimie. A kiedy król Amonu stawił się przed ego
obliczem, Salomon oświadczył:

— Doszły mnie wieści, żeś zabił dwie niewinne istoty. Wytłumacz mi, dlaczego to
uczyniłeś?

— Ja ich nie zabiłem — tłumaczył się król Ammonu — a e tylko wysłałem na
pustynię. Nie mam po ęcia co się z nimi stało.

— A co by się stało, gdybyś ich obo e teraz zobaczył? Czy poznałbyś ich?
— Oczywiście!
— Ale mnie nie poznałeś. Ja właśnie estem owym kucharczykiem, którego wygnałeś

na pustynię. Two a córka est teraz mo ą żoną. Za chwilę ą zobaczysz.
Noemi na widok o ca rzuciła mu się w ramiona i zaczęła całować ego ręce. Dobra

córka wybaczyła o cu. Król Amonu zaś nie posiadał się z radości, że ego córka est żoną
wielkiego króla.

 ⁵⁶⁸  
Wyrzucony z Jerozolimy⁵⁶⁹ przez Asmodeusza⁵⁷⁰ król Salomon znalazł się nagle na obce ,
dalekie ziemi. Bez grosza przy duszy błąkał się po ulicach nieznanych miast i po drogach
nieznanych wsi ak zwykły żebrak. Nikt go nie znał i nikt go nie poznał.

Znalazło się ednak dwóch luǳi, którzy rozpoznali w nim króla. Jednym z nich był
człowiek bogaty, a drugi biedny.

Na pierw Salomon spotkał bogacza. Na widok Salomona bogacz nisko się ukłonił Bogactwo
i powieǳiał:

— Panie mó i królu. Gorąco zapraszam cię do siebie do domu. Racz spożyć ze mną
obiad.

Król Salomon skwapliwie skorzystał z zaproszenia. Bogaty człowiek posaǳił go przy
suto zastawionym stole. Dwo ąc się i tro ąc polecił na cześć gościa zarżnąć wołu i przy-
gotować na lepsze potrawy. Po obieǳie zaprowaǳił gościa do swego na lepszego poko-
u, aby król mógł tam zażyć odpoczynku. Wraca ąc zaś do obiadu, to gospodarz domu
podczas spożywania posiłku wciąż przypominał gościowi na lepsze ego lata królowania
w Jerozolimie.

⁵⁶⁸Salomon — syn Dawida i Batszeby (Sm ,), król Izraela, następca Dawida (Krl ,), znany ze swe
mądrości, oraz, wg tradyc i udaistyczne , również z właǳy nad demonami. [przypis edytorski]

⁵⁶⁹Jerozolima a. Jeruzalem — miasto położone na wzgórzach Judei. Nazwa Jerozolima funkc onu e od zdoby-
cia miasta przez Dawida, który ustanowił ą stolicą swo ego państwa (poprzednią stolicą był Hebron) (Sm ,).
Wcześnie miasto przynależało do rodu Jebusytów, stąd nazwa Jebus (Joz ,). W Księǳe Roǳa u, w cza-
sach Abrahama, występu e miasto o nazwie Salem a. Szalem, w którym panował Melchizedek; miasto est
utożsamiane z późnie szą Jerozolimą (Rǳ ,). Król Salomon wybudował w mieście tzw. Pierwszą Świątynię
(Krl ,), mie sce przechowywania Arki Przymierza (Krl ,–), od tego czasu est to na ważnie sze miasto
w religii żydowskie . [przypis edytorski]

⁵⁷⁰Asmodeusz — eden z upadłych aniołów; wg tradyc i żydowskie : książę demonów. [przypis edytorski]

  Ze skarbnicy midraszy 



Słucha ąc wspomnień Salomon barǳo się wzruszył. Łzy zaczęły napływać mu do
oczu. Starał się powstrzymać płacz, ale na próżno. Im barǳie starał się zachować spokó ,
tym głośnie szy stawał się ego płacz.

Z rana serdecznie żegnany przez gospodarza Salomon udał się w dalszą drogę. Tym Bieda
razem spotkał się z człowiekiem, po którym poznać można było, że należy do biedaków.
Ten również poznał króla. Bez wstępnych słów zaprosił go do siebie na poczęstunek.
Salomon, ma ąc eszcze świeżo w pamięci obiad bogacza, zapytał:

— Chcesz mnie ugościć w taki sam sposób ak ten, który wczora urząǳił na mo ą
cześć prawǳiwą ucztę?

— Na taką ucztę mnie nie stać. Ja mogę poczęstować cię tylko kapustą. Jeśli nie masz
nic przeciwko tak skromnemu posiłkowi, to proszę za mną.

Król dał się zaprosić i wkrótce znalazł się w skromnie, a nawet ubogo urząǳonym
mieszkanku. Gospodarz na pierw umył gościowi ręce i nogi, potem zaprosił do stołu,
na którym stała miska z niewielką porc ą kapusty. Podczas spożywania posiłku biedny
gospodarz starał się w serdecznych słowach pocieszyć strapionego gościa:

— Królu mó i władco! Pan Bóg złożył był twemu o cu Dawidowi⁵⁷¹ obietnicę, że
nigdy nie pozbawi ego ǳieci królewskiego tronu. Drogi, akimi kieru e Pan Bóg, są nie-
zbadane. Raz czy dwa wymierza karę, ale w ostatecznym rozrachunku zwróci ci w swo e
łaskawości królestwo.

Słowa gospodarza wpłynęły uspoka a ąco na Salomona. Skromny posiłek okazał się
nie tylko wystarcza ący, ale sprawił mu nie wysłowioną wprost przy emność.

Po zakończeniu tułaczki, po powrocie do Jerozolimy i ponownym ob ęciu właǳy
królewskie Salomon napisał w  rozǳiałach swoich Przypowieści następu ące zdania:
„Lepsza est potrawa z arzyn, a przy tym miłość, niż karmny⁵⁷² wół wraz z nienawiścią.

Lepszym okazał się posiłek z kapusty okraszone miłością, który spożyłem u biedaka,
niż posiłek z wołu naǳianego nienawiścią, który przygotował dla mnie bogacz”.

 
Pewnego dnia raniutko król Salomon⁵⁷³ wyszedł na spacer po terenie pałacowym. A że Zwierzęta
był dobrym gospodarzem, za rzał przenikliwym okiem do sta ni i obór. Chciał spraw-
ǳić, czy wszystkie ego polecenia w sprawie pielęgnowania zwierząt są przestrzegane, czy
otrzymu ą na czas paszę i wodę, czy są doglądane i utrzymywane w czystości. Przy spo-
sobności przysłuchiwał się rozmowom zwierząt. W pewne chwili usłyszał akąś dowcipną
wypowiedź barana pod adresem osła i wybuchnął śmiechem.

Jedna z ego żon, córka egipskiego faraona⁵⁷⁴, zwykła była również wstawać o świcie, Żona
aby pó ść do ogrodu i zrywać kwiaty. U rzawszy męża, który właśnie wychoǳił rozba-
wiony z obory, nie mogła poskromić ciekawości, by nie zapytać o powód śmiechu.

— Powieǳ mi, królu, co cię tak rozbawiło, że się śmiałeś?
— Nic ważnego, nie warto powtarzać.
— A ednak — napierała królowa — strasznie chciałabym wieǳieć. Proszę cię, po-

wieǳ.
— Powtarzam ci eszcze raz, nic szczególnego.
Upór króla eszcze barǳie wzmógł e ciekawość. Postanowiła tak długo go prosić,

aż ulegnie i wy aśni przyczynę swego rozbawienia. Tymczasem król poszedł do pałacu,
w którym czekali ministrowie z ǳiennymi raportami. Na ego widok wszyscy wstali
z mie sc, a on na pierw ich wysłuchał, potem wydał polecenia. Ministrowie zanotowali
wszystkie dyrektywy, po czym rozeszli się, aby e skrupulatnie wykonać.

⁵⁷¹Dawid (ok.  – ok.  p.n.e.) — na młodszy syn Jessego z Betle em, który został namaszczony, przez
arcykapłana Samuela na króla Izraela, którym został ok. r. p.n.e. Miał na tym stanowisku zastąpić Saula
(Sm ,; Sm ,–). Uwolnił naród izraelski od na eżdża ących go Filistynów zwycięża ąc walkę z Goliatem
(Sm ,–). Dawid był również poetą. Miał wielu synów, ednym z nich był król Salomon, ego następca (Krl
,). [przypis edytorski]

⁵⁷²karmny — tuczny. [przypis edytorski]
⁵⁷³Salomon — syn Dawida i Batszeby (Sm ,), król Izraela, następca Dawida (Krl ,), znany ze swe

mądrości, oraz, wg tradyc i udaistyczne , również z właǳy nad demonami. [przypis edytorski]
⁵⁷⁴faraon (hebr. Paro, dosł.: ściągać, zǳierać, płacić) — edno z określeń na starożytnych władców egipskich;

zaczęto go używać na początku Nowego Państwa (XVI–XI w. p.n.e.). [przypis edytorski]
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Po odprawie z ministrami król Salomon zasiadł do śniadania. Wiǳąc, że krzesło
królowe świeci pustką, posłał po małżonkę edną ze swych służebnic. Po chwili służebnica
wróciła z wieścią, że królowa ǳisia nie bęǳie mu towarzyszyła przy stole.

Król pospieszył natychmiast do komnaty żony.
— Powieǳ mi, dlaczego nie chcesz eść? Dlaczego esteś taka przygnębiona?
— Sąǳiłam dotychczas, że mnie kochasz, że estem ci droga, że gotów esteś zaspokoić

wszystkie mo e pragnienia, ale ǳisia przekonałam się, że byłam w błęǳie, i to mnie
zmartwiło.

— Gdybym wieǳiał, że tak to sobie weźmiesz do serca, to bym ci od razu powie-
ǳiał, dlaczego się śmiałem. Doprawdy drobnostka, ale skoro tak się tym prze ęłaś, to ci
powiem.

Królowa oǳyskała humor i poǳiękowała królowi za okazaną szczerość.
— Kiedym wszedł do obory — powieǳiał król — zobaczyłem, że wół stoi przy ko- Zwierzęta

rycie i obżera się. Tymczasem koryta przeznaczone dla kóz i baranów były puste. I nagle
usłyszałem, ak barany wydały niesamowity, ǳiwny ryk. Słysząc ten ryk wół przestał eść.
Obrócił się pyskiem do baranów ciekaw, z akiego powodu ryczą. I wtedy korzysta ąc z te-
go, że wół odwrócił pysk od koryta, kozy w mig podskoczyły i wyżarły całą paszę. Dopiero
wtedy, kiedy w korycie nie było śladu karmy, barany zamilkły i kozy wróciły do swoich
mie sc. Jakże wielkie było zǳiwienie wołu, który powrócił do pustego koryta. Wtedy
sobie pomyślałem: człowiek wcale nie stoi wyże od zwierzęcia! Również luǳie stara ą
się eden drugiego przechytrzyć i oszukać, aby tylko wydrzeć mu kęs chleba z ust. Zasta-
nowiwszy się przy te okaz i nad głupimi postępkami człowieka, ego chytrymi gierkami
i porównawszy z wyczynem baranów i kóz, roześmiałem się.

Królowa poważnie prze ęła się słowami męża i po namyśle powieǳiała:
— Jeśli to odpowiada prawǳie, to dlaczego wzbraniałeś się od razu mi to wy aśnić?

Dlaczego musiałam tak długo czekać? Dlaczego musiałam tak długo cię prosić? Sąǳę,
że tę ba kę wymyśliłeś dopiero teraz, na poczekaniu. Powieǳ mi prawdę. Tylko prawda
przekona mnie o two e miłości. Powieǳ, a będę spoko na.

Królowa mówiąc to rozszlochała się. W takie sytuac i król zmuszony był oświadczyć:
— To prawda, że nie powieǳiałem ci wszystkiego. Uczyniłem to ednak nie ze złe

woli ani z braku miłości do ciebie. Gdybym ci powieǳiał całą prawdę, musiałbym się
rozstać z życiem.

Królowe słowa Salomona nie wystarczyły.
— Poda esz mi edno kłamstwo za drugim i eszcze twierǳisz, że mnie kochasz. To

niepoważne. Jeśli mi nie wy aśnisz całe prawdy, umrę!
Salomon wiǳąc, że żona nie prze ęła się grożącą mu śmiercią w wypadku wy aśnienia

całe prawdy, wpadł w gniew. Podniesionym głosem zawołał:
— Dobrze, powiem ci, ale słucha uważnie.
Królowa wytarła łzy i dała mu znak, że uważnie słucha. Salomon skupił się i zaczął

opowiadać:
— W portowym mieście Akko⁵⁷⁵ mieszkał pewien człowiek o imieniu Jaszar⁵⁷⁶. Był to

mąż dobry i bogobo ny. Utrzymywał się z ciężkie pracy na małym poletku ziemi. Przed
śmiercią przywołał syna i tak do niego powieǳiał: Szma o, synu mó , dni mego żywota
są uż policzone, dlatego chcę, abyś uważnie mnie posłuchał, a potem wykonał wszystko,
co ci powiem.

— Dobrze, o cze — odpowieǳiał syn — wykonam wszystko, czego zażądasz.
— Otóż masz coǳiennie wrzucać do morza bochenek chleba.
Szma a nie okazał zǳiwienia i nie zapytał o ca o sens ego polecenia. Był grzecznym

i posłusznym synem, który każde polecenie o ca wykonu e z na większą radością.
Jaszar umarł i Szma a ob ął po nim schedę. I tak ak obiecał o cu, wychoǳił coǳien- Morze, Chleb, Zwierzę

nie na brzeg morza i wrzucał bochenek chleba do wody. I zawsze w tym samym czasie
podpływała mała ryba, która rzucała się na chleb i na adłszy się do syta, zostawiała eszcze

⁵⁷⁵Akka — istnie ące prawdopodobnie od III tysiąclecia p.n.e. miasto portowe. Okres na większe świetności
miasta przypada na XIV/XIII w. p.n.e. Za czasów króla Salomona miasto należało do Królestwa Izraela, choć
pozostawało silnie związane politycznie z Fenic ą. [przypis edytorski]

⁵⁷⁶Jaszar — postać o tym imieniu, ak również ego syn, nie po awia ą się w Biblii hebrajskiej. [przypis edy-
torski]
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trochę dla innych ryb. Po pewnym czasie rybka karmiona obficie chlebem rozrosła się
i roztyła w takim stopniu, że stała się większa od wszystkich pozostałych małych ryb.
I wtedy chleb rzucany przez Szma a przestał e smakować. Zabrała się więc do pożerania
mnie szych od siebie. Na wieść o tym król morza wpadł w gniew. Polecił sprowaǳić
żarłoczną rybę i postawić ą przed sądem. Dwa potężne wieloryby natychmiast wykonały
ego polecenie. Żarłoczna ryba stanęła przed obliczem króla morza.

— Skazu ę cię na śmierć — powieǳiał król — boś występna i grzeszna. Pożera ąc
swoich braci naruszyłaś prawo.

Ryba zaczęła się gęsto tłumaczyć:
— Nie a estem winna, ale ów człowiek, który coǳiennie dawał mi zbyt dużo chleba.

Od przekarmienia brzuch mi się rozrósł i zaczął wymagać coraz więce pożywienia. Z głodu
musiałam pożerać mnie sze ode mnie rybki.

— Masz rac ę — powieǳiał król morza — gdyby ów człowiek nie dawał ci tyle
chleba, nie rozrosłabyś się, nie stałabyś się silnie sza od swoich braci i nie pożerałabyś ich.
A teraz wraca tam, gǳie ów człowiek poda e ci chleb. Kiedy z awi się i stanie nad samym
brzegiem, podpłyń i połknĳ go żywcem, a potem przybądź z nim do mnie. Postawimy
go przed sądem i ukarzemy.

Ryba podpłynęła do portu i czekała na po awienie się Szmai. A kiedy ten stanął na
brzegu, natychmiast go połknęła. Z pełnym brzuchem wróciła do króla morza i wypluła
ze swego wnętrza Szma ę. Król otworzył rozprawę sądową.

— Grzeszniku! Nie tylko sam grzeszysz, ale z moich poddanych czynisz grzeszników.
Przez ciebie mała rybka rozrosła się i zaczęła pożerać własnych braci.

Szma a spoko nie wysłuchał słów króla morza i odpowieǳiał:
— Niech mnie Bóg skaże, eśli czyniłem to ze złe woli. Wykonywałem edynie wolę

o ca, który przed śmiercią zlecił mi coǳiennie wrzucać do morza bochenek chleba. Nie
mogłem przecież przypuścić, że ktoś z twoich poddanych bęǳie żarł ten chleb i tak dalece
nabierze sił, że zacznie pożerać swoich braci.

Teraz widocznie Szma a trafił mu do przekonania, bo król morza łagodnie szym gło-
sem uż przemówił:

— Two e słowa, Szma o, są słuszne. Wykonałeś nakaz Boga, Stworzyciela Nieba,
Ziemi i Morza. Zachowałeś szacunek dla o ca i spełniłeś ego wolę. Dlatego zwalniam
cię od winy i kary. Możesz spoko nie i cało wrócić do domu. A za to, że ci przysporzy-
łem tylu kłopotów, że cię wciągnąłem w głąb morza i śmiertelnie przeraziłem, nauczę
cię posługiwać się ęzykiem ptaków i zwierząt. Wtedy staniesz się mądrze szy od wszyst-
kich luǳi zamieszkałych w twoim mieście. Z góry cię ednak ostrzegam, abyś nikogo nie
wta emniczył w treść twoich rozmów ze zwierzętami i ptakami. Jeśli zlekceważysz mo e
ostrzeżenie, zginiesz.

I Szma a posiadł zna omość ęzyków zwierząt i ptaków, po czym został odwieziony
przez Lewiatana⁵⁷⁷ do portu w Akko. Pewnego dnia, kiedy zażywał z żoną odpoczynku
w cieniu własne winnicy, przyglądał się powrotowi z pola swoich wołów. Widać było, że Zwierzęta
po ciężkie pracy woły są zmęczone. Podchoǳiły do koryta, wzdychały i coś tam mięǳy
sobą szeptały. Szma a, który znał uż ęzyk zwierząt, nadstawił ucho. Usłyszał, ak eden
wół powieǳiał do drugiego:

— Oby nasz gospodarz okazał się ǳisia miłosierny i dał nam się na eść i napić.
W te same chwili podbiegły do koryta wołów barany i zapytały:
— Dlaczego wzdychacie podczas eǳenia? Praca
— Bo cały ǳień orałyśmy w polu — odpowieǳiały woły. — Nie dość, że były-

śmy wyczerpane, to eszcze słuǳy naszego gospodarza połamali nam wszystkie kości na
grzbiecie.

Na to barany:
— Głupcy, kiedy nareszcie zmądrze ecie? Gdybyście potrafiły oszukać waszego go-

spodarza, to dałby wam spokó , przestałby męczyć.
— Jaką macie na to radę? — zapytały woły.
— Udawa cie od utra chorych. Wtedy gospodarz da wam spokó .

⁵⁷⁷Lewiatan — olbrzymi potwór morski (Ps ,–). Zgodnie z tradyc ą udaistyczną w ǳień Sądu Osta-
tecznego Bóg bęǳie częstował sprawiedliwych luǳi mięsem Lewiatana i Behemota (potwora lądowego), a ze
skóry Lewiatana powstanie na pięknie szy namiot, w którym odbęǳie się uczta. [przypis edytorski]
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Rada baranów przypadła wołom do gustu. Rankiem dnia następnego, kiedy słuǳy
Szmai sypali do koryta karmę, woły e nie tknęły. Powiadomiony o wypadku Szma a
polecił zaprząc do pługów barany. Zdumieni słuǳy zapytali:

— Jak to, panie gospodarzu? Jak można baranami orać? Kto to kiedy słyszał?
— Jako rzekłem, tako macie zrobić!
No i zaprzęgli barany do pługów. Nie obeszło się, rzecz asna, bez batów i bez zadania

zwierzętom ran.
Zobaczywszy, że ciała zwierząt pokryte są ranami, Szma a wyciągnął całkowicie błędny

wniosek. Uznał mianowicie, że barany są po prostu leniwe i należy e ostrze potraktować.
Nakazał wsypać eszcze raz do koryta wołów świeżą paszę. Gdyby zaś dale nie chciały
eść, zaprowaǳi e do rzeźni na ubó . Usłyszawszy to, barany przestraszyły się i zaczęły ze
wszystkich sił ciągnąć pługi.

Wieczorem po pracy słuǳy zaprowaǳili barany do obory i wsypali im do koryta
ziarno i słomę. Wygłodniałe i zmęczone rzuciły się do eǳenia. Jadły i ciężko wzdychały.
Woły zapytały e wtedy, dlaczego tak wzdycha ą:

— Zmusili nas — odpowieǳiały barany — do pracy ponad siły. Bili nas i maltreto-
wali. Ostrzegamy was, że eśli bęǳiecie dale za naszą radą udawały chorych, to gospodarz
zaprowaǳi was do rzeźni. Na własne uszy usłyszałyśmy to z ust gospodarza.

— Biada nam — zaryczały woły. — Lepie bęǳie, eśli przerwiemy głodówkę. Z emy
nawet dwa razy tyle, ile zawsze, aby tylko zachować życie.

Szma a wszystko to słyszał i zadowolony wybuchnął śmiechem. Sto ąca przy nim żona Żona
ciekawa była, dlaczego tak się śmie e.

— Przypomniało mi się coś takiego wesołego, że nie mogłem się powstrzymać od
śmiechu.

— Powieǳ mi, co to było? Proszę cię.
— Niestety, nie mogę ci tego powieǳieć.
Kobieta wpadła w złość. Zaczęła go besztać. Nie skąpiła mu wymówek.
— Co ty sobie myślisz? Traktu esz mnie ak służącą. Chcesz przed żoną ukrywać

ta emnicę? Powieǳ, eśli nie chcesz, żebym ci życie zatruła.
Szma a zaczął ą prosić, aby nie nalegała.
— Uspokó się, mo a miła. Nie żąda , abym ci u awnił ta emnicę. Jeśli to zrobię, zginę!
Ale kiedy nie przestała go zadręczać wymówkami i poła ankami, odechciało mu się

żyć. Zrezygnowany zawołał:
— Przygotu mi porządny posiłek, ale taki, aki lubię. Na em się po raz ostatni w życiu,

potem wy awię ci ta emnicę, ale tymczasem położę się spać.
I ułożywszy się twarzą do ściany, zaczął wzdychać i płakać. Żona poleciła wtedy służą-

ce ugotować dla męża smaczną potrawę i podać ą w misce do stołu, aby po przebuǳeniu
mógł zasiąść do eǳenia. I kiedy wszystko uż było gotowe, nagle wszedł do poko u kogut Zwierzęta
w towarzystwie swoich licznych małżonek kur. Wszystkie rzuciły się do zbierania okru-
chów, które zawsze wala ą się pod stołem. Tym razem ednak nie było tam okruchów.
Nic nie znalazłszy, kogut wskoczył na stół i zabrał się do wyǳiobywania z miski placków
kartoflanych. Nie mógł tego znieść obecny przy tym pies.

— Bezczelny kogucie! Jak śmiesz wyczyniać takie rzeczy? Krąży fama, że luǳie uwa-
ża ą psy za bezczelne i bezwstydne stworzenia, ale wiǳąc wasze zachowanie doszedłem
do wniosku, że to wy, kury, należycie do na podle szego gatunku stworzeń.

Kogut nie prze mował się wcale morałami psa i dale ǳiobał kartoflane placki. Pies
eszcze barǳie uniósł się gniewem i zawołał:

— Ty podłe stworzenie! Dlaczego za dobro odpłacasz złem? Wiesz przecież, że nasz
gospodarz, nasz żywiciel wnet umrze i mimo to z adasz mu ostatni posiłek. Ze dź na-
tychmiast ze stołu, bo eśli tego nie uczynisz, a tam wskoczę i zrobię z tobą porządek.

— Czemu się nagle ulitowałeś nad tym głupim gospodarzem? — odpowieǳiał ko-
gut. — Dlaczego go żału esz? Sam przecież sprowaǳił na siebie nieszczęście. Gdyby nie
posłuchał żony, żyłby.

— A ak miał nie posłuchać żony? Zatruwała mu przecież życie.
— I właśnie to miałem na myśli, nazywa ąc go głupcem. Ja estem mądrze szy od

niego. Popatrz tylko, ile mam żon. Nie potrafisz ich nawet policzyć. A mimo to ży ę!
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I żadna z nich nie poważy się nade mną znęcać. Nasz gospodarz ma tylko edną żonę i za
chwilę zamieni się w trupa.

Szma a usłyszał słowa koguta i migiem zerwał się z łóżka. Pobiegł do żony i zawołał:
— Jeśli eszcze raz odważysz się nastawać na mo ą ta emnicę, to źle na tym wy ǳiesz.
Nagły wybuch złości męża tak ą przeraził, że więce uż go nie nagabywała.
A kiedy Salomon zakończył swo ą opowieść, zauważył, że ego żona sieǳi z opuszczoną

głową, głęboko zawstyǳona. Zwrócił się wtedy do nie tymi słowy:
— Wieǳ, mo a żono, że ǳiesiątki tysięcy mężczyzn est na moich usługach. Ci

wszyscy mężczyźni nie odważyli się i nie odważą czegokolwiek uczynić bez mo e woli,
a tym barǳie wbrew nie . Jeśli zaś tylu luǳi podporządkowało się mo e woli, to ak
mogłaś pomyśleć, że ty, edna kobieta, swoim płaczem podporządku esz mnie sobie.

— Przebacz mi, mężu — zawołała królowa. — Przebacz!
— Dobrze, przebaczam ci!

⁵⁷⁸  
Kiedy, wyrzucony z Jerozolimy⁵⁷⁹ na pustynię przez Asmodeusza⁵⁸⁰, Salomon ochłonął Podróż
z pierwszego strachu, zaczął powoli rozglądać się po okolicy, do które trafił. Widok nie
był zachwyca ący. Ogromne, ǳikie pustkowie. Niezmierzony obszar piasku pod nogami
i bezbrzeżny błękit nieba nad głową. Nie ǳiw, że w tych warunkach poczuł się nieswo o.
W każde chwili mógł natknąć się na ǳikie i głodne zwierzę. Gorączkowo zaczął szukać
akie ś nory lub askini, gǳie mógłby znaleźć schronienie. Długie szukanie wyczerpało
go do reszty. Był głodny i spragniony.

I oto, nagle, do rzał z daleka zielenie ącą oazę. Resztkami sił przyspieszył kroku. Kie-
dy wreszcie do nie dotarł, został przy aźnie przywitany przez młodych pasterzy, którzy
w tym mie scu poili swo e owce. Pasterze nakarmili go i napoili. Po posiłku niecierpliwy
Salomon zapytał, którędy wieǳie droga do Jerozolimy.

— Nie mamy po ęcia — odpowieǳieli pasterze — nigdy nie słyszeliśmy o takim
mieście.

Odpowiedź pasterzy prze ęła go smutkiem, ale po namyśle doszedł do wniosku, że zbyt
młody wiek i brak rozeznania i kontaktu z wielkim światem są przyczyną ich niewieǳy.
Postanowił zasięgnąć informac i u starych luǳi. Nie bacząc na to, że zbliżała się noc,
poǳiękował pasterzom za gościnę i wyruszył w dalszą drogę. Wkrótce spotkał starego
człowieka. Zapytał go:

— Dobry człowieku, ak daleko stąd do Jerozolimy? Słyszałeś chyba o tym sławnym
groǳie króla Salomona, syna Dawida⁵⁸¹?

— Nie słyszałem ani o takim mieście, ani o takim królu.
Odpowiedź starca prze ęła Salomona smutkiem. Zaczął sobie robić wyrzuty: a a ciągle

sobie wmawiałem, że mo e imię est sławne na całym świecie. Teraz przekonałem się, że
tylko pycha i próżność kazały mi tak sąǳić.

Stary zaprosił go do siebie na nocleg. Nad ranem Salomon wstał i tylko umywszy
się, ruszył w dalszą drogę. Szedł i szedł, i wkrótce buty od długiego marszu całkowicie się
rozlazły, a i ubranie wskutek częstego przeǳierania się przez kolczaste krzaki do reszty się
wystrzępiło. W dodatku zaczął tracić wiarę i naǳie ę, że się wydostanie z tego pustkowia.

⁵⁷⁸Salomon — syn Dawida i Batszeby (Sm ,), król Izraela, następca Dawida (Krl ,), znany ze swe
mądrości, oraz, wg tradyc i udaistyczne , również z właǳy nad demonami. [przypis edytorski]

⁵⁷⁹Jerozolima a. Jeruzalem — miasto położone na wzgórzach Judei. Nazwa Jerozolima funkc onu e od zdoby-
cia miasta przez Dawida, który ustanowił ą stolicą swo ego państwa (poprzednią stolicą był Hebron) (Sm ,).
Wcześnie miasto przynależało do rodu Jebusytów, stąd nazwa Jebus (Joz ,). W Księǳe Roǳa u, w cza-
sach Abrahama, występu e miasto o nazwie Salem a. Szalem, w którym panował Melchizedek; miasto est
utożsamiane z późnie szą Jerozolimą (Rǳ ,). Król Salomon wybudował w mieście tzw. Pierwszą Świątynię
(Krl ,), mie sce przechowywania Arki Przymierza (Krl ,–), od tego czasu est to na ważnie sze miasto
w religii żydowskie . [przypis edytorski]

⁵⁸⁰Asmodeusz — eden z upadłych aniołów; wg tradyc i żydowskie : książę demonów. [przypis edytorski]
⁵⁸¹Dawid (ok.  – ok.  p.n.e.) — na młodszy syn Jessego z Betle em, który został namaszczony, przez

arcykapłana Samuela na króla Izraela, którym został ok. r. p.n.e. Miał na tym stanowisku zastąpić Saula
(Sm ,; Sm ,–). Uwolnił naród izraelski od na eżdża ących go Filistynów zwycięża ąc walkę z Goliatem
(Sm ,–). Dawid był również poetą. Miał wielu synów, ednym z nich był król Salomon, ego następca (Krl
,). [przypis edytorski]
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I oto zobaczył przed sobą nowe osiedle. Wstąpił do pierwszego z brzegu domu. Miesz- Król
kało w nim małżeństwo żydowskie. Wreszcie znalazł powód do radości. W porywie szczę-
ścia zawołał:

— Nie patrzcie na to, żem bosy i obdarty. Jestem królem Salomonem, władcą Je-
rozolimy i Judei. Zostałem wyrzucony z własnego państwa i znalazłem się w ciężkie
sytuac i. Jestem głodny i spragniony.

Małżonkowie na słowo „król” wybuchnęli śmiechem. Mąż, Żona, Kobieta
— Ach, ty biedny głupcze! Jak śmiesz nam opowiadać takie dowcipy? Masz nas za

naiwnych luǳi, którzy nie wieǳą o tym, że król Salomon mieszka w Jerozolimie?
I nie pomogły żadne przysięgi ani zaklęcia Salomona, że mówi prawdę. Małżonkowie

zdobyli się tylko na współczucie:
— Biedny człowieku — powieǳieli do niego — bole emy nad tym, żeś postradał

rozum. Żal nam ciebie.
Salomon wiǳąc, że uważa ą go za wariata, przestał im opowiadać o sobie. Z adł po-

dany mu posiłek, poǳiękował i wyruszył w drogę. Po pewnym czasie dotarł do dużego
miasta. Tu wszedł do ednego z okazalszych domów i poprosił właściciela o podarowanie
mu nowych butów i ubrania. Zapewnił też gospodarza, że po powrocie do stolicy swego
państwa zwróci mu w dwó nasób należność.

— Kim ty esteś, że obiecu esz taką zapłatę?
— Jam król Salomon, syn Dawida.
Właściciel domu uśmiechnął się pod wąsem i powieǳiał:
— Skoroś Salomon, na mądrze szy na świecie człowiek, to ak mogłeś zostawić kró-

lestwo, aby włóczyć się ak żebrak po świecie? Czy tak postępu e mędrzec?
Salomon opowieǳiał mu całą prawdę. Od utraty pierścienia i wygnania przez Asmo-

deusza. Właściciel domu wysłuchał go z uwagą. Wykazał nawet zrozumienie. Prawda, że
trochę się ǳiwił, ale w końcu odezwał do żony:

— Wy mĳ z kua nowe ubranie i nowe buty i da e temu człowiekowi. To król
Salomon z Jerozolimy.

Zdumiona przebiegiem rzeczy kobieta zawołała:
— Jaki z ciebie dureń! We wszystko, co ci byle kto powie, zaraz wierzysz!
Mąż zaprowaǳił ą do drugiego poko u i powtórzył e całą zasłyszaną historię Sa-

lomona. Coś e zaświtało w głowie. Złapała kĳ do ręki, wbiegła do poko u, w którym
czekał Salomon, i zaczęła go okładać. Salomon nie stawiał oporu. Zapytał tylko:

— Co ci złego uczyniłem, kobieto? Dlaczego bĳesz mnie z taką furią?
— Boś kiedyś powieǳiał, że wśród tysiąca mężczyzn znalazłeś ednego porządnego,

ale wśród tysiąca kobiet nie znalazłeś ani edne porządne .
— Uspokó się, kobieto, i przestań się złościć. Lepie się zastanów nad tym, co po-

wieǳiałem, a wtedy zrozumiesz, że przez to chciałem kobietom pomóc, a nie zaszkoǳić.
— Co ty pleciesz? Czy pisząc o tym, że wśród tysiąca kobiet nie ma ani edne po-

rządne , pomogłeś im?
— Gdybym napisał, że wśród tysiąca kobiet znalazłem edną porządną i mądrą, to by

wszyscy mężowie wyrzucili swo e żony pod pretekstem, że dotychczasowa żona est gorsza
od śmierci i dlatego trzeba sobie wziąć nową, bo kto wie, może ta nowa bęǳie lepsza,
bęǳie ową edną spośród tysiąca innych. Kiedy zaś piszę, że nie ma ani edne spośród
tysiąca porządne , mężowie dochoǳą do wniosku, że nie należy wypęǳać żony. Przecież
nie zna dą lepsze .

Odpowiedź Salomona spodobała się kobiecie. Ze złości nie pozostał ślad. Odprowa-
ǳa ąc go do drzwi, nie omieszkała go pobłogosławić.
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⁵⁸²  ⁵⁸³
Daniel cieszył się wielkim autorytetem na dworze króla Babilonii⁵⁸⁴. Nic więc ǳiwne- Król
go, że król Nabuchodonozor⁵⁸⁵ mianował go premierem swego rządu. Znaleźli się ednak
wśród pozostałych ministrów nienawistnicy, którzy zazdrościli Danielowi awansu. Zmó-
wili się po kry omu i przygotowali królowi do podpisu dekret, który w zamierzeniu miał
skompromitować Daniela. Dekret ten przewidywał mianowicie, że każdy obywatel króle-
stwa Babilonii ma obowiązek modlić się przez  dni z rzędu do króla w taki sam sposób
ak do Boga. Kto tego nie wykona, wrzucony zostanie do dołu z lwami. Król podpisał de-
kret i zazdrośni ministrowie natychmiast udali się do domu Daniela, aby znaleźć dowód
na to, że nie stosu e się do rozkazów króla. Na podwórzu spotkali bawiącą się w piasku
ǳiewczynkę. Zaczęli ą wypytywać:

— Co robi pan Daniel?
— Opieku e się biednymi pannami, którym kupu e suknie do ślubu i urząǳa przy-

ęcia weselne.
— A więc tak się prowaǳi — zawołali. — Hulanki sobie urząǳa, a myśmy o tym

nie wieǳieli.
— Ale — wtrąciła ǳiewczynka — wiǳiałam również, ak płacze, kiedy odprowaǳa

zmarłych na cmentarz. Wiǳiałam, ak rozda e ałmużnę i ak pociesza sieroty.
Podczas te rozmowy wpada na podwórze cały tłum biesiadników.
— Co to za luǳie? — spytali ǳiewczynkę ministrowie.
— To są biedacy, którzy przyszli do Daniela po ałmużnę. Trzy razy ǳiennie modli

się i trzy razy ǳiennie rozda e ałmużnę ubogim.
Usłyszawszy te słowa, ministrowie weszli szybko po schodach do poko u Daniela. Stał

właśnie przy oknie i odmawiał modlitwę do swego Boga.
Od razu pospieszyli do króla z donosem na Daniela, że modlił się do swego Boga,

a nie do niego. Zgodnie więc z dekretem król nakazał wrzucić Daniela do lwie amy.
W amie uż czekało na niego ǳiesięć lwów. Coǳiennie każdy z lwów dostawał do Zwierzę, Cud, Siła,

Przemocpożarcia edną owcę i ednego człowieka. Tego dnia, kiedy Daniel miał być wrzucony
do amy, lwy nie dostały swego zwykłego żeru. Choǳiło o to, aby wygłodniałe bestie
w mig go pożarły. Ministrowie wrzucili Daniela do amy i ciężkim głazem zakryli właz.
Zadowoleni i upo eni zwycięstwem nad konkurentem, wrócili do pałacu.

A tu tymczasem ǳie e się coś niepo ętego. Lwy na widok Daniela okazu ą radość.
Podchoǳą do niego i liżą mu ręce i nogi.

Wieczorem tego dnia, w porze, kiedy żniwiarze w Judei wynoszą na pole kolac ę,
rozległ się potężny głos z nieba:

— Pó dź, Habakuku, do kra u Kaszdim⁵⁸⁶ i zanieś eǳenie, które masz w ręku, Da-
nielowi, memu wiernemu słuǳe, leżącemu teraz w amie lwów.

Habakuk poprosił Boga o przyǳielenie mu do pomocy anioła. I nim zdążył wymówić Anioł, Jeǳenie

⁵⁸²Habakuk — prorok mnie szy; imię Habakuka występu e w Starym Testamencie w dwóch kontekstach: .
est związane z przypowieścią o Danielu, na podstawie które oparty est ninie szy midrasz (Dn ,–); .
uważa się go za autora Księgi Habakuka. Tłumacze Biblii Tysiąclecia uważa ą, że te dwie postacie nie są ze sobą
tożsame (Dn ). [przypis edytorski]

⁵⁸³Daniel — prorok; wysoko uroǳony Żyd, w młodości wzięty, wraz z trzema innymi wysoko uroǳonymi
Żydami, ako niewolnik do Babilonii, gǳie miał zostać przyuczony do służby królowi Nabuchodonozorowi II
(Dn ,–); służył ako doradca królewski i tłumacz snów (Dn –); pomówiony o niewypełnianie zarząǳeń
królewskich skazany na pożarcie przez lwy, został uratowany od śmierci przez Boga (Dn ,–). [przypis
edytorski]

⁵⁸⁴Babilonia — starożytne państwo w Mezopotamii, na terenie obecnego Iraku, które istniało od ok. 
r. p.n.e. do  p.n.e. Na większe znaczenie gospodarcze i terytorialne osiągnęła za panowania Hammurabiego
(– p.n.e.). [przypis edytorski]

⁵⁸⁵Nabuchodonozor — choǳi tu o Nabuchodonozora II, właśc.: Nabu-kudurri-usur II ; król Babilonii z dy-
nastii chalde skie , panował w latach – p.n.e., podbił kra e leżące na Bliskim Wschoǳie, do te pory
przynależne Egiptowi, w tym Judę. Zwierzchnictwo nad Judą przekazał Sedec aszowi, który w  r. p.n.e.
zbuntował się przeciwko zwierzchnictwu. W odpowieǳi na to Nabuchodonozor II wysłał wo ska, które zbu-
rzyły Jerozolimę, a większość Żydów uprowaǳono do Babilonu, ako niewolników, est to początek tzw. niewoli
babilońskie Żydów. [przypis edytorski]

⁵⁸⁶Kaszdim — wg Starego Testamentu Habakuk miał zanieść eǳenie Danielowi, którzy przebywał w mieście
Babilon (Dn ,–); nazwa kra u Kaszdim nie po awia się ani w Biblii, ani w przekazach historycznych.
[przypis edytorski]
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prośbę, po awił się obok niego anioł, który wziął go na swo e skrzydła⁵⁸⁷ i poleciał z nim
do Daniela. Habakuk na pierw odsunął głaz zamyka ący amę, a potem podał Danielowi
eǳenie. Razem z edli, wypili, po czym odmówili ǳiękczynną modlitwę do Boga.

Przez cały czas anioł czuwał nad nimi, a kiedy modlitwa dobiegła końca, wziął Ha-
bakuka na skrzydła i powrócił z nim do Judei. Wrócili w samą porę, bo żniwiarze akurat
kończyli spożywanie posiłku, który zanieśli im synowie Habakuka.
    
Za czasów króla Salomona⁵⁸⁸ mieszkał w Jerozolimie⁵⁸⁹ pewien bogaty człowiek, a ściśle Skąpiec
mówiąc, na bogatszy wówczas człowiek w kra u. Nazywał się Buzi⁵⁹⁰. Był to człowiek
zły i aż do przesady skąpy. Swoich niewolników zmuszał do ciężkie pracy trwa ące od
świtu do późna w noc. Wyǳielał im tak barǳo małe rac e żywnościowe, że stale byli
głodni. Nie trzeba chyba dodawać, że ich żony i ǳieci były niedożywione. Zła sława
i skąpstwo bogacza utrwalone zostały w ludowym porzekadle „skąpy ak Buzi”. Nie tylko
zresztą w porzekadle. Na temat ego skąpstwa opowiadano i układano całe opowieści. Ze
skąpstwa nie chciał się żenić. Musiałby przecież utrzymywać żonę, ǳieci, a kto wie, czy
nie kogoś z roǳiny żony. Znana na przykład była historia o tym, że ak kiedyś przy echał
do niego brat, którego musiał ugościć obiadem, to odbił sobie koszty na swoich służących.
Tego dnia nie dał im nic do eǳenia.

Któregoś roku zapanowała w kra u susza. Niebo wciąż świeciło błękitem. Chmury,
zdawało się, wyemigrowały z kra u na stałe. W rezultacie ziemia nie obroǳiła. Wszyscy
niemal bogaci kupcy zbożowi i właściciele spichlerzy otworzyli wtedy swo e magazyny
i rozdawali głodu ącym biedakom zboże. Jeden tylko Buzi nie chciał o tym słyszeć. Na
drzwiach swoich licznych magazynów założył podwó ną, a nawet potró ną liczbę zamków.
Swoim służącym zmnie szył rac e żywnościowe. Co więce , uznał nieuroǳa kra u za zna-
komitą koniunkturę do robienia interesów. Zaczął śrubować cenę zboża. Chętnych do
nabycia było wielu. Jednym słowem, w tym czasie dorobił się eszcze większego ma ątku.

Wieść o skąpstwie i złych cechach charakteru Buziego doszła do króla Salomona.
Postanowił dać mu nauczkę. W tym celu zaprosił go do siebie na kolac ę. Skąpiec poczuł
się dumny z królewskiego zaproszenia. Był przekonany, że król Salomon wyróżnia go
i popiera. Wrogowie moi — powieǳiał sobie w duchu — pękną z zazdrości.

W oczekiwaniu na kolac ę u króla przez cały ǳień nic nie adł. Chciał przy ść z pustym
żołądkiem, żeby móc ak na więce z eść. Ledwo zapadł zmierzch, a uż Buzi przekroczył
bramę pałacu. Tu czekał na niego ochmistrz dworu, który wprowaǳił go na pierw do
poczekalni.

— Król — powieǳiał do niego — tylko z tobą spoży e ǳiś kolac ę. Poza królem i tobą Obycza e
nikogo nie bęǳie przy stole. Tymczasem zapoznam cię z panu ącą przy stole królewskim
etykietą. Nie wolno e naruszyć, bo sprowaǳisz na siebie gniew króla.

— Zastosu ę się do nie z całą skrupulatnością.
— A więc, po pierwsze, żebyś o nic nie prosił króla, ani służących poda ących do

stołu. Po drugie, bez względu na to, co się zdarzy, nie masz prawa zadawać pytań ani się
skarżyć. Po trzecie wreszcie, eśli król cię zapyta, czy potrawy smaku ą ci, masz e chwalić.
Nawet w wypadku, gdyby były niesmaczne. Czy bęǳiesz o tym pamiętał?

— Jak na barǳie .

⁵⁸⁷wziął go na swoje skrzydła — wers a biblĳna mówi, że anioł przeniósł Habakuka trzyma ąc go za włosy (Dn
,–). Ikonografia często odwołu e się do te sceny. [przypis edytorski]

⁵⁸⁸Salomon — syn Dawida i Batszeby (Sm ,), król Izraela, następca Dawida (Krl ,), znany ze swe
mądrości, oraz, wg tradyc i udaistyczne , również z właǳy nad demonami. [przypis edytorski]

⁵⁸⁹Jerozolima a. Jeruzalem — miasto położone na wzgórzach Judei. Nazwa Jerozolima funkc onu e od zdoby-
cia miasta przez Dawida, który ustanowił ą stolicą swo ego państwa (poprzednią stolicą był Hebron) (Sm ,).
Wcześnie miasto przynależało do rodu Jebusytów, stąd nazwa Jebus (Joz ,). W Księǳe Roǳa u, w cza-
sach Abrahama, występu e miasto o nazwie Salem a. Szalem, w którym panował Melchizedek; miasto est
utożsamiane z późnie szą Jerozolimą (Rǳ ,). Król Salomon wybudował w mieście tzw. Pierwszą Świątynię
(Krl ,), mie sce przechowywania Arki Przymierza (Krl ,–), od tego czasu est to na ważnie sze miasto
w religii żydowskie . [przypis edytorski]

⁵⁹⁰Buzi — w Biblii człowiek o tym imieniu zosta e wspomniany ako o ciec kapłana Ezechiela (Ez ,); nie
est tożsamy z postacią występu ącą w midraszu‥ [przypis edytorski]
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— A teraz uważa ! Do kolac i pozostała eszcze goǳina. Zaprowaǳę cię tymczasem
do poko u gościnnego, gǳie bęǳiesz czekał, aż cię zawołam.

Ochmistrz zaprowaǳił go do poko u przylega ącego do kuchni. Przez otwarte drzwi
mógł wiǳieć, co się w nie ǳie e. Kucharze szykowali właśnie potrawy do czeka ące go
kolac i.

Zapachy pieczonych i gotowanych potraw przy emnie łaskotały ego podniebienie. Po
całoǳiennym poście apetyt ego wzmógł się. Nie mógł spoko nie usieǳieć na krześle.
Raz po raz zrywał się, aby we ść do kuchni i coś przełknąć, ale strach przed królem
powstrzymywał go.

I tak doczekał chwili, kiedy go zawołano. Ochmistrz wprowaǳił go do poko u, w któ-
rym stał stół i przy nim dwa krzesła. Na ednym sieǳiał uż król.

— Usiądź, przy acielu — powieǳiał król — i eǳ, ile tylko dusza two a zapragnie. Jeǳenie
Nie wstydź się.

Buzi usiadł na krześle i po chwili sługa wniósł ogromny talerz ryb. Talerz posta- Głód, Uczta
wił przed Salomonem, który od razu zabrał się do eǳenia. Jadł z apetytem i co chwila
wykrzykiwał: „Co za rozkosz! Co za smaczna ryba! Prawǳiwa pycha!”.

Kiedy talerz był uż prawie pusty, sługa postawił przed Buzim drugi talerz ryb. I nim
zdążył sięgnąć po rybę z talerza, z awił się drugi służący, który zabiera ąc talerz króla,
zabrał ednocześnie talerz Buziego. Buzi chciał zaprotestować, ale przypomniał sobie słowa
ochmistrza i nie zważa ąc na dokucza ący głód, milczał.

To samo powtórzyło się przy drugim daniu. Sługa postawił przed królem talerz zupy
z migdałami. Król Salomon z rozkoszy aż mlaskał ęzykiem, a nieszczęsny Buzi dale
czekał na swo ą kole . Tymczasem król uporał się z zupą i sługa postawił przed Buzim
talerz migdałowe zupy. Szybko chwycił za łyżkę, ale w te same chwili z awił się następny
służący, który sprzątnął ze stołu pusty talerz króla i nie napoczęty talerz Buziego.

Z pieczystym rzecz miała się tak samo. Na pierw podano królowi pieczoną kurę, a gdy
ą z adł, Buziemu także podano kurę i nim się do nie zabrał, z awił się nowy służący
i sprzątnął mu ą sprzed nosa razem z pustym talerzem króla. Nerwy zaczęły Buziemu
odmawiać posłuszeństwa. Był głodny i wściekły. Gdyby spo rzenie mogło zabić, sługa
byłby uż martwy, ale strach nakazywał mu milczeć.

Kolac a ciągnęła się długo. Na stole po awiały się coraz to nowe dania, ale cóż z tego,
kiedy Buziemu uciekały sprzed nosa. Na koniec król, akby nigdy nic, zapytał Buziego:

— Jak ci smakowały nasze potrawy?
— Barǳo — odpowieǳiał Buzi.
— Cieszę się, że ci smakowały.
— Smakowały to zbyt słabe określenie. To była prawǳiwa rozkosz.
Wstali od stołu i śmiertelnie głodny Buzi chciał natychmiast pobiec do domu, aby

się wreszcie na eść, ale król go zatrzymał:
— Nie, mó przy acielu, tak szybko nie możemy się rozstać. Zaraz przy dą muzykanci.
I rzeczywiście, wkrótce z awili się muzykanci i zaczęli grać. Buziemu nie było do mu-

zyki. W brzuchu kiszki grały mu marsza. Dotychczas nie miał po ęcia, co to est głód.
Po koncercie Buzi zaraz zabrał się do wy ścia, ale król go znowu powstrzymał:
— Nie, mó przy acielu. Jest uż zbyt późno, aby samemu w ciemnościach choǳić po

mieście. Zostaniesz u mnie na noc. Łóżko uż czeka na ciebie.
Buzi był świadomy tego, że zaproszenie króla równa się rozkazowi. Chcąc nie chcąc

musiał zanocować w pałacu. Głód targał nim tak, że nie był w stanie zmrużyć oka. Leżał
więc i myślał. Dlaczego król zaprosił go na kolac ę, nie da ąc mu możliwości skorzystania
z nie ?

Po rozważeniu wszystkich możliwych przyczyn doszedł do wniosku, że król chciał mu Mądrość
dać do poznania, czym est głód. Dotychczas nie miał zielonego o nim po ęcia. Zawsze
był syty i ak wiadomo, syty głodnemu nie wierzy. Poczuł teraz smak głodu i wyciągnął
eden wniosek. On sam musi się zmienić. I faktycznie. Od tego czasu Buzi zmienił się nie
do poznania. Stał się dobry dla swoich sług i dla wszystkich luǳi.
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Na rozkaz Boga Jonasz⁵⁹¹ po raz drugi udał się do Niniwy⁵⁹², aby ostrzec e mieszkańców
przed groźbą zniszczenia, eśli nie odbędą pokuty.

Niniwa była dużym miastem. Składała się z  ǳielnic. W każde ǳielnicy żyło 
tysięcy mieszkańców. Na każde ulicy stało  bloków, a każdy blok miał  podwórzy.
W każdym podwórku było  domów, a w każdym domu mieszkało  luǳi godnych
miana bohaterów. Każdy zaś z tych bohaterów miał  synów.

Jonasz wyszedł na edną z ulic i głosem herolda wezwał mieszkańców do wypełnienia
Bożego nakazu. A głos Jonasza był tak potężny, że docierał do mie sca odległego od miasta
o akieś czterǳieści dni marszu.

Usłyszawszy głos Jonasza, król Niniwy Asnaper⁵⁹³ spadł z krzesła. Rozdarłszy szaty, Głód
Pokutawydał rozkaz do narodu, aby przez trzy dni pościł. Pościć mieli wszyscy mieszkańcy.

Starcy, młoǳi, kobiety i ǳieci. A nawet zwierzęta. Po trzech dniach postu król nakazał
wszystkim ustawić się w odǳielnych szeregach. Głodne ǳieci w ednym szeregu, matki
w drugim. W odǳielnym szeregu krowy i w odǳielnym szeregu cielęta.

Głodne ǳieci wyciągnęły rączki do swoich matek. Płakały i prosiły o eǳenie. Cielęta
meczały i tęsknymi oczami patrzyły na krowy w oczekiwaniu na paszę. Plac, na którym
ustawiły się wszystkie szeregi, zmienił się w edną „dolinę płaczu”.

Król Niniwy podszedł do ǳieci proszących o kawałek chleba, podniósł niektóre na
ręce i zawołał do Boga w niebie:

— Przebacz nam przez wzgląd na te ǳieci, które w niczym nie zawiniły.
Na ten widok zgromaǳeni mieszkańcy miasta podeszli do głodnych krów i podnió-

słszy oczy ku niebu, zawołali:
— Zlitu się nad nami, Panie Świata, i nie zabĳa nas choćby przez wzgląd na te

zwierzęta, które bez nas zginą z głodu i pragnienia!
A kiedy król zobaczył, ak luǳie prze ęli się troską i obawą o los swoich ǳieci, bydła

i owiec, zawołał:
— Niech każdy wyrazi skruchę i odbywa pokutę. Niech każdy zwróci poszkodowanym

zrabowane mienie.
Wtedy z tłumu rozległ się głos:
— Niech król rozwali swó pałac, który zbudowany został ze zrabowanych cegieł,

i niech te cegły zwróci prawowitym właścicielom.
I król polecił rozebrać swó piękny pałac. I kiedy to się stało, zwrócono właścicielom

zrabowane cegły.
Na ten widok pozostali mieszkańcy Niniwy zwrócili wszystkie zagarnięte przez siebie

rzeczy. Wyrwali również owocowe drzewa, które kiedyś ukradli lub zrabowali, i zwrócili
e wraz z saǳonkami prawowitym właścicielom.

Podczas te akc i przyszedł do sęǳiego mie skiego pewien człowiek z prośbą o wy a-
śnienie następu ące sprawy:

— Wiele, wiele lat temu ktoś z mo e roǳiny kupił chylący się ku upadkowi dom.
Pierwszego dnia podczas porządkowania znalazł w nim dużo złota i pienięǳy. Znalezione
bogactwo przechoǳiło z ednego pokolenia do drugiego. Obecnie a e oǳieǳiczyłem.
Co mam uczynić?

— Czy masz akt kupna domu?
— Tak, oto on.
Sęǳia sprawǳa ąc akt kupna stwierǳił, że trzyǳieści pięć pokoleń przewinęło się uż

przez ten dom od chwili zakupienia go. Mimo to polecił urzędnikom sądowym odnaleźć

⁵⁹¹Jonasz — prorok, ego historia opisana est w Księǳe Jonasza: został powołany przez Boga do upomnienia
mieszkańców Niniwy, stolicy Asyrii, państwa wrogiego Żydom. Jonasz nie chcąc ryzykować życiem wsiadł na
statek płynący w przeciwną stronę, do Tarszisz (Jon ,–). Bóg zesłał sztorm, który uspokoił się dopiero, gdy
Jonasza wyrzucono za burtę (Jon ,). W morzu Jonasza połknęła ryba, w które wnętrznościach spęǳił trzy
doby (Jon ,). Następnie ryba wypluła Jonasza na ląd i ten poszedł wypełnić polecenie Boga (Jon ,). [przypis
edytorski]

⁵⁹²Niniwa — starożytne miasto leżące nad wschodnim brzegiem rzeki Tygrys. Za panowania Sennachery-
ba (– p.n.e.) Niniwa została stolicą Asyrii; wówczas rozbudowano ą, e powierzchnia osiągnęła niemal
 km, wybudowano również liczne fortyfikac e. [przypis edytorski]

⁵⁹³Asnaper — Asyria wg przekazów, nie posiadała króla o tym imieniu. [przypis edytorski]

  Ze skarbnicy midraszy 



spadkobiercę owego człowieka, który ongiś sprzedał był rozpada ący się dom. Znaleźli
prawowitego spadkobiercę i zwrócili mu skarb, który kiedyś należał do ego praprzodków.

Wiǳąc szczerą skruchę mieszkańców Niniwy Bóg okazał im litość i zostawił przy
życiu.

 ⁵⁹⁴
Szalom ben Tikwa cieszył się szacunkiem i miłością wszystkich Żydów z powodu swo e
ǳiałalności dobroczynne . Nie tylko zaopatrywał biedaków w żywność i ubrania, ale też
nie skąpił im pienięǳy i podnosił na duchu. Miał zwycza coǳiennie zanosić do bra-
my miasta ǳban z zimną wodą, aby pokrzepić struǳonych drogą przybyszów. Zapraszał
też ich do domu na posiłek. Jego dobre uczynki spodobały się Bogu, który użyczył mu
błogosławieństwa. Szalom miał więc dostatnie życie.

Jego żona Hulda pomagała mu w dobroczynne ǳiałalności i z tego powodu również
cieszyła się mirem⁵⁹⁵ i uznaniem wśród mieszkańców miasta.

I oto przyszedł ǳień, kiedy Szalom pożegnał się z życiem. W ego pogrzebie brali Zmartwychwstanie
uǳiał wszyscy mieszkańcy miasta. W chwili kopania grobu nagle wtargnęły do miasta
wo ska Moabu⁵⁹⁶. Znienacka napadły na Żydów zgromaǳonych na cmentarzu. Ogarnię-
ci przerażeniem grabarze wrzucili ciało Szaloma do starego otwartego grobu Eliasza⁵⁹⁷.
I nagle wydarzył się cud. W chwili, kiedy ego ciało zetknęło się z kośćmi Eliasza, Szalom
zmartwychwstał. Podniósł się, wylazł z grobu i poszedł do domu.

Luǳie w mieście nie przestawali mówić o tym niezwykłym cuǳie. Tłumaczyli to
w ten sposób:

— Nic innego, tylko Bóg mu się odpłacił. Za to, że utrzymywał biedaków przy życiu,
Bóg zwrócił mu życie.

I wkrótce uroǳił się Szalomowi syn. Z te okaz i Szalom wyprawił wspaniałą ucztę, Syn, Bóg
na którą zaprosił wszystkich mieszkańców miasta. W e trakcie wzniósł toast.

— Słyszałem, ak opowiadaliście, że Bóg mi się odpłacił. Wszyscy wiemy, że wszystko
od Boga pochoǳi. To, co my da emy bliźnim, to tylko część tego, co otrzymu emy z ręki
Boga. Dlatego też mó nowo naroǳony syn bęǳie się nazywał Chinam-El. Chinam —
znaczy „za darmo”, El — „Bóg”, czyli Bóg obǳiela luǳi swymi łaskami za darmo.

⁵⁹⁸     
Babilończycy czcili Baala⁵⁹⁹. Coǳiennie składali mu w ofierze ednego wołu, ǳiesięć Podstęp, Mądrość, Bożek,

Bóg, Królbaranów, sto młodych gołębi, siedemǳiesiąt owiec, siedemǳiesiąt różnych ciast z na -
lepsze mąki oraz ǳiesięć ǳbanów wina. Król Babilonii⁶⁰⁰ coǳiennie podchoǳił do
posągu bożka i bił mu pokłony.

Pewnego dnia król zapytał Daniela, dlaczego nie odda e czci Baalowi.

⁵⁹⁴cadyk — zwany również rebe; wzór pobożności, sprawiedliwości i pokory; ponadto: otoczony czcią, cha-
ryzmatyczny przywódca wspólnoty chasyǳkie . [przypis edytorski]

⁵⁹⁵mir — uznanie, poważanie, szacunek ogółu. [przypis edytorski]
⁵⁹⁶Moab — starożytna kraina położona na wschodnim brzegu Morza Martwego zamieszkiwana przez lud

Moabitów, podbita przez Izraelitów pod woǳą króla Dawida. Wg tradyc i biblĳne lud Moabitów wywoǳi się
od potomków Lota i ego starsze córki (Rǳ ,). [przypis edytorski]

⁵⁹⁷Eliasz — prorok, zamieszkiwał pustelnię przy potoku Kerit, eǳenie coǳiennie przynosiły mu kruki (Krl
,–); następnie zamieszkał w mieście Sarepta u wdowy, które wskrzesił syna (Krl ,–). Przekonał króla
Achaba o fałszywości boga Baala, którego ten wprowaǳił kult (Krl ,–). Następnie Bóg nakazał Eliaszowi
iść do Damaszku i namaścić Chazaela na króla Aramu, Jehu na króla Izraela oraz Elizeusza na swo ego następcę,
ako proroka (Krl ,). [przypis edytorski]

⁵⁹⁸Daniel — prorok; wysoko uroǳony Żyd, w młodości wzięty, wraz z trzema innymi wysoko uroǳonymi
Żydami, ako niewolnik do Babilonii, gǳie miał zostać przyuczony do służby królowi Nabuchodonozorowi II
(Dn ,–); służył ako doradca królewski i tłumacz snów (Dn –); pomówiony o niewypełnianie zarząǳeń
królewskich skazany na pożarcie przez lwy, został uratowany od śmierci przez Boga (Dn ,–). [przypis
edytorski]

⁵⁹⁹Baal — semickie bóstwo, z ośrodkiem kultu w mieście Ugarit. Władca świata, bóg życioda nego deszczu
i burzy. Co roku stawał do walki z bogiem śmierci Motem, w wyniku które ginął, a następnie odraǳał się na
wiosnę. [przypis edytorski]

⁶⁰⁰Babilonia — starożytne państwo w Mezopotamii, na terenie obecnego Iraku, które istniało od ok. 
r. p.n.e. do  p.n.e. Na większe znaczenie gospodarcze i terytorialne osiągnęła za panowania Hammurabiego
(– p.n.e.). [przypis edytorski]
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— Nigdy nie będę służył bożkom będącym tworem rąk luǳkich — odpowieǳiał
Daniel. — Ja służę żywemu Bogu, który stworzył niebo i ziemię. Bogu, który niepo-
ǳielnie panu e nad wszystkimi stworzeniami.

— Śmiesz więc twierǳić, że mó bóg Baal to martwy twór? Wszyscy wieǳą, że est
żywy, bo coǳiennie e i pĳe.

— Gdybyś się lepie przy rzał niecnym praktykom kapłanów Baala, to byś przestał
wierzyć w bożki odlewane z mieǳi i wypełnione gliną. Nie one eǳą i nie one pĳą.

Król wpadł w gniew. Natychmiast zwołał kapłanów i oświadczył im:
— Jeśli się okaże, że nie Baal z ada składane mu ofiary, to utnę wam głowy. Jeśli zaś

przekonacie mnie, że z ada e Baal, Daniel poniesie śmierć za to, że bluźnił przeciwko
niemu.

— Dobrze — powieǳiał Daniel. — Niech bęǳie, ako rzeczesz.
Siedemǳiesięciu kapłanów, nie licząc ich żon i ǳieci, obsługiwało Baala. Kiedy król

w towarzystwie Daniela zaraz po odbyte rozmowie przybył do świątyni Baala, aby na
mie scu zapoznać się z sytuac ą, kapłani oświadczyli:

— Możesz teraz sprawǳić, czy mówimy prawdę. My wszyscy teraz opuścimy świą-
tynię, a ty złożysz Baalowi w ofierze potrawy i napo e. Własnoręcznie zamkniesz drzwi
świątyni i założysz na nich pieczęć. Następnego dnia przy ǳiesz i sprawǳisz, czy ofiary
two e zostały przez Baala z eǳone. Jeśli się okaże, że nie, zabĳesz nas, eśli zaś okaże się,
że zostały z eǳone, zabĳesz Daniela.

Kapłani Baala byli pewni wygrane . Korzystali bowiem z podkopu, przez który nie-
spostrzeżenie dostawali się do świątyni i z adali ofiary składane Baalowi.

Król własnoręcznie złożył na ołtarzu Baala ofiary i zabierał się uż do wy ścia, gdy
Daniel polecił swoim sługom rozsypać na podłoǳe świątyni popiół.

— Po co to robisz? — zapytał król.
— Bądź cierpliwy. Jutro się dowiesz, dlaczego to uczyniłem. Teraz zaś niecha słuǳy

tak równomiernie rozsypią popiół, aby go w ciemnościach nie było widać.
Król wyraził zgodę, po czym zamknął drzwi, opieczętował e i wrócił do pałacu. Ka-

płani zaś, zgodnie z dotychczas stosowaną praktyką, weszli ze swoimi żonami i ǳiećmi
podkopem do świątyni, z edli i wypili to, co zostało złożone w ofierze Baalowi. Ich radość
nie miała granic.

— Jutro — śpiewali i krzyczeli — Daniel zginie. — Chciał nas wykończyć, ale sam
bęǳie wykończony. Chciał zachwiać wiarę króla w Baala, a tymczasem eszcze barǳie
ą umocni.

Następnego dnia ednak sprawa przy ęła zupełnie inny obrót. Król, ak to było uzgod-
nione, przyszedł z Danielem do świątyni Baala. Stoi na progu, patrzy, drzwi są zamknięte
i pieczęć nienaruszona. Otwiera kluczem drzwi i wiǳi, że ołtarz est pusty.

— Zaiste, żywy esteś Baalu! Naprawdę esteś bogiem i fałszu w tobie nie ma.
Słysząc te słowa, Daniel tylko się uśmiechnął. Zatrzymał króla na progu i powieǳiał:
— Popatrz dobrze, a zobaczysz ślady stóp luǳkich na podłoǳe. Wyraźnie widać ich

odbicie w popiele. Jak myślisz, do kogo mogą należeć?
— Święta prawda — rzekł król. — Wiǳę ślady zarówno luǳi dorosłych, ak i ǳieci.
— Zawoła więc kapłanów i przeprowadź dochoǳenie. Niech to wytłumaczą.
A kiedy kapłani wraz z żonami i ǳiećmi zgromaǳili się w świątyni, król oświadczył

im:
— Powieǳcie prawdę i tylko prawdę, bo to się może źle skończyć.
W świetle niezbitego dowodu, akim były ślady ich stóp na podłoǳe, kapłani przyznali

się do fałszerstwa.
Król skazał kapłanów na śmierć. Świątynię Baala oddał do dyspozyc i Daniela, który

polecił zniszczyć posąg Baala, a samą ego świątynię rozebrać.

  
Zburzenie świątyni Baala⁶⁰¹ przez Daniela⁶⁰² wywołało gniew i nienawiść ministrów i in- Bożek, Wąż, Król
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nych dygnitarzy na królewskim dworze. Pragnienie pomszczenia śmierci kapłanów sta-
ło się zaczątkiem spisku, którego celem było przywrócenie kultu Baala. Ministrowie,
uczestnicy spisku, udali się do króla z niewinną na pozór propozyc ą, aby Daniel rozpra-
wił się z wężem, któremu Babilończycy oddawali cześć boską.

Wąż ten należał do na większych ze swego gatunku. Buǳił strach i przerażenie. Kiedy
ktoś zbyt blisko podchoǳił, otwierał paszczę i w mig go pożerał.

Król zaakceptował propozyc ę ministrów i zawoławszy do siebie Daniela, powieǳiał:
— Tym razem chyba nie powiesz, że wąż est ǳiełem luǳkich rąk? Nie powiesz

chyba, że zrobiony est z mieǳi? Wszyscy wiǳimy, że to żywe stworzenie. Jak każdy
z nas e i pĳe. Drugiego takiego żywego, strachem napawa ącego boga nie ma.

— Jeśli pozwolisz — odparł Daniel — zabĳę tego, ak mówisz, potężnego i strasznego
boga, i to bez użycia miecza.

— Zgoda — rzekł król — da ę ci wolną rękę.
Obecni przy te rozmowie ministrowie aż zawyli z radości:
— Wreszcie pozbęǳiemy się Daniela.
Daniel poszedł wtedy do kowala i zamówił kilka małych żelaznych grzebieni o zębach

ostrych ak szpilki. Zalepił e tłuszczem zmieszanym z siarką i nałożył na to wszystko
chleb naszpikowany małymi, gołym okiem niewidocznymi, odłamkami szkła. Następnie
podszedł do groty, w które wylegiwał się wąż, i wrzucił do środka grzebienie naǳia-
ne chlebem. Już na sam zapach chleba wąż rzucił się, aby natychmiast go zeżreć. Wraz
z chlebem dostały się do żołądka węża odłamki szkła i siarka. Męczarnie węża długo nie
trwały. Wkrótce zdechł.

Nad ranem mieszkańcy Babilonii ak zwykle udali się do groty, aby złożyć wężowi
coǳienną ofiarę. Poczuli smród padliny. Chwila konsternac i, ale zaraz potem znalazło
się kilku śmiałków, którzy weszli do groty. Natychmiast się ednak wycofali. Odór był
nie do zniesienia.

Kiedy wieść o tych wydarzeniach rozeszła się po świecie, wyznawcy węża zażądali
zemsty nad Danielem. Wzburzony tłum udał się do pałacu królewskiego:

— Królu! Wyda nam Daniela, mordercę dwóch naszych bogów. Rozprawimy się
z nim, tak ak na to zasłużył. Jeśli tego nie uczynisz, pozbawimy cię tronu!

Król wiǳąc, co się święci, wydał żołnierzom przyboczne gwardii rozkaz szybkie- Żołnierz
go rozprawienia się z buntownikami. Uzbro eni gwarǳiści rzucili się na buntowników
i wybili ich co do nogi.

Po te krwawe rozprawie Daniel zwrócił się do króla z pokorną prośbą:
— Łaskawy królu! Jestem uż stary i nie mam sił dłuże ci służyć. Pozwól mi wrócić

do domu!
— Nie mogę zadośćuczynić two e prośbie. Jesteś mi bowiem niezbędny. Jako doradca

służysz mi ak nikt inny mądrością i doświadczeniem.
— A eśli zna dę na mo e mie sce równie mądrego wśród braci mego narodu, to

zgoǳisz się?
— Jeśli tak, to wyrażę zgodę.
Ukłoniwszy się głęboko przed królem, zadowolony z ego decyz i, Daniel udał się do

domu.
   ⁶⁰³
Pewien biedny człowiek zmarł w sile wieku pozostawiwszy po sobie w ciężkie sytuac i Dobro, Pobożność, Pomoc,

Wdowa, Głód
⁶⁰¹Baal — semickie bóstwo, z ośrodkiem kultu w mieście Ugarit. Władca świata, bóg życioda nego deszczu

i burzy. Co roku stawał do walki z bogiem śmierci Motem, w wyniku które ginął, a następnie odraǳał się na
wiosnę. [przypis edytorski]

⁶⁰²Daniel — prorok; wysoko uroǳony Żyd, w młodości wzięty, wraz z trzema innymi wysoko uroǳonymi
Żydami, ako niewolnik do Babilonii, gǳie miał zostać przyuczony do służby królowi Nabuchodonozorowi II
(Dn ,–); służył ako doradca królewski i tłumacz snów (Dn –); pomówiony o niewypełnianie zarząǳeń
królewskich skazany na pożarcie przez lwy, został uratowany od śmierci przez Boga (Dn ,–). [przypis
edytorski]

⁶⁰³Hiob — postać występu ąca w Księǳe Hioba; pochoǳił z kra u Us. Bóg i szatan założyli się o ego wiarę,
konsekwenc ą zakładu było zesłanie na Hioba trądu, śmierć ego roǳiny i pozbawienie go bogactwa (Hi ,–
; Hi ,). Hiob, mimo namów przy aciół, nie zwątpił w Boga za co został nagroǳony późnie szym zdrowiem,
nowymi ǳiećmi i ponownym bogactwem (Hi ,–). [przypis edytorski]
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żonę i ǳieci. Znany z bogobo ności Hiob postanowił pospieszyć im z pomocą materialną
i moralną.

Właśnie zastanawiał się, ak i w czym im pomóc, kiedy z awił się w ego domu sza- Szatan
tan, który przedstawił się ako ktoś z ego licznych przy aciół. Hiob miał bowiem tylu
przy aciół, że nie sposób było wszystkich zapamiętać.

— Słyszałem — powieǳiał do Hioba — że masz zamiar uǳielić pomocy wdowie
po tym nieszczęsnym biedaku. Otóż ako twó przy aciel raǳę ci, abyś tego zaniechał.
Wystawisz się tylko na pośmiewisko.

— Nie rozumiem cię. Dlaczego?
— Czy goǳi się, aby taki człowiek ak ty, pierwsza osoba w Izraelu, pełniący za-

szczytną funkc ę sęǳiego, choǳił do domu akiegoś tam nęǳarza? Wystawisz tylko na
szwank swó honor.

— Odczep się ode mnie! Nie mam zamiaru słuchać twoich rad! Biorę przykład z Boga,
który est opiekunem wdów i sierot.

Szatan ponowił eszcze raz próbę odwieǳenia Hioba od spełnienia dobrego uczynku,
ale nic nie wskórał. Jak niepyszny musiał u ść.

Hiob udał się do domu wdowy, aby na pierw dobrym słowem podtrzymać ą na du-
chu. Następnie wywieǳiał się od sąsiadów, ak wygląda ta biedna roǳina pod względem
materialnym. Z ich informac i wynikało, że cały „ma ątek” roǳiny składa się z małe-
go poletka ziemi, które zmarły sam za życia uprawiał. Zboże zebrane z tego poletka nie
mogło zaspokoić potrzeb roǳiny. Ponadto nie miał teraz kto choǳić za pługiem.

Hiob doszedł wtedy do wniosku, że powinien zaopatrywać tę roǳinę przede wszyst-
kim w chleb, i to do czasu, kiedy ǳieci osiągną wiek do rzały. Po siedmiu dniach żałoby
po zmarłym poszedł do wdowy i zaproponował e pomoc. Da e do dyspozyc i ednego
ze sług, który bęǳie orał poletko. Odda e również osła albo konia.

Wdowa ednak nie miała zamiaru korzystać z ofiarowane pomocy. Oświadczyła:
— Barǳo ǳięku ę, szanowny panie, za okazaną mi dobroć, ale od obcego człowieka

nie mogę przy ąć nawet na mnie sze rzeczy. Ufam, że ten, który est O cem wszystkich
sierot i wdów, zmiłu e się również nad nami.

Hiob zaczął ą prosić, żeby przy ęła w darze chociaż mały warzywny ogródek, ale nie
chciała się zgoǳić.

Rozczarowany i smutny wrócił Hiob do domu. Była właśnie wiosna, czas orania i sia-
nia. Wdowa za ostatnie uciułane grosze wyna ęła osła i sama stanęła za pługiem. Po akimś
czasie zamiast spoǳiewanych kłosów zboża wyrosły na poletku same chwasty. Głód za -
rzał do domu wdowy. Hiob nie pozostał bierny. Natychmiast przysłał e kilka worków
pszenicy. Wystarczyłoby e co na mnie na rok. I tym razem wdowa odmówiła przy ęcia
daru.

— Pó dę — oświadczyła — na służbę do obcych luǳi i tylko w ten sposób zarobię
na siebie i ǳieci.

Wyna ęła się do pracy u bogatych gospodarzy, ale wcale nie zarobiła. Do syta ani ona, Podstęp
ani e ǳieci w tym czasie się nie na adły. Wtedy Hiob wpadł na nowy pomysł. Rozpuścił
wieść, że wdowa est ego krewną. Wielu mężczyzn z miasta pomyślało sobie wtedy, że
eśli się ożenią z wdową, to zaraz staną się krewniakami Hioba, a to znaczy barǳo dużo.
Z tym uż są związane zaszczyty i przywile e. O e rękę zaczęło się starać wiele osób.
Wśród nich był pewien dość zamożny i porządny człowiek. Wkrótce odbył się ślub, a co
za tym iǳie, dla biedne roǳiny zaczęło się nowe, dostatnie życie.

Historia biedne wdowy, która nie chciała przy ąć ałmużny i wolała zarabiać na życie
własną pracą, stała się głośna w kra u. Luǳie wiǳieli w tym dowód na to, że ufność
w Bogu i umiłowanie pracy zapewnia ą człowiekowi szczęście.

W akiś czas potem wybuchła w kra u groźna zaraza, która zebrała wiele ofiar, zwłasz-
cza wśród mężczyzn. Pozostało po nich wiele wdów i sierot. I tym razem Hiob nie po-
został głuchy na ich cierpienia. Zgodnie ze swoim zwycza em na pierw odwieǳał ich
w domu, aby pocieszyć dobrym słowem, a potem wesprzeć materialnie. Wchoǳąc do
domów biedaków, tak mawiał:

— Posiadam dużo owiec i sporo rogatego bydła, mnóstwo koni i osłów i dlatego
proszę was, abyście wzięli ode mnie potrzebne zwierzęta do uprawiania ziemi.
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Luǳie ednak odmawiali. Nie chcieli korzystać z ego dobroci. Pola należące do tych
biedaków były ałowe. Uprawiane przez długie lata bez koniecznych przerw, przestały
roǳić. Nie można było z ich łąk zebrać wystarcza ące ilości trawy dla krów. Hiob doszedł
do wniosku, że trzeba na pierw przystąpić do nawożenia i użyźnienia ich pól. Jego słuǳy
za echali na pola z wozami pełnymi kompostu i zwierzęcego nawozu. Biedni właściciele
pól usiłowali przeszkoǳić sługom Hioba w pracy, ale ci zgodnie z rozkazem Hioba nie
przestawali pracować, zmusza ąc przeciwników do wycofania się.

Luǳie zaczęli sobie wówczas zadawać pytanie:
— Co się stało z naszym poczciwym Hiobem? Przecież znamy go ako człowieka

prawego i bogobo nego. Dlaczego więc przywłaszcza sobie pola wdów i sierot? Dlaczego
rozporząǳa nimi, akby do niego należały?

Jednym słowem, luǳie wzięli go na ęzyki. Jego autorytet, rzecz asna, mocno na tym
ucierpiał.

Tymczasem pola użyźnione przez Hioba nawozem zaczęły dobrze roǳić. Biedne wdo-
wy i sieroty zebrały duże plony. Wreszcie mogły się na eść do syta. Mieszkańcy miasta
przekonali się, że niesłusznie oskarżyli Hioba o krzywǳenie sierot. Teraz — twierǳili
— wiǳimy, że Hiob kierował się na lepszymi intenc ami. Doprawdy est to człowiek
zasługu ący na miano wielkiego.

⁶⁰⁴
Z mocy i polecenia Boga Ezechiel⁶⁰⁵ ożywił zmarłych w dolinie. Podczas sprawǳania Śmierć, Zmartwychwstanie
zmartwychwstałych zaczepił nogą o edno nieruchome ciało. Przy rzał się mu więc do-
kładnie i stwierǳił, że posiada wszystkie cielesne przymioty człowieka, skórę, kości, wło-
sy itd., ale nie ma w nim oznak życia. Zawołał wtedy do Boga:

— Boże, władco dusz wszystkich stworzeń! Czym ten człowiek zgrzeszył, że go nie
ożywiłeś?

— Ten człowiek — powieǳiał Bóg — nigdy nie zmartwychwstanie, albowiem za
życia był lichwiarzem.

 ⁶⁰⁶    
Król Achaszwerosz⁶⁰⁷ posłał do swo e żony Waszti gońca z rozkazem, żeby się natychmiast Żona, Król, Lustro
z awiła w sali, w które właśnie przy mu e gości.

Królowa kategorycznie odmówiła. Gniewnym głosem oświadczyła:
— Idźcie do króla, który po mnie posłał, i powieǳcie mu, że est kompletnym dur-

niem. To samo tyczy ministrów i doradców. Co on sobie myśli? Że a, królowa Waszti,
córka potężnego króla Babilonii⁶⁰⁸, mam się zastosować do takiego głupiego polecenia?
Niech sobie Achaszwerosz przypomni, że kiedyś był zwykłym stróżem sta en mego o ca.

⁶⁰⁴Lichwiarz — człowiek, który czerpie zyski z pożyczania pienięǳy na barǳo wysoki procent. [przypis
edytorski]

⁶⁰⁵Ezechiel — prorok, kohen; przypisu e mu się autorstwo biblĳne Księgi Ezechiela; syn Buziego. Bóg po-
wołu e go do roli proroka (Ez ,) ok.  r. p.n.e. W kole nym wiǳeniu nakazu e mu przemawiać do ludu
Izraela w ego imieniu (Ez ,) i ustanawia go stróżem narodu żydowskiego (Ez ,); Bóg uprzeǳił go rów-
nież, że Jerozolima zostanie zburzona (Ez ,) i ze ześle karę za grzechy na potomków Judy (Ez ,). Ezechiel
został uprowaǳony wraz z dworem króla Jo akima do Babilonii. Na wygnaniu Ezechiel zapowiadał odroǳenie
Izraela (Ez –). [przypis edytorski]

⁶⁰⁶Waszti — królowa, żona króla perskiego Kserksesa I (hebr. Achaszwerosz, łac. Aswerus), odmówiła przy -
ścia przed oblicze męża, gdy ten ą wezwał. Za nieposłuszeństwo król ukarał ą rozwodem (Est ,). Je na-
stępczynią została Estera (Est ,). [przypis edytorski]

⁶⁰⁷Achaszwerosz właśc. Kserkses I (łac. Aswerus) (– p.n.e.) — władca perski z dynastii Achemenidów;
w  r. p.n.e. wyruszył na wo nę z Grec ą, pokonał Spartan pod Termopilami, spalił Ateny, następnie ego
flota została rozbita pod Salaminą. Dalsze potyczki z Grec ą kończyły się przeważnie przegraną Persów, ednak
nie spowodowało to znacznych zmian terytorialnych. Zgodnie z Księgą Estery Kserkses I po ął za żonę Waszti,
następnie się z nią rozwiódł i po ął za żonę Esterę (Est ,; Est ,); wedle źródeł historycznych żona Kserk-
sesa miała na imię Amestris; nie est rozstrzygnięte, czy Amestris i Estera, to edna i ta sama osoba. [przypis
edytorski]

⁶⁰⁸Babilonia — starożytne państwo w Mezopotamii, na terenie obecnego Iraku, które istniało od ok. 
r. p.n.e. do  p.n.e. Na większe znaczenie gospodarcze i terytorialne osiągnęła za panowania Hammurabiego
(– p.n.e.). [przypis edytorski]
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Niech sobie przypomni, że mó o ciec potrafił wypić więce niż on wraz ze swoimi mi-
nistrami, a przy tym nigdy nie był ani pĳany, ani szalony. Nie wątpię, że kiedy sobie to
wszystko przypomni, zawstyǳi się i wycofa ze swego polecenia.

Goniec wrócił z niczym do Achaszwerosza. Nie ǳiw więc, że król wpadł w gniew.
— Wróć do nie i powieǳ, że eśli się nie stawi, poniesie śmierć. Śmierć
Goniec poszedł znowu do Waszti i przekazał e słowa króla. Tym razem Waszti prze-

straszyła się na serio i zaczęła rzecz rozważać ze wszystkich stron:
— Widocznie król ma uż dużo w czubie i mo a odmowa może go rozzłościć do tego

stopnia, że gotów bęǳie mnie zabić. W te sytuac i nie pozosta e mi chyba nic innego,
ak tylko wykonać ego polecenie.

I kiedy tak medytowała, spo rzała w lustro. Na widok swego oblicza przeszły ą ciar-
ki. Cała twarz we wrzodach. Okropnie zbrzydła. Zaczęła dygotać. Histerycznym głosem
zawołała swo e żydowskie służebnice, nad którymi dotychczas się znęcała, i kazała so-
bie natrzeć ciało ole kami i maściami. Potem sprawǳiła w lustrze, czy wrzody znika ą.
Sprawǳian nie był dla nie przy emny. Miała wrażenie, że eszcze barǳie zbrzydła.

Do oczeku ącego zaś na odpowiedź gońca Achaszwerosza powieǳiała:
— Idź do króla i zapyta go, po co mu to wszystko est potrzebne? Jeśli z awię się przed

gośćmi i nie spodobam się, zaczną plotkować, że Achaszwerosz bezpodstawnie chełpił
się pięknością żony. Jeśli zaś spodobam się, to mu będą zazdrościć takie żony. W tym
wypadku może w ich głowach zakiełkować myśl, żeby go zamordować. Któryś z nich
zasiąǳie wtedy na tronie i za żonę po mie wdowę po nim. Biorąc to wszystko w rachubę,
lepie bęǳie, eśli król zrezygnu e z zamiaru sprowaǳenia mnie do gości.

Kiedy goniec zabierał się do ode ścia, dodała:
— Przekażcie królowi mo e słowa w sposób łagodny i delikatny. Przekona cie go, że

żału ę moich poprzednich słów, które były zbyt harde.
Na nic się ednak nie zdały prośby Waszti. Achaszwerosz skazał ą na śmierć. Wkrótce

po e śmierci urzędnicy dworu wszczęli poszukiwania następczyni Waszti na tronie.

⁶⁰⁹  
Nie zważa ąc na to, że rozkaz o zgłaǳeniu Żydów został uż przez Achaszwerosza⁶¹⁰ pod- Śmierć
pisany i Haman był u szczytu właǳy, Mordecha ⁶¹¹ nadal mu się nie kłaniał. Haman
nie mógł tego przeboleć. Zebrał zaufanych przy aciół, aby wspólnie naraǳić się nad dal-
szym postępowaniem wobec Mordecha a. W naraǳie brała też uǳiał ego żona Zeresz⁶¹².
Wspólnie doszli do wniosku, że trzeba zamówić u cieśli i kowali szubienicę, na które
Mordecha zostanie publicznie powieszony.

Narada przeciągnęła się do późne nocy. Kiedy przy aciele Hamana opuścili dom,
Zeresz uznała, że i on powinien położyć się spać. Haman ednak nie chciał się położyć.
Czekał na cieśli i kowali, którzy mieli przy ść, żeby zbudować szubienicę.

I tak też było. Cieśle i kowale przyszli w umówionym czasie. Haman zaprowaǳił ich
na plac, gǳie leżało uż przygotowane całe drzewo.

⁶⁰⁹Haman— wg tradyc i biblĳne : na wyższy urzędnik perski za panowania Kserksesa I. Król nakazał oddawać
mu pokłon, do tego rozkazu nie zastosował się Żyd Mardocheusz (a. Mordecha ), za co Haman miał ego,
oraz wszystkich Żydów, skazać na śmierć (Est ,–). ǲięki wstawiennictwu królowe Estery, Żyǳi zostali
uratowani (Est ,–), a Haman powieszony (Est ,–). Żyǳi aby uczcić swo e ocalenie obchoǳą święto
Purim (Est ,). [przypis edytorski]

⁶¹⁰Achaszwerosz właśc. Kserkses I (łac. Aswerus) (– p.n.e.) — władca perski z dynastii Achemenidów;
w  r. p.n.e. wyruszył na wo nę z Grec ą, pokonał Spartan pod Termopilami, spalił Ateny, następnie ego
flota została rozbita pod Salaminą. Dalsze potyczki z Grec ą kończyły się przeważnie przegraną Persów, ednak
nie spowodowało to znacznych zmian terytorialnych. Zgodnie z Księgą Estery Kserkses I po ął za żonę Waszti,
następnie się z nią rozwiódł i po ął za żonę Esterę (Est ,; Est ,); wedle źródeł historycznych żona Kserk-
sesa miała na imię Amestris; nie est rozstrzygnięte, czy Amestris i Estera, to edna i ta sama osoba. [przypis
edytorski]

⁶¹¹Mordechaj a. Marchodeusz — syn Jaira z pokolenia Beniamina, służący na dworze w Suzie; o czym Estery,
który podesłał ą Kserksesowi (Achaszweroszowi), gdy ten szukał żony (Est ,–). Znany również z tego, że,
wierny swo e religii, nie oddawał pokłonów na wyższemu urzędnikowi królewskiemu, Hamanowi (Est ,–),
za co ten miał skazać ego i cały naród żydowski na śmierć (Est ,–). ǲięki wstawiennictwu Estery, Żyǳi
zostali ocaleni, natomiast Haman poniósł śmierć (Est ,–). [przypis edytorski]

⁶¹²Zeresz — żona Hamana (Est ,). [przypis edytorski]
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— Z tego drzewa zróbcie mi szubienicę, ale szybko. Nim słońce wy rzy, musi być
gotowa. Dobrze wam zapłacę. W dodatku po królewsku ugoszczę.

Cieśle i kowale wzięli się do roboty, a Haman z żoną i synami stali nad ich głowami
i bez przerwy poganiali.

Nad ranem szubienica była gotowa. Zeresz wyniosła im wino i zakąski. Potem wzię-
ła skrzypce i zaczęła wygrywać wesołe melodie. Synowie Hamana pod dźwięki muzyki
poszli w tan. Słowem, była zabawa. Po zabawie ustawili szubienicę i Haman stanął pod
nią sprawǳa ąc, czy została dobrze wymierzona. Był zadowolony, gdyż był tego samego
wzrostu, co Mordecha . A kiedy wyraził swo e zadowolenie, rozległ się głos z nieba:

— Ta szubienica est dla ciebie i tylko dla ciebie przeznaczona. To ty na nie zawiśniesz.

  ⁶¹³     -
   
Żądny zaszczytów Haman chciał, aby wszyscy mu się nisko kłaniali. Mordecha ⁶¹⁴ był tym Żyd, Śmierć, Przy aźń,

Katastrofaczłowiekiem, który nie uległ ego pysze. Za to go nienawiǳił. Z każdym dniem nienawiść
ego potęgowała się i wzmagała. Ob ęła uż nie tylko samego Mordecha a, ale przeniosła
się na wszystkich Żydów Pers i.

Pewnego dnia Haman zwierzył się z planu zgłaǳenia Żydów swemu przy acielowi
Zoharowi⁶¹⁵. Ten cierpliwie go wysłuchał, po czym rzekł:

— Kiedy słyszę, ak zamierzasz zgłaǳić Żydów, przychoǳi mi na pamięć pewna ba ka Ptak, Morze
o ptaszku, który pogniewawszy się na morze, postanowił e osuszyć. Chcesz posłuchać?

— Chętnie.
— Przed wieloma laty pewien duży morski ptak zbudował sobie nad brzegiem morza

wygodne gniazdo. Żył sobie w tym gnieźǳie spoko nie i po ptasiemu szczęśliwie. Pewne-
go razu wróciwszy z wyprawy po żywność, nie zastał swego gniazda. Tymczasem bowiem
nastąpił ogromny przypływ i morze zalało gniazdo. Ptak pogniewał się na morze. Kipiąc
ze złości zawołał po ptasiemu: „Za to, że zniszczyłeś mi gniazdo, drogo zapłacisz. Wyle ę
two e wody i wsypię piasek w two e wnętrze. Nikogo i niczego uż więce nie zale esz”.
I ako rzekł, tak i postanowił uczynić. Stanął na brzegu w mie scu, gǳie zaczynało się
morze, i zaczął energicznie czerpać wodę ǳiobem, by następnie wypluć na przybrzeżny
piasek. Następnie napełniał ǳiób piaskiem, by go wrzucić do morza. Pracował od świtu
do zmroku. Zapomniał o eǳeniu i o przerwach dla odpoczynku. Nic więc ǳiwnego, że
po takim dniu pracy był straszliwie zmordowany. Nad ranem następnego dnia spo rzał na
morze chcąc ocenić wynik wczora sze pracy. Spo rzał i pomyślał: „Niemały kawał roboty
pozostał mi eszcze do odwalenia. Jeśli będę pracował tylko w ǳień, nieprędko się z nim
uporam. Trzeba bęǳie i w nocy popracować”.

I kiedy tak rozmyślał, nadleciał akiś obcy ptak, który wybrał sobie mie sce dla odpo-
czynku obok niego. Wiǳąc, ak morski ptak nabiera wody w ǳiób i wypluwa na piasek,
zapytał go: „W akim celu to robisz?”. Zapytany opowieǳiał mu historię z gniazdem,
które okrutne morze zalało. I kończąc swo ą relac ę, tak oświadczył:

— Dopóki nie zamienię tego morza w piasek, nie ruszę się z tego mie sca.
— Głupiś — powieǳiał wędrowny ptak. — Czy zastanowiłeś się choć przez chwilę

nad tym, co robisz? Gdybyś nawet zwołał do pomocy wszystkie ptaki i zwierzęta z całe
kuli ziemskie , nic by z tego nie wyszło.

⁶¹³Haman— wg tradyc i biblĳne : na wyższy urzędnik perski za panowania Kserksesa I. Król nakazał oddawać
mu pokłon, do tego rozkazu nie zastosował się Żyd Mardocheusz (a. Mordecha ), za co Haman miał ego,
oraz wszystkich Żydów, skazać na śmierć (Est ,–). ǲięki wstawiennictwu królowe Estery, Żyǳi zostali
uratowani (Est ,–), a Haman powieszony (Est ,–). Żyǳi aby uczcić swo e ocalenie obchoǳą święto
Purim (Est ,). [przypis edytorski]

⁶¹⁴Mordechaj a. Marchodeusz — syn Jaira z pokolenia Beniamina, służący na dworze w Suzie; o czym Estery,
który podesłał ą Kserksesowi (Achaszweroszowi), gdy ten szukał żony (Est ,–). Znany również z tego, że,
wierny swo e religii, nie oddawał pokłonów na wyższemu urzędnikowi królewskiemu, Hamanowi (Est ,–),
za co ten miał skazać ego i cały naród żydowski na śmierć (Est ,–). ǲięki wstawiennictwu Estery, Żyǳi
zostali ocaleni, natomiast Haman poniósł śmierć (Est ,–). [przypis edytorski]

⁶¹⁵Zohar — postać o tym imieniu nie występu e w przekazach dotyczących Hamana. Terminem Zohar okre-
śla się natomiast kabalistyczny komentarz do Tory, Pieśni nad Pieśniami i Księgi Rut powstały w XIII w., ale
posiada ący wcześnie sze agmenty. W księǳe Zohar rozważana est natura Boga, początek i struktura świata,
ak również natura człowieka. [przypis edytorski]
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Hamanowi ba ka przy aciela nie przypadła do gustu:
— Mówisz niedorzecznie. Two a ba ka nie pasu e do mnie. Ja bowiem nie estem

ptakiem, a Żyǳi nie są wodami morza. Niech tylko król wyrazi zgodę, a a ich tak urząǳę,
że ślad po nich nie zostanie.

    ⁶¹⁶
Zgodnie z rozkazem króla eunuch⁶¹⁷ Hega ⁶¹⁸ przyǳielił Esterze siedem służebnic. Cnota

— ǲięki tym siedmiu służebnicom — powieǳiała Estera — będę wieǳiała, kiedy
est sobota, i uniknę naruszenia e świętości. ǲiewczynę, która obsługiwać mnie bę-
ǳie pierwszego dnia, nazwę „Cholta”, co oznacza ǳień powszedni. Tę, która służyła mi
bęǳie drugiego dnia, nazwę imieniem „Rakiata” — sklepienie nieba, bo to est ǳień,
w którym Bóg stworzył niebo. ǲiewczynę dnia trzeciego nazwę „Ganunita” — ogrod-
niczka, albowiem trzeciego dnia Pan Bóg stworzył drzewa. ǲiewczynę, która obsługiwać
mnie bęǳie w czwartym dniu tygodnia, nazwę „Nehoritą” — od światła, albowiem tego
dnia stworzone zostały słońce i księżyc. Piątkową służebnicę będę wołała „Rochsita” —
od słowa „pełzać”, gdyż tego dnia Bóg stworzył pełza ące stworzenia, ak gady i płazy.
ǲiewczyna szóstego dnia służby bęǳie nosiła imię „Chorfita” — od słowa, które ozna-
cza „mądrość”, „przenikliwość”, albowiem tego dnia Bóg stworzył na mądrze szą istotę,
człowieka. ǲiewczynę, która przy ǳie do mnie w sobotę, nazwę „Rinoita” — odpoczy-
wa ąca, śpiewa ąca.

I kiedy po sześciu dniach tygodnia z awiła się u Estery Rinoita, wiadome było, że
nastąpiła sobota. I był to ǳień odpoczynku dla Estery, a w całym e domu panowała
świętość szabatu⁶¹⁹.

Tak ǳiało się w domu Estery przez cały czas przebywania w królewskim pałacu. Estera
była przedmiotem poǳiwu wszystkich kobiet dworu.

— Estera — mówiły — est oczkiem w głowie króla. Jego miłość do nie nie zna
granic. Gdyby zażądała od męża nawet tysiąca służebnic, nie odmówiłby. Ona ednak est
skromna i zadowala się, ak żadna inna z dworskich kobiet, edną służącą na ǳień.

Naczelny eunuch Hego , który od lat pełnił funkc ę naǳorcy haremu⁶²⁰, nie mógł
się naǳiwić e skromności.

— Takie pogodne , skromne niewiasty ak Estera w życiu nie wiǳiałem — zwykł
był mówić. — Wybiera ąc ą na żonę Achaszwerosz⁶²¹ postąpił barǳo mądrze.

        -
Achaszwerosz⁶²² dał się przekonać Hamanowi⁶²³ i kazał wylosować ǳień i miesiąc, w któ- Bóg, Żyd, Czas

⁶¹⁶Estera — żydówka wychowywana w czasie niewoli babilońskie przez swo ego kuzyna Mordecha a a. Mar-
docheusza (est ,–). Wg Biblii została żoną króla perskiego Kserksesa I a. Achaszwerosza (Est ,). Naraża ąc
swo e życie, wstawiła się za narodem żydowskim u króla, podważa ąc tym samym zalecenia na wyższego urzęd-
nika Hamana, który polecił żydów zgłaǳić (Est ,–). Król zgoǳił się oszczęǳić Żydów, a Haman został
powieszony (Est ,). [przypis edytorski]

⁶¹⁷eunuch (gr. dosł.: strażnik łoża) — wykastrowany mężczyzna lub chłopiec pełniący rolę strażnika haremu.
Eunuchowie występowali na dworach chińskich, egipskich, perskich, bizantyńskich czy osmańskich. [przypis
edytorski]

⁶¹⁸Hegaj — eunuch usługu ący królowi Pers i, w ego haremie (Est ,). [przypis edytorski]
⁶¹⁹szabat a. szabas, a. sabat, a. sobota (hebr. odpoczynek) — w tradyc i udaistyczne i chrześcĳańskie siódmy,

ostatni ǳień tygodnia, obchoǳony ako święty, na pamiątkę ukończenia tworzenia Świata przez Boga (Rǳ
,–). [przypis edytorski]

⁶²⁰harem — ogół wszystkich żon i nałożnic danego mężczyzny będących na ego utrzymaniu i mieszka ących
w części domu zwane haremem, do które nie ma ą wstępu inni mężczyźni. [przypis edytorski]

⁶²¹Achaszwerosz właśc. Kserkses I (łac. Aswerus) (– p.n.e.) — władca perski z dynastii Achemenidów;
w  r. p.n.e. wyruszył na wo nę z Grec ą, pokonał Spartan pod Termopilami, spalił Ateny, następnie ego
flota została rozbita pod Salaminą. Dalsze potyczki z Grec ą kończyły się przeważnie przegraną Persów, ednak
nie spowodowało to znacznych zmian terytorialnych. Zgodnie z Księgą Estery Kserkses I po ął za żonę Waszti,
następnie się z nią rozwiódł i po ął za żonę Esterę (Est ,; Est ,); wedle źródeł historycznych żona Kserk-
sesa miała na imię Amestris; nie est rozstrzygnięte, czy Amestris i Estera, to edna i ta sama osoba. [przypis
edytorski]
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rym Żyǳi mieli być zgłaǳeni.
Wtedy wszystkie miesiące roku przyszły do Boga i każdy z nich prosił, aby podczas

ego kadenc i nie doszło do zagłady Żydów.
Pierwszy wystąpił przed Bogiem miesiąc Nisan⁶²⁴:
— Dobry Boże, a w Twoich oczach znalazłem chyba na większe uznanie, gdyż spo-

śród wszystkich miesięcy mnie postawiłeś na pierwszym mie scu. W Nisan wyzwoliłeś
swo e ǳieci z Egiptu. Nie pozbawia mnie więc dotychczasowego uznania i nie czyń w Ni-
san krzywdy żydowskiemu narodowi. Niech radość wyzwolenia nie zamieni się w żałobę.

Bóg, wysłuchawszy ego prośby, oświadczył:
— Dobrze, uczynię, ako prosisz!
Gdy tylko Nisan wyszedł, uż przed obliczem Boga stanął I ar⁶²⁵:
— Kiedyś uczyniłeś mi łaskę, bo spuściłeś na ziemię w miesiącu I ar mannę⁶²⁶ z nieba.

ǲięki nie lud Izraela przeżył  lat na pustyni. Niech więc Two a łaska dale otacza lud
Izraela. Niech I ar nie stanie się miesiącem zagłady.

Wzruszył się Bóg prośbą miesiąca manny i powieǳiał:
— Zgoda, nie staniesz się miesiącem nieszczęścia dla Żydów.
Siwan⁶²⁷ wiǳąc, że Boga można przekonać, nabrał animuszu i tak uzasadnił swo ą

prośbę:
— W miesiącu Siwan obdarzyłeś Żydów Świętą Torą⁶²⁸. Według nie nauczyliśmy się,

ak godnie, sprawiedliwie i pobożnie żyć. Powołu ę się na Two e słowa: „Tora est drzewem
życia dla tych, którzy e nauk przestrzega ą. Szczęśliwi są ci, którzy ą podtrzymu ą”.
W imię więc te Two e obietnicy proszę cię, abyś w Siwan nie sprowaǳał na Żydów
nieszczęścia.

— Przez wzgląd na Torę i przywiązanie do nie Żydów spełnię two ą prośbę.
Miesiące Tamuz⁶²⁹ i Aw⁶³⁰ przyszły razem. Płacząc i zawoǳąc przedstawiły swo ą proś-

bę:
— W te miesiące Żyǳi aż zanadto uż wycierpieli. Zmiłu się i uczyń tak, aby w Tamuz

i Aw nic uż złego im się nie stało.
— Dobrze, zrobię tak, ak sobie życzycie.
Elul⁶³¹ swo ą prośbę uzasadnił w następu ący sposób:

⁶²²Achaszwerosz właśc. Kserkses I (łac. Aswerus) (– p.n.e.) — władca perski z dynastii Achemenidów;
w  r. p.n.e. wyruszył na wo nę z Grec ą, pokonał Spartan pod Termopilami, spalił Ateny, następnie ego
flota została rozbita pod Salaminą. Dalsze potyczki z Grec ą kończyły się przeważnie przegraną Persów, ednak
nie spowodowało to znacznych zmian terytorialnych. Zgodnie z Księgą Estery Kserkses I po ął za żonę Waszti,
następnie się z nią rozwiódł i po ął za żonę Esterę (Est ,; Est ,); wedle źródeł historycznych żona Kserk-
sesa miała na imię Amestris; nie est rozstrzygnięte, czy Amestris i Estera, to edna i ta sama osoba. [przypis
edytorski]

⁶²³Haman— wg tradyc i biblĳne : na wyższy urzędnik perski za panowania Kserksesa I. Król nakazał oddawać
mu pokłon, do tego rozkazu nie zastosował się Żyd Mardocheusz (a. Mordecha ), za co Haman miał ego,
oraz wszystkich Żydów, skazać na śmierć (Est ,–). ǲięki wstawiennictwu królowe Estery, Żyǳi zostali
uratowani (Est ,–), a Haman powieszony (Est ,–). Żyǳi aby uczcić swo e ocalenie obchoǳą święto
Purim (Est ,). [przypis edytorski]

⁶²⁴Nisan — pierwszy miesiąc żydowskiego kalendarza religĳnego i siódmy (lub ósmy, eśli rok est przestęp-
ny) miesiąc żydowskiego kalendarza cywilnego. Wg kalendarza gregoriańskiego przypada na marzec–kwiecień.
[przypis edytorski]

⁶²⁵Ijar — drugi miesiąc żydowskiego kalendarza religĳnego i ósmy miesiąc żydowskiego kalendarza cywilnego.
Wg kalendarza gregoriańskiego przypada na kwiecień–ma . [przypis edytorski]

⁶²⁶manna— pokarm, który został zesłany Izraelitom przez Boga, w trakcie podróży przez pustynię po ucieczce
z Egiptu (W ,). Manna miała postać drobnych ziaren leżących na ziemi (W ,). [przypis edytorski]

⁶²⁷Siwan — trzeci miesiąc żydowskiego kalendarza religĳnego i ǳiewiąty miesiąc żydowskiego kalendarza
cywilnego. Wg kalendarza gregoriańskiego przypada na ma -czerwiec. [przypis edytorski]

⁶²⁸Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]

⁶²⁹Tamuz — czwarty miesiąc żydowskiego kalendarza religĳnego i ǳiesiąty miesiąc żydowskiego kalendarza
cywilnego. Wg kalendarza gregoriańskiego przypada na czerwiec–lipiec. [przypis edytorski]

⁶³⁰Aw — piąty miesiąc żydowskiego kalendarza religĳnego i edenasty miesiąc żydowskiego kalendarza cy-
wilnego. Wg kalendarza gregoriańskiego przypada na lipiec–sierpień. Nazwa przy ęta w okresie niewoli babi-
lońskie . [przypis edytorski]

⁶³¹Elul — szósty miesiąc żydowskiego kalendarza religĳnego i dwunasty miesiąc żydowskiego kalendarza
cywilnego. Wg kalendarza gregoriańskiego przypada na sierpień–wrzesień. [przypis edytorski]
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— W tym miesiącu zakończona została budowa Świątyni Pańskie w Jerozolimie⁶³².
Jakże więc możesz dopuścić, aby knowania wrogów Izraela doszły do skutku?

— Przez wzgląd na Mó święty przybytek nie dopuszczę do zagłady Żydów w tym
miesiącu.

Po miesiącu Elul stanął przed Bogiem Tiszri⁶³³:
— Boże, wspomnĳ tylko na Jom Kippur⁶³⁴, podczas którego oczyszczasz ǳieci Izraela

z grzechów. Mie również na uwaǳe, że wtedy w święto Sukkot⁶³⁵ Żyǳi czczą Two e Imię
etrogiem⁶³⁶ i lulawem⁶³⁷.

— Dobrze, będę pamiętał o dobrych uczynkach Moich ǳieci w tym czasie. Tiszri
nie bęǳie miesiącem klęski dla Żydów.

I gdy tylko Tiszri odszedł zadowolony, wystąpił przed Bogiem miesiąc Cheszwan⁶³⁸:
— W Cheszwan umarła pramatka Sara⁶³⁹. Ona przychoǳiła z pomocą każdemu

w potrzebie. Pomóż e synom, tak ak ona luǳiom pomagała.
— Dobrze — odrzekł Bóg — przez wzgląd na zasługi Sary pomogę e synom, tak

ak ona luǳiom pomagała. Uchronię ich w tym miesiącu od zagłady.
Przyszła teraz kole na Kislew⁶⁴⁰. Stanął przed Bogiem i prosił:
— W moim miesiącu Two e żydowskie ǳieci pracu ą nad umocnieniem swego kra u.

Odnawia ą swo ą świętą służbę wierze, składa ą Ci ǳiękczynne modły i wysławia ą Two e
imię. Dlatego proszę Cię, Boże, aby Kislew pozostał miesiącem radości i szczęścia.

— Dobrze, spełnię two ą prośbę.
Po Kislewie stanął przed Bogiem Tewet⁶⁴¹ i powieǳiał:
— W tym miesiącu wsta e Ezdrasz⁶⁴², aby wypełnić Two e przykazania. Przeto przez

wzgląd na zasługi tego sprawiedliwego męża spraw, aby Tewet nie był związany z nie-
szczęściem Żydów.

⁶³²Jerozolima a. Jeruzalem — miasto położone na wzgórzach Judei. Nazwa Jerozolima funkc onu e od zdoby-
cia miasta przez Dawida, który ustanowił ą stolicą swo ego państwa (poprzednią stolicą był Hebron) (Sm ,).
Wcześnie miasto przynależało do rodu Jebusytów, stąd nazwa Jebus (Joz ,). W Księǳe Roǳa u, w cza-
sach Abrahama, występu e miasto o nazwie Salem a. Szalem, w którym panował Melchizedek; miasto est
utożsamiane z późnie szą Jerozolimą (Rǳ ,). Król Salomon wybudował w mieście tzw. Pierwszą Świątynię
(Krl ,), mie sce przechowywania Arki Przymierza (Krl ,–), od tego czasu est to na ważnie sze miasto
w religii żydowskie . [przypis edytorski]

⁶³³Tiszri — siódmy miesiąc żydowskiego kalendarza religĳnego i pierwszy miesiąc żydowskiego kalendarza
cywilnego. Wg kalendarza gregoriańskiego przypada na wrzesień–paźǳiernik. [przypis edytorski]

⁶³⁴Jom Kippur — edno z na ważnie szych religĳnych świąt żydowskich, przypada ono na ǳiesiąty ǳień
miesiąca tiszri. W trakcie Jom Kippur dokonu e się ostateczne rozliczenie win, za które pokutowało się przez
ostatnie  dni od Rosz ha-Szana oraz ich wybaczenie. W czasie święta należy zachować post ścisły. [przypis
edytorski]

⁶³⁵Sukkot — żydowskie święto religĳne upamiętnia ące czas wędrówki po pustyni, ale równocześnie radość
wyzwolenia się z niewoli egipskie i we ścia do Ziemi Obiecane . Święto odbywa się po żniwach i est równo-
cześnie ǳiękczynieniem za zbiory. Sukkot trwa siedem dni, ósmego dnia odbywa się Simchat Tora, radosna,
w swoim charakterze, proces a z Torą. [przypis edytorski]

⁶³⁶etrog — roślina posiada ąca owoce cytrusowe; edna z czterech roślin wchoǳących w skład lulawu uży-
wanego przy obchoǳeniu święta Sukkot. [przypis edytorski]

⁶³⁷lulaw — gałąź palmy daktylowe a. cały bukiet używany podczas obchodów święta Sukkot złożony z: .
odmiany cytronu (etrog), symbolizu ące sprawiedliwość i doskonałość Abrahama, . gałęzi palmy daktylowe
(lulaw), symbolizu ące ofiarę Izaaka, . trzech gałązek mirtu (hadasim), symbolizu ących Jakuba i ego liczne
potomstwo oraz . dwóch gałązek wierzby (arawot), symbolizu ących Józefa, który zmarł pierwszy spośród braci.
[przypis edytorski]

⁶³⁸Cheszwan a. marheszwan — ósmy miesiąc żydowskiego kalendarza religĳnego i drugi miesiąc żydowskiego
kalendarza cywilnego. Wg kalendarza gregoriańskiego przypada na paźǳiernik–listopad. [przypis edytorski]

⁶³⁹Sara — żona Abrahama, matka Izaaka. Sara pierwotnie nosiła imię Sara , które zostało zmienione przez
Boga w czasie drugiego ob awienia, którego doświadczył Abraham. Sara była kobietą bezpłodną, zatem zgodnie
z panu ącym zwycza em, zaproponowała Abrahamowi swo ą niewolnicę Hagar, która uroǳiła Abrahamowi
syna Izmaela (Rǳ ,–). Bóg zawiera ąc przymierze z Abrahamem, obiecał mu syna, którego miała uroǳić
Sara (Rǳ ,–). Sara uroǳiła syna Izaaka w wieku  lat (Rǳ ,–). Zmarła w wieku  lat i została
pochowana w Kiriat-Arba (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁶⁴⁰Kislew — ǳiewiąty miesiąc żydowskiego kalendarza religĳnego i trzeci miesiąc żydowskiego kalendarza
cywilnego. Wg kalendarza gregoriańskiego przypada na listopad–gruǳień. [przypis edytorski]

⁶⁴¹Tewet — ǳiesiąty miesiąc żydowskiego kalendarza religĳnego i czwarty miesiąc żydowskiego kalendarza
cywilnego. Wg kalendarza gregoriańskiego przypada na gruǳień–styczeń. [przypis edytorski]

⁶⁴²Ezdrasz— kapłan żydowski, badacz i sofer Tory. Za zgodą króla Artakserksesa I opuścił niewolę babilońską
wraz z licznymi Żydami i wrócił do Jerozolimy (Ezd ,–). [przypis edytorski]
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Bóg dał się przekonać i spełnił prośbę Tewetu. Wtedy wystąpił przed Bogiem Szwat⁶⁴³:
— W tym miesiącu — powieǳiał — Żyǳi zbiera ą się w dolinie pogan, żeby ukarać

grzeszników. Niech ten zbożny uczynek ocali ich od wszelkiego złego w miesiącu Szwat.
Kiedy zaś Adar⁶⁴⁴ stanął przed tronem Wiekuistego, Ten go zapytał:
— Powieǳ mi, akie to dobre uczynki spełnili Żyǳi w tym miesiącu?
Adar milczał. Nie wieǳiał, co odpowieǳieć. W tym miesiącu niczego wielkiego Żyǳi

nie dokonali.
Wskutek tego chyba losy wyciągnięte przez Hamana wskazywały na  ǳień miesiąca

Adar. Ogarnął go szał radości.
— Świetnie — zawołał — w tym miesiącu umarł prorok żydowski Mo żesz⁶⁴⁵. Teraz

wiem, że ich z łatwością zniszczę.
W te same chwili aniołowie w niebie wykrzyknęli:
— Daremnie Haman się cieszy. Nie wie, że w tym miesiącu również uroǳił się

Mo żesz!

  ⁶⁴⁶
Wertu ąc Kronikę dworu natknął się Achaszwerosz⁶⁴⁷ na zapis przypomina ący zasługi Król, Właǳa
Mordecha a⁶⁴⁸ przy wykryciu spisku na życie władcy Pers i. Uratował mu wtedy życie,
a król zapomniał go za to wynagroǳić.

I kiedy zastanawiał się nad wyborem stosowne nagrody dla swego zbawcy, wszedł do
gabinetu Haman. Trzymał w ręku gotowy do podpisu rozkaz, na którego mocy Morde-
cha miał być powieszony na szubienicy ustawione na publicznym placu.

Achaszwerosz nie racząc nawet wziąć do ręki podstawionego zwitka papieru, z mie sca
zapytał Hamana:

— Co twoim zdaniem powinien uczynić król człowiekowi, któremu chce okazać
wǳięczność i cześć?

Haman był święcie przekonany, że król ma właśnie ego na myśli, więc nie zastana-
wia ąc się od razu odpowieǳiał:

— Takiego człowieka należy ubrać w koronacy ne szaty i wsaǳić go na konia, na
którym król eźǳił w ǳień swo e koronac i. Prowaǳić zaś konia z eźdźcem po mieście
ma wyznaczony przez króla dosto nik dworu, który donośnym głosem obwieścić powi-
nien ludowi, że eźǳiec na koniu est człowiekiem, któremu król okazu e na wyższą cześć
i wǳięczność.

⁶⁴³Szwat — edenasty miesiąc żydowskiego kalendarza religĳnego i piąty miesiąc żydowskiego kalendarza
cywilnego. Wg kalendarza gregoriańskiego przypada na styczeń–luty. [przypis edytorski]

⁶⁴⁴Adar — dwunasty miesiąc żydowskiego kalendarza religĳnego i szósty miesiąc żydowskiego kalendarza
cywilnego. Wg kalendarza gregoriańskiego przypada na luty–marzec. [przypis edytorski]

⁶⁴⁵Mojżesz — syn Amrama i Jokebed; prorok, prowaǳił Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecane , do które on
sam nie dotarł. Jego matka, aby uchronić go przed śmiercią, nakazaną przez faraona wszystkim pierworodnym
synom żydowskim, wrzuciła go w koszyku do wody. Został wyłowiony przez córkę faraona, która traktowała go
ak syna (W ,–). Sprawował właǳę nad ludem Izraela; na górze Syna Bóg przekazał mu tablice kamienne
z ǳiesięciorgiem przykazań (W ,; ,). Mo żesz zmarł w wieku  lat w krainie Moabu na górze Nebo
(Pwt ,–); zgodnie z obietnicą Boga, przed śmiercią u rzał Ziemię Obiecaną, ale nigdy do nie nie dotarł
(Pwt ,–). [przypis edytorski]

⁶⁴⁶Haman— wg tradyc i biblĳne : na wyższy urzędnik perski za panowania Kserksesa I. Król nakazał oddawać
mu pokłon, do tego rozkazu nie zastosował się Żyd Mardocheusz (a. Mordecha ), za co Haman miał ego,
oraz wszystkich Żydów, skazać na śmierć (Est ,–). ǲięki wstawiennictwu królowe Estery, Żyǳi zostali
uratowani (Est ,–), a Haman powieszony (Est ,–). Żyǳi aby uczcić swo e ocalenie obchoǳą święto
Purim (Est ,). [przypis edytorski]

⁶⁴⁷Achaszwerosz właśc. Kserkses I (łac. Aswerus) (– p.n.e.) — władca perski z dynastii Achemenidów;
w  r. p.n.e. wyruszył na wo nę z Grec ą, pokonał Spartan pod Termopilami, spalił Ateny, następnie ego
flota została rozbita pod Salaminą. Dalsze potyczki z Grec ą kończyły się przeważnie przegraną Persów, ednak
nie spowodowało to znacznych zmian terytorialnych. Zgodnie z Księgą Estery Kserkses I po ął za żonę Waszti,
następnie się z nią rozwiódł i po ął za żonę Esterę (Est ,; Est ,); wedle źródeł historycznych żona Kserk-
sesa miała na imię Amestris; nie est rozstrzygnięte, czy Amestris i Estera, to edna i ta sama osoba. [przypis
edytorski]

⁶⁴⁸Mordechaj a. Marchodeusz — syn Jaira z pokolenia Beniamina, służący na dworze w Suzie; o czym Estery,
który podesłał ą Kserksesowi (Achaszweroszowi), gdy ten szukał żony (Est ,–). Znany również z tego, że,
wierny swo e religii, nie oddawał pokłonów na wyższemu urzędnikowi królewskiemu, Hamanowi (Est ,–),
za co ten miał skazać ego i cały naród żydowski na śmierć (Est ,–). ǲięki wstawiennictwu Estery, Żyǳi
zostali ocaleni, natomiast Haman poniósł śmierć (Est ,–). [przypis edytorski]
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— Słusznie — powieǳiał Achaszwerosz. — Idź do magazynu i wy mĳ mo e purpu-
rowe szaty koronacy ne. Weź też tę dużą złotą koronę, którą sprowaǳono dla mnie aż
z Macedonii⁶⁴⁹, oraz mó stalowy pancerz i oba sznury pereł, które wkładam tylko z okaz i
wielkich uroczystości. Ze sta ni weź mego ulubionego konia i uda się do Mordecha a.
On właśnie est tym człowiekiem, któremu chcę oddać cześć. Ty bęǳiesz go prowaǳił
po mieście i bęǳiesz wznosił okrzyk: „Tak czyni się człowiekowi, któremu król okazu e
cześć”.

Usłyszawszy polecenie króla, Haman zdrętwiał. Świat zawirował mu przed oczami.
Przez dłuższy czas nie mógł wykrztusić słowa. Wreszcie się opanował i wybąkał:

— Luǳi o imieniu Mordecha est w naszym kra u sporo. Nie wiem, do którego
z nich mam się udać.

— Idź do tego, który przesiadu e w bramie pałacu.
— Tych bram est kilka. Nie wiem, o którą choǳi.
— Choǳi o bramę, która prowaǳi do haremu⁶⁵⁰.
— Miłościwy królu, nie wymaga tego ode mnie. Ten Mordecha est wrogiem moim

i całe mo e roǳiny. Jeśli król chce go wynagroǳić, to proszę mu dać ǳiesięć tysięcy
funtów srebra, których a sam dostarczę.

— Dobrze, da mu te ǳiesięć tysięcy funtów srebra i odda mu eszcze swó dom
z całą ego zawartością, a niezależnie od tego uczyń to, co sam zaproponowałeś.

Haman starał się dale wybronić przed rozkazem króla:
— Zamiast tego gotów estem zgoǳić się, aby moi synowie, a mam ich ǳiesięciu,

biegali przed twoimi końmi. Mo a żona pó ǳie na służbę do twego pałacu, aby tylko ten
Żyd nie został tak wysoko uhonorowany.

Achaszwerosz stracił wreszcie cierpliwość.
— Dobrze, od ǳisia ty, two a żona i twoi synowi sta ą się służącymi Mordecha a,

ale z nim uczynisz tak, ak sam zaproponowałeś.
— Miłościwy królu, weź pod uwagę mo ą wierną służbę i mo e zasługi dla państwa.

Mordecha to w gruncie rzeczy nęǳarz, któremu takie honory nawet nie przypadną do
gustu. Sąǳę, że lepie uczynisz, eśli go wyznaczysz na naczelnika akiegoś miasta. Jestem
pewny, że z tego bęǳie barǳie zadowolony.

— Bęǳie naczelnym gubernatorem wszystkich moich prowinc i, ale uhonorowany
ma być tak, ak na początku ustaliliśmy.

— Nie gniewa się królu, ale pozwól mi wypowieǳieć się do końca. Mo e imię est
znane w całym imperium. Zwolnĳ mnie z wysokiego stanowiska, akie za mu ę, i wyznacz
na mo e mie sce Mordecha a. Niech to mu wystarczy.

— Słucha , Hamanie! On uratował mi życie. Mam wobec niego dług wǳięczności.
Chcę, żeby cały kra wieǳiał o tym.

Haman wciąż nie dawał za wygraną.
— Rozesłaliśmy przecież po całym państwie zarząǳenie o zgłaǳeniu Żydów, ale po-

de mu ę się e wycofać, aby tylko król zechciał popatrzeć na mnie łaskawszym okiem
i zaniechał wywyższania Mordecha a w taki sposób, ak zaproponowałem na początku.

Tu uż Achaszwerosz nie wytrzymał. Podniesionym, nie znoszącym sprzeciwu głosem
zawołał:

— To, co mówiłeś o wycofaniu zarząǳenia w sprawie zgłaǳenia Żydów, masz wy-
konać, ale to nie zwalnia cię od wypełnienia pierwszego rozkazu. Idź i wykona go!

Do obecnych przy te rozmowie ministrów król powieǳiał:
— Jesteście odpowieǳialni za wykonanie przez Hamana mego rozkazu. Idźcie więc

i dopilnu cie, żeby wszystko odbyło się, ak należy.

⁶⁴⁹Macedonia — kra leżący w środkowe części półwyspu bałkańskiego. W czasie, kiedy w Pers i panował
Kserkses I (Achaszwerosz) królem Macedonii był Aleksander I Macedoński. Macedonia była wówczas państwem
zależnym od Pers i, co dawało e ednak wsparcie armii perskie w konfliktach z Grec ą. [przypis edytorski]

⁶⁵⁰harem — ogół wszystkich żon i nałożnic danego mężczyzny będących na ego utrzymaniu i mieszka ących
w części domu zwane haremem, do które nie ma ą wstępu inni mężczyźni. [przypis edytorski]
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  ⁶⁵¹
I Bóg oświadczył Ozeaszowi, synowi Beeri: „Żyǳi wobec mnie zgrzeszyli”. Ozeasz na to
odrzekł: ǲiecko, Miłosierǳie

— Wobec tego zniszcz ich i niech przestaną istnieć albo wybierz sobie inny naród,
lepszy od Żydów.

Słowa Ozeasza nie spodobały się Bogu. Liczył bowiem na to, że Ozeasz racze poprosi
o łaskę dla nich. Bóg więc postanowił udowodnić Ozeaszowi, że źle postąpił wysuwa ąc
dwie niekorzystne dla Żydów propozyc e, i zesłał na Ozeasza ǳiwny sen. Oto bowiem
zobaczył we śnie, że żeni się drugi raz z rzędu z kobietą znaną ze złości i nieprawości.
Poślubiona kobieta roǳi mu dwo e ǳieci. I wtedy ukazu e mu się Bóg, który poleca mu
wypęǳić żonę razem z ǳiećmi. Rozpacz Ozeasza nie ma granic. Wybucha płaczem. Bóg
go pyta, dlaczego płacze? Ozeasz odpowiada:

— Jakże nie płakać, kiedy każesz mi wypęǳić żonę z ǳiećmi?
— A więc wiǳisz, żeś postąpił źle. Ty litu esz się nad żoną, która est zła i przez luǳi

znienawiǳona. Litu esz się nad ǳiećmi, które ona uroǳiła, a Mnie prosiłeś, żebym nie
okazał litości Moim ǳieciom, Żydom, umiłowanym przeze Mnie synom Abrahama⁶⁵²,
Izaaka⁶⁵³ i Jakuba⁶⁵⁴.

Ozeasz przyznał, że źle postąpił raǳąc Bogu, aby zniszczył Żydów. Obuǳiwszy się ze
snu, krzyknął:

— Ludu Izraela, wróć do swego Boga i niecha potomstwo two e rozmnoży się i stanie
się tak liczne, ak liczne są ziarnka piasku nad brzegiem morza.

A kiedy Żyǳi spytali go, czy Bóg przy mie ich skruchę i uzna ich pokutę za popeł-
nione grzechy, Ozeasz odpowieǳiał:

— Bóg, który przebaczył Kainowi i Achabowi z Niniwy⁶⁵⁵, przy mie również waszą
skruchę. Bóg nie chce grzeszników karać śmiercią. On tylko prostu e drogi człowieka.
On pragnie edne rzeczy: aby człowiek stał się lepszy!

⁶⁵¹Ozeasz — syn Beeriego, eden z proroków mnie szych Starego Testamenu. Bóg polecił mu wziąć za żonę
prostytutkę i wychowywać e ǳieci (Oz ,), co zosta e porównane do relac i Boga i narodu żydowskiego.
[przypis edytorski]

⁶⁵²Abraham — pierwotnie imię Abram, syn Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się Bóg i nakazał mu wyruszyć
do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to mie sce odda e ego potomstwu
(Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim przymierze; zapowieǳiał, że
Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham; wtedy również Bóg nakazał
dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która była bezpłodna (Rǳ ,–
), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar — Izmael (Rǳ ,–).
ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka (Rǳ ,–). Po śmierci
Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama
na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał na to i gdy miał go zabić,
Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁶⁵³Izaak — patriarcha biblĳny; pierwszy i edyny wspólny syn Abrahama i Sary. Sara była bezpłodna, do
czasu, kiedy Bóg ukazał się Abrahamowi po raz drugi i zapowieǳiał, że ego -letnia żona uroǳi mu syna
(Rǳ ,–; Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama na próbę i kazał mu złożyć Izaaka w ofierze. Gdy Izaak uż
leżał na ołtarzu i Abraham miał go zabić, Bóg nakazał Abrahamowi nie zabĳać syna, a w zamian złożyć w ofierze
barana (Rǳ ,–). Dorosły Izaak wziął za żonę Rebekę (Rǳ ,) z którą miał bliźnięta – Ezawa i Jakuba
(Rǳ ,–). Zmarł w wieku  lat (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁶⁵⁴Jakub — syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Ezawa (Rǳ ,; Rǳ ,). Ezaw uroǳił się pierwszy, ale
sprzedał Jakubowi swo e pierworóǳtwo (Rǳ ,–). Po ął za żony siostry Leę i Rachelę (Rǳ ,–);
one oraz ich niewolnice dały mu dwunastu synów: Rubena, Symeona, Lewiego, Jude, Dana, Nealego, Gada,
Asera, Issachara, Zabulona, Józefa i Beniamina (Rǳ ,–). Jakub walczył z aniołem, który wyłamał mu
biodro, ale z nim nie zwyciężył, dlatego anioł zmienił mu imię na Izrael (Rǳ ,). Dwunastu ego synów
dało początek dwunastu pokoleniom Izraela (Rǳ ,). [przypis edytorski]

⁶⁵⁵Achab z Niniwywłaśc. Achab— siódmy król północnego królestwa Izraela, panował w latach – p.n.e.,
nie ma doniesień by pochoǳił z Niniwy. Przeszedł do historii, ako niegoǳiwiec, który odwrócił się od Boga
żydowskiego na rzecz Baala (Krl ,–). [przypis edytorski]
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⁶⁵⁶   ⁶⁵⁷,    -

Coǳiennie rano, kiedy kobiety z królewskiego haremu⁶⁵⁸ wychoǳiły na spacer po ǳie- Żyd, Mądrość
ǳińcu pałacu, Mordecha korzystał z okaz i, aby odbyć rozmowę z Esterą. Podczas roz-
mowy uǳielał wskazówek, ak ma postępować, gdyż dla Żydów w królestwie Achaszwe-
rosza⁶⁵⁹ nastały barǳo ciężkie czasy.

— Bliskie uż dni — tłumaczył e — kiedy król włoży na two ą głowę koronę po
Waszti. I dlatego raǳę ci, abyś pod żadnym pozorem nie u awniła królowi, z akiego
narodu się wywoǳisz.

— Dlaczego?
— Wiesz dobrze, że Achaszwerosz, kiedy się pogniewał na Waszti, rozkazał ą zabić.

Kiedy ty go rozgniewasz, może całą swo ą złość wylać nie tylko na ciebie, ale również na
wszystkich Żydów zamieszkałych w ego królestwie. Jednym słowem, oznaczać to może
zagładę Żydów.

— Jeśli est tak, ak powiadasz, to dlaczego nie zemścił się na naroǳie Waszti?
— Odpowiedź est prosta. W tym wypadku musiałby pozbawić życia swoich na -

lepszych ministrów i na lepszych generałów. Żyǳi natomiast stanowią w tym państwie
znikomą mnie szość. Wybić ich wszystkich co do nogi w eden ǳień to dla króla drob-
nostka.

— Masz rac ę — postąpię tak, ak mi raǳisz. Nie u awnię przed nim mego po-
choǳenia ani mego właściwego imienia. Nawet Żyǳi nie będą wieǳieli, że ich siostra
przebywa w pałacu króla. Kiedy zna dą się w kłopocie, niech nie liczą na mnie, tylko na
Boga. Niech się do Niego zwraca ą, gdyż On est źródłem ich wiary i ufności.

— Oby Bóg cię błogosławił i obyś zawsze kroczyła Jego drogami. Ukrywa ąc swo e
pochoǳenie, dokonasz wielkie rzeczy dla swego narodu. Gdyby bowiem twoi bracia
dowieǳieli się, że esteś żoną władcy tego kra u, wbiliby się w pychę i odnosiliby się
z wyższością do pozostałych narodów Pers i i Medii⁶⁶⁰. Zaczęliby trąbić, że król nie znalazł
pośród wszystkich narodów królestwa takie kobiety, ak Żydówka Estera. Chełpiliby się,
że tylko ona całkowicie zawładnęła ego sercem. Istnie e również niebezpieczeństwo, że
Żyǳi będą powoływać się na ciebie w różnych, często prywatnych sprawach. Wywołałoby
to rozgoryczenie u sąsiadów nie-Żydów, którzy by nie pozostali obo ętni na drażniące
postępowanie Żydów. Zaczęłyby się napaści i ty musiałabyś interweniować u króla. Każda
taka interwenc a doprowaǳałaby stopniowo do poniżenia two e godności i podważałaby
pozyc ę Żydów w kra u. W te sytuac i Żyǳi muszą polegać tylko na swo e uczciwości,
sprawiedliwości i prawości.

⁶⁵⁶Mordechaj a. Marchodeusz — syn Jaira z pokolenia Beniamina, służący na dworze w Suzie; o czym Estery,
który podesłał ą Kserksesowi (Achaszweroszowi), gdy ten szukał żony (Est ,–). Znany również z tego, że,
wierny swo e religii, nie oddawał pokłonów na wyższemu urzędnikowi królewskiemu, Hamanowi (Est ,–),
za co ten miał skazać ego i cały naród żydowski na śmierć (Est ,–). ǲięki wstawiennictwu Estery, Żyǳi
zostali ocaleni, natomiast Haman poniósł śmierć (Est ,–). [przypis edytorski]

⁶⁵⁷Estera — żydówka wychowywana w czasie niewoli babilońskie przez swo ego kuzyna Mordecha a a. Mar-
docheusza (est ,–). Wg Biblii została żoną króla perskiego Kserksesa I a. Achaszwerosza (Est ,). Naraża ąc
swo e życie, wstawiła się za narodem żydowskim u króla, podważa ąc tym samym zalecenia na wyższego urzęd-
nika Hamana, który polecił żydów zgłaǳić (Est ,–). Król zgoǳił się oszczęǳić Żydów, a Haman został
powieszony (Est ,). [przypis edytorski]

⁶⁵⁸harem — ogół wszystkich żon i nałożnic danego mężczyzny będących na ego utrzymaniu i mieszka ących
w części domu zwane haremem, do które nie ma ą wstępu inni mężczyźni. [przypis edytorski]

⁶⁵⁹Achaszwerosz właśc. Kserkses I, (łac. Aswerus) (– p.n.e.) — władca perski z dynastii Achemenidów;
w  r. p.n.e. wyruszył na wo nę z Grec ą, pokonał Spartan pod Termopilami, spalił Ateny, następnie ego
flota została rozbita pod Salaminą. Dalsze potyczki z Grec ą kończyły się przeważnie przegraną Persów, ednak
nie spowodowało to znacznych zmian terytorialnych. Zgodnie z Księgą Estery Kserkses I po ął za żonę Waszti,
następnie się z nią rozwiódł i po ął za żonę Esterę (Est ,; Est ,); wedle źródeł historycznych żona Kserk-
sesa miała na imię Amestris; nie est rozstrzygnięte, czy Amestris i Estera, to edna i ta sama osoba. [przypis
edytorski]

⁶⁶⁰Media — państwo utworzone przez plemiona medy skie na terenach obecnego zachodniego Iranu w VII
w. p.n.e., w połowie VI w. p.n.e pokonane przez Persów. [przypis edytorski]
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⁶⁶¹  ⁶⁶²
W myśl ogłoszonego przez perskiego króla zarząǳenia piękna Hadasa⁶⁶³ miała również
stawić się w pałacu Achaszwerosza⁶⁶⁴. Mordecha ⁶⁶⁵ ednak postanowił ukryć ą w swoim
domu. Strażnicy króla prędko wpadli na e trop i postawili Mordecha owi ultimatum:
„Albo poślesz Hadasę do pałacu, albo my poślemy ciebie na tamten świat”.

Mordecha zrozumiał, że to nie żarty. Jeśli on zginie, to i Hadasa przepadnie. Nolens
volens⁶⁶⁶ zaprowaǳił ą do pałacu i przekazał w ręce naǳorcy królewskiego haremu⁶⁶⁷,
eunucha⁶⁶⁸ Hega a.

Tymczasem Achaszwerosz polecił swoim sługom wprowaǳić do haremu wszystkie Kobieta, Piękno
wytypowane w kra u piękności. Następnie każda stawała przed obliczem króla, który
wnikliwym okiem znawcy kobiet taksował⁶⁶⁹ ą. Miarą i kryterium ego oceny była Waszti,
od niedawna odsunięta żona. Portret e wisiał nad ego łóżkiem i za każdym razem, kiedy
kandydatka stawała przed nim, porównywał ą z postacią byłe żony.

— Nie, nie esteś podobna do Waszti. Nie nada esz się, możesz wrócić do domu.
I tak edna za drugą, urażone w swo e kobiece ambic i ǳiewczęta wracały do do-

mu roǳiców. A kiedy przyszła kole na Hadasę, zaszło coś naǳwycza nego. Zmęczony
dotychczasowym przeglądem pięknych niewiast Achaszwerosz nagle wykazał zaintereso-
wanie. Stała przed nim Hadasa, siostrzenica Mordecha a⁶⁷⁰. Nie mógł oderwać od nie
wzroku. Po dłuższe chwili przeniósł wzrok na portret Waszti i o ǳiwo, Hadasa była od
nie pięknie sza. Król był olśniony. Tak piękne i pełne wǳięku kobiety dotychczas nie
wiǳiał. Z serca wyrwał mu się okrzyk:

— Jesteś przepiękna! Pięknie sza od wszystkich kobiet na świecie. Nie powinnaś ed-
nak nosić imienia Hadasa. Ty powinnaś się nazywać Estera. Two a twarz aśnie e bowiem
ak na wspanialsza gwiazda nazywana Isztar⁶⁷¹.

Natychmiast polecił Hega owi wydać e na lepsze kosmetyki, perfumy, ole ki i balsa-
my. Do e dyspozyc i rozkazał przyǳielić siedem służebnic. Każde życzenie Estery miało
być traktowane ak rozkaz samego króla.

Hega zaprowaǳił ą do apartamentu w haremie. Estera wydała mu pierwsze pole-
cenie:

⁶⁶¹Estera — żydówka wychowywana w czasie niewoli babilońskie przez swo ego kuzyna Mordecha a a. Mar-
docheusza (est ,–). Wg Biblii została żoną króla perskiego Kserksesa I a. Achaszwerosza (Est ,). Naraża ąc
swo e życie, wstawiła się za narodem żydowskim u króla, podważa ąc tym samym zalecenia na wyższego urzęd-
nika Hamana, który polecił żydów zgłaǳić (Est ,–). Król zgoǳił się oszczęǳić Żydów, a Haman został
powieszony (Est ,). [przypis edytorski]

⁶⁶²Hegaj — eunuch usługu ący królowi Pers i, w ego haremie (Est ,). [przypis edytorski]
⁶⁶³Hadasa a. Hadassa — choǳi tu o Esterę. Hadasa est, prawdopodobnie, żydowskim odpowiednikiem

perskiego imienia Estera (za przypisem z Biblii Tysiąclecia Est ). [przypis edytorski]
⁶⁶⁴Achaszwerosz właśc. Kserkses I, (łac. Aswerus) (– p.n.e.) — władca perski z dynastii Achemenidów;

w  r. p.n.e. wyruszył na wo nę z Grec ą, pokonał Spartan pod Termopilami, spalił Ateny, następnie ego
flota została rozbita pod Salaminą. Dalsze potyczki z Grec ą kończyły się przeważnie przegraną Persów, ednak
nie spowodowało to znacznych zmian terytorialnych. Zgodnie z Księgą Estery Kserkses I po ął za żonę Waszti,
następnie się z nią rozwiódł i po ął za żonę Esterę (Est ,; Est ,); wedle źródeł historycznych żona Kserk-
sesa miała na imię Amestris; nie est rozstrzygnięte, czy Amestris i Estera, to edna i ta sama osoba. [przypis
edytorski]

⁶⁶⁵Mordechaj a. Marchodeusz — syn Jaira z pokolenia Beniamina, służący na dworze w Suzie; o czym Estery,
który podesłał ą Kserksesowi (Achaszweroszowi), gdy ten szukał żony (Est ,–). Znany również z tego, że,
wierny swo e religii, nie oddawał pokłonów na wyższemu urzędnikowi królewskiemu, Hamanowi (Est ,–),
za co ten miał skazać ego i cały naród żydowski na śmierć (Est ,–). ǲięki wstawiennictwu Estery, Żyǳi
zostali ocaleni, natomiast Haman poniósł śmierć (Est ,–). [przypis edytorski]

⁶⁶⁶Nolens volens (łac.) — chcąc, nie chcąc. [przypis edytorski]
⁶⁶⁷harem — ogół wszystkich żon i nałożnic danego mężczyzny będących na ego utrzymaniu i mieszka ących

w części domu zwane haremem, do które nie ma ą wstępu inni mężczyźni. [przypis edytorski]
⁶⁶⁸eunuch (gr. dosł.: strażnik łoża) — wykastrowany mężczyzna lub chłopiec pełniący rolę strażnika haremu.

Eunuchowie występowali na dworach chińskich, egipskich, perskich, bizantyńskich czy osmańskich. [przypis
edytorski]

⁶⁶⁹taksować — oceniać kogoś, określać cenę. [przypis edytorski]
⁶⁷⁰siostrzenica Mordechaja — Estera była córką stry a Mordecha a (Est ,). [przypis edytorski]
⁶⁷¹Isztar — imię główne bogini panteonu mezopotamskiego, bogini Isztar, która patronowała wo nom oraz

miłości cielesne . Z boginią Isztar utożsamiano planetę Wenus, którą wtedy nazywano gwiazdą. Wenus est
ednym z aśnie szych obiektów na nieboskłonie. [przypis edytorski]
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— Przynieś mi chleba i wody. Przez cały ǳień nic nie adłam. I nie namawia mnie
do spożywania smakołyków z kuchni królewskie .

— Proszę cię, nie rób tego, bo ę się króla. Od zwykłego chleba i wody zmarnie esz
i król mnie za to pozbawi życia.

— Nic się nie bó , chleb i woda nie zaszkoǳą memu ciału.
Hega spełnił życzenie Estery, które piękność od chleba nie straciła nic ze swego

blasku.
  
W Jerozolimie⁶⁷² żył pewien mąż imieniem Jonadab⁶⁷³. Był to człowiek niezwykle prawy Król, Dobro
i dobroczynny. Wiǳąc, ak król Herod⁶⁷⁴ znęca się nad Żydami, postanowił udać się do
niego, aby zmienił swo e postępowanie, gdyż naród kipi uż nienawiścią do władcy. Po
wielu staraniach udało mu się dostać przed oblicze Heroda:

— Przyszedłem — powieǳiał — aby wytłumaczyć królowi, że tak rząǳić nie można.
Gotów estem mu poraǳić, ak zdobyć serce narodu.

— Dobrze — powieǳiał Herod — chętnie cię posłucham.
— Pierwsza rzecz to rząǳić sprawiedliwie państwem i do narodu odnosić się z wy-

rozumiałością i miłością. Naród wtedy okaże ci zarówno miłość, ak posłuszeństwo.
Herod uznał słowa Jonadaba za bezczelne i kazał go wyrzucić za drzwi. Od te chwili

zaczął się go czepiać. Nękał go i gnębił. Jonadabowi nie pozostało nic innego, ak tylko
wynieść się z Jerozolimy. Wrócił do kra u roǳinnego, do Libanu. Za ął się rolnictwem.
Uprawiał swo e pola, lasy i ogrody. Zbierał dużo plonów, ale dla siebie zostawiał tylko
tyle, ile mu było potrzebne do życia. Ogromną resztę zboża i warzyw załadowywał na
wozy i wyprawiał e do Jerozolimy, aby dary Boże rozdać ubogim.

W akiś czas potem zmarła mu żona. Wraz z córką Zemirą okrył się żałobą. Zmarłą Córka, Żona, Śmierć,
Modlitwapochował w ogroǳie w pobliżu domu. Po siedmiu dniach żałoby przystąpił do wzniesienia

nad grobem „ohelu”⁶⁷⁵, czyli kamiennego grobowca. Zemira potem coǳiennie wznosiła
przy grobowcu matki modły do Boga.

Pewnego dnia podczas odmawiania modlitwy przy grobowcu usłyszała akieś kroki.
Spo rzała za siebie i oczom e ukazał się akiś młody mężczyzna, który podchoǳił do drzwi
domu. Młoǳieniec miał długie włosy, po których domyśliła się, że należy do mnichów.
Na e pytanie, kim est i czego chce, odpowieǳiał:

— Uczyń mi łaskę i pozwól mi się tu ukryć. Strażnicy króla Heroda gonią mnie. Ma ą Pomoc
rozkaz zabić wszystkich mnichów w kra u. Uciekłem wraz z towarzyszami do Libanu, ale
oni uż tu dotarli. Słyszałem nad ranem dźwięki ich trąbek. Rozproszyliśmy się i każdy
z nas szuka teraz ukrycia na własną rękę. W taki oto sposób znalazłem się w tym ogroǳie.

Słowa młodego mnicha u ęły Zemirę za serce.
— Dobrze — powieǳiała — możesz tu pozostać aż do czasu, kiedy „gończe psy”

Heroda opuszczą Liban. Chodź, ukry ę cię w grobowcu, a tymczasem przygotu ę eǳenie
dla ciebie i dla twoich towarzyszy.

Wieczorem pod osłoną ciemności zaniosła mnichowi do kry ówki cały worek żywno-
ści i pokaźną sumę pienięǳy. W ostatnie chwili zd ęła nawet z ręki srebrną bransoletkę
i dołożywszy ą do pienięǳy, powieǳiała:

⁶⁷²Jerozolima a. Jeruzalem — miasto położone na wzgórzach Judei. Nazwa Jerozolima funkc onu e od zdoby-
cia miasta przez Dawida, który ustanowił ą stolicą swo ego państwa (poprzednią stolicą był Hebron) (Sm ,).
Wcześnie miasto przynależało do rodu Jebusytów, stąd nazwa Jebus (Joz ,). W Księǳe Roǳa u, w cza-
sach Abrahama, występu e miasto o nazwie Salem a. Szalem, w którym panował Melchizedek; miasto est
utożsamiane z późnie szą Jerozolimą (Rǳ ,). Król Salomon wybudował w mieście tzw. Pierwszą Świątynię
(Krl ,), mie sce przechowywania Arki Przymierza (Krl ,–), od tego czasu est to na ważnie sze miasto
w religii żydowskie . [przypis edytorski]

⁶⁷³Jonadab— w Bibliiwystępu ą dwie różne postaci o tym imieniu, żadna nie est ednak tożsama z Jonadabem
z midrasza Miłość Żydówki. [przypis edytorski]

⁶⁷⁴Herod właśc. Herod Wielki /– p.n.e. — namiestnik Galilei od  r. p.n.e., namiestnik Celesyrii
i Samarii od  r. p.n.e. Od roku  p.n.e. król Judei z łaski Rzymu. Dobry zarządca oraz inic ator wielu
budowli. Wg Ewangelii Mateusza Herod Wielki wydał nakaz rozpoczyna ący tzw. Rzeź Niewiniątek, nie ma
ednak innych przekazów, by takie zdarzenie miało mie sce. [przypis edytorski]

⁶⁷⁵ohel — niewielki kamienny, bądź drewniany grobowiec żydowski, na częście o kształcie prostopadłościanu
przykryty dwuspadowym dachem, posiada drzwi, czasem okna. Ohele wznoszone są nad grobami wybitnych
rabinów lub cadyków oraz ich męskich potomków. [przypis edytorski]
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— Weź to wszystko na drogę i niech Bóg ma ciebie i twoich towarzyszy w opiece.
Młody człowiek wziął worek na plecy i poǳiękowawszy Zemirze w swoim i towarzyszy

imieniu, opuścił grobowiec.

*

W mieście Hebron⁶⁷⁶ Jonadab miał serdecznego przy aciela z lat młodości imieniem Przy aźń, Syn, Małżeństwo
Uziel. Pewnego dnia przybył do niego akiś człowiek z listem od tegoż Uziela. Przy aciel
tak do niego pisał:

— Doszły mnie wieści, że two a córka Zemira est mądrą i bogobo ną
ǳiewczyną. Pomyślałem sobie, że byłaby idealną żoną dla mego syna Awi-
nadaba, który również est mądry, wykształcony i bogobo ny. Jeśli mo a
propozyc a odpowiada ci, to prześlĳ mi odpowiedź przez oddawcę ninie -
szego listu. Syn dostanie ode mnie znaczną część sporego ma ątku, którym
Bóg raczył mnie obdarzyć. Na ślub wybierzemy się razem z mo ą żoną do
Libanu, aby w twoim domu wyprawić wesele naszym ǳieciom.

Przeczytawszy list, Jonadab przez dłuższą chwilę oddał się rozmyślaniom.
— Jakże słuszne są słowa mędrca Salomona⁶⁷⁷, który powieǳiał był: „Już we wcze-

snym ǳieciństwie można poznać, czy człowiek bęǳie uczciwy i porządny”. Awinadab,
syn Uziela, miał zaledwie cztery lata, kiedy swó chleb rozdawał ubogim. Już wtedy byłem
pewny, że Bóg obdarzył go czystym sercem, a teraz wiǳę, że nie omyliłem się.

I doszedłszy do takiego przekonania, Jonadab wziął pióro i napisał do przy aciela
krótki list następu ące treści: „Przy mu ę two ą propozyc ę. Przy eżdża cie z synem do
mnie”.

Minęły trzy miesiące, Jonadab przebywał właśnie w swoim letniskowym domu, kie- Śmierć, Żałoba
dy służący zameldował mu o przybyciu akiegoś młodego człowieka z Hebronu. Kazał
wprowaǳić go do poko u. Po chwili z awił się młoǳieniec, który po słowach powital-
nych przedstawił się ako syn Uziela, Awinadab.

Jonadab serdecznie go uścisnął i zapytał o zdrowie roǳiców, którzy mieli przecież
przybyć razem z nim. Relac a Awinadaba nie była pociesza ąca:

— Dwa miesiące temu — powieǳiał — o ciec mó nagle zachorował. W obliczu
śmierci przywołał mnie do siebie i oświadczył: „Po mo e śmierci sprzeda dom, pola
i ogrody i wraz z matką uda się do mego przy aciela Jonadaba z Libanu. Poślubisz ego
córkę i osiedlisz się tam na stałe”. Matka nie mogła przeboleć śmierci o ca i nim skończyło
się  dni żałoby, przeniosła się również na tamten świat.

Jonadab tak się prze ął relac ą Awinadaba, że przez cały ǳień i całą noc nie mógł
przy ść do siebie. Nad ranem słuǳy Awinadaba wnieśli do domu kuy zawiera ące ego
ma ątek.

Kiedy postawili e na mie scu, Awinadab oświadczył:
— W ciągu długich lat wiernie służyliście memu o cu. Teraz nadszedł czas, aby zwrócić

wam wolność. Jesteście wolni i możecie iść tam, dokąd chcecie. Macie pieniąǳe na zakup
osłów i tego wszystkiego, co est potrzebne we własnym gospodarstwie.

Jonadab był szczerze zdumiony zobaczywszy, ile złota, srebra i diamentów Awinadab
wypakował z kuów.

— Wiǳę — powieǳiał — że Bóg obdarzył twego o ca wielkim bogactwem, a mnie
się zdawało, że posiadał niewielkie pole i niewielki ogród.

Awinadab nie zareagował na te słowa. Nagle akoś się zasępił i spochmurniał. Przez
cały ǳień nie tknął eǳenia. Jonadab był przekonany, że to z powodu żałoby po o cu.

Wkrótce odbyło się wesele. Jonadab zaprosił na przy ęcie wszystkich swoich przy aciół Wesele
i zna omych.

⁶⁷⁶Hebron a. Kiriat-Arba — miasto wspominane w Biblii, położone na Wyżynie Jude skie (Rǳ ,). Pełniło
barǳo ważną rolę dla plemienia Judy; było ednym z sześciu miast ucieczki dla nieumyślnych zabó ców. [przypis
edytorski]

⁶⁷⁷Salomon — syn Dawida i Batszeby (Sm ,), król Izraela, następca Dawida (Krl ,), znany ze swe
mądrości, oraz, wg tradyc i udaistyczne , również z właǳy nad demonami. [przypis edytorski]
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Siedem dni weselnych szybko przeminęło, ale Awinadab nadal był smutny. Na pytania Smutek, Choroba, Dobro,
Niewoladomowników o powód smutku ciężko wzdychał i powiadał:

— Nie prze mu cie się mną. Trochę niedomagam. To mi prze ǳie.
Jonadab i Zemira barǳo mu współczuli. Wszystkimi sposobami starali się podtrzy-

mać go na duchu i umilić mu pobyt w domu. Wysiłki ich poszły ednak na marne,
Awinadab nie pozbył się złego nastro u. Podkrążone i zaczerwienione oczy świadczyły
o tym, że w nocy nie śpi.

Wreszcie Zemira nie wytrzymała i zapytała go wprost o powód smutku. Chce mu
pomóc. Może uda e się wyciągnąć go z depres i? W odpowieǳi usłyszała:

— Jeśli naprawdę chcesz mi pomóc, to nie zadawa pytań. Ja przed nikim nie otworzę
serca.

Jonadab usłyszawszy od Zemiry, co e mąż powieǳiał, doszedł do przekonania, że
Awinadaba opanowały złe duchy. Wykosztował się więc na na lepszych doktorów, którzy
zaczęli go leczyć wszelkimi dostępnymi środkami, ale nic nie pomogło. Awinadab trzy dni
w tygodniu pościł. Zaczął ho nie rozdawać pieniąǳe ubogim. Wyzwalał również za ciężkie
pieniąǳe niewolników z rąk bogatych właścicieli. Teściowi Jonadaba zapłacił podwó ne
odszkodowanie za wyzwolenie ego niewolników. Przez cały ǳień modlił się w swoim
poko u. Wychoǳił z niego tylko wtedy, kiedy wzywano go na wspólne posiłki.

W dobroczynne ǳiałalności zięcia Jonadab wiǳiał przykład pobożności i sprawie-
dliwości.

W rok po ślubie Zemira uroǳiła syna. Z okaz i uroczystości obrzezania⁶⁷⁸ Jonadab Syn
urząǳił ucztę, na którą zaprosił całą swo ą liczną roǳinę. Po uroczystości goście podeszli
do Awinadaba z gratulac ami. I oto ku zdumieniu wszystkich, miast się cieszyć, Awina-
dab zaczął się trząść i zǳierać z siebie szaty. Przerażeni goście chcieli go uspokoić, ale
on zamknął się w swoim poko u. Przez drzwi słychać było, że strasznie płacze. Radosna
uroczystość zamieniła się w żałosną. Goście z uczuciem niesmaku opuścili dom Jonadaba.

Po tym zdarzeniu Awinadab kontynuował dobroczynną akc ę wyzwalania niewol-
ników i obǳielania biednych pienięǳmi. Wkrótce skończyły się pieniąǳe i Awinadab
pozostał bez grosza.

Pewnego wieczoru, podczas którego Jonadab, Zemira i Awinadab sieǳieli przy kolac i Żołnierz, Złoǳie
i przysłuchiwali się pomrukom ǳikich zwierząt z lasów Libanu, wbiegł do poko u służący
z krzykiem, że akiś uzbro ony odǳiał otoczył dom.

— Skąd żołnierze do Jonadaba? Jakie pretens e może do niego teraz mieć Herod?
Wtem otworzyły się drzwi i do poko u wszedł oficer w asyście uzbro onych w miecze

żołnierzy. Oficer podszedł do Jonadaba i oświadczył:
— Mam rozkaz króla, aby zaaresztować twego zięcia. Wyrokiem sądu skazany został

na śmierć.
— To chyba akaś pomyłka — oświadczył drżącym głosem Jonadab. — Mó zięć

czyni wiele dobrego. Taki człowiek nie może być przestępcą.
Jonadab chciał eszcze coś powieǳieć, ale nagle Awinadab podszedł do oficera i oświad-

czył:
— To a estem tym człowiekiem, którego szukasz.
Oficer nałożył mu ka danki. Na ten widok Zemira zemdlała. Kiedy ą ocucili, Awi- Syn

nadab poprosił oficera, żeby mu pozwolił na pożegnanie pocałować syna. Oficer wyraził
zgodę.

Ucałowawszy syna, Awinadab rozpłakał się. Obecni w poko u wzruszyli się tak, że
łzy po awiły się w ich oczach. Żołnierze wyprowaǳili Awinadaba, wsaǳili go do wozu
i po echali do Jerozolimy. Tam zamknęli w więzieniu przeznaczonym dla więźniów króla.

*

⁶⁷⁸obrzezanie — usunięcie agmentów napletka u mężczyzny; rytuał obrzezania est obowiązkowy u Żydów,
ako potwierǳenie przymierza, które zawarł Bóg z Abrahamem (Rǳ ,–). [przypis edytorski]
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Na drugi ǳień Jonadab dosiadł osła i po echał do Jerozolimy. W mieście zaczął dopy-
tywać się o powód uwięzienia zięcia. Zbierał informac e ze wszystkich możliwych źródeł.
Na podstawie zdobytych wiadomości stwierǳił, że ego zięć należał do zbó eckie bandy.
Był przez długi czas poszukiwany. Sąd Sanhedrynu⁶⁷⁹ rozpatru e ego sprawę. Pewny był
wyrok śmierci. Przybity tymi wiadomościami wrócił do domu i opowieǳiał swo e córce,
ak się rzecz ma. Na koniec oświadczył:

— Zapomnĳ o nim, mo a córko. Wymaż go z pamięci i wyrzuć z serca. Przeklnĳ
ǳień, w którym wyszłaś za niego za mąż.

— Nie mów tak, o cze. Nigdy nie uwierzę, aby mó mąż popełnił akąś zbrodnię.
Gdybym to nawet słyszała z ego ust, także nie uwierzę. Nie zważa ąc na nic, opuszczam
cię, mó o cze! Biorę ǳiecko i uda ę się do Jerozolimy. Pó dę do króla, padnę przed nim
na kolana i będę błagała o sprawiedliwość dla mego męża. Kto wie, może Pan Bóg wypełni
serce króla litością i uwolni mego Awinadaba. Wierzę, że eszcze bęǳiemy szczęśliwi.

Słowa córki dotknęły Jonadaba do żywego. Rozchorował się i wkrótce umarł. Po sied- Śmierć
miu dniach żałoby Zemira wzięła na ręce synka i udała się do Jerozolimy. Właśnie ob-
choǳono pielgrzymie święto. Ze wszystkich zakątków kra u przybyli Żyǳi do świętego
miasta. Ulice były wypełnione radosnym tłumem. Wszyscy śpiewali, śmiali się i bawi-
li, tylko Zemira przepo ona była smutkiem. Choǳiła po ulicach i płakała. Jakiś starszy Smutek, Łzy
człowiek zatrzymał ą i spytał, dlaczego płacze, kiedy wszyscy ǳiś się radu ą. Zemira opo-
wieǳiała mu o swo e tragedii i o tym, że chce dostać się na rozmowę z królem. Starzec
ostuǳił nieco e zapał:

— Nie myśl, że to tak łatwo dostać się do króla. Po prostu nie wpuszczą cię do
pałacu. Zaczeka na chwilę, kiedy król w droǳe do świątyni bęǳie prze eżdżać karetą
przez ulice. Staniesz na środku ezdni i rzucisz się pod karetę. Król bęǳie musiał polecić
woźnicy zatrzymać konie. Wtedy przystąpisz do niego i wszystko mu powiesz.

Rada starca spodobała się Zemirze. Do prze azdu króla zostało kilka dni. Na ten czas
starzec zaprosił ą w gościnę do siebie do domu.

I oto nadszedł ǳień, w którym król miał się udać karetą do świątyni. Służby porząd-
kowe wyruszyły wcześnie , aby oczyścić drogę. Rozłożyły na ulicach kobierce i ustawiły
po obu stronach ezdni bogato zdobione kolumny. Właściciele domów przy ulicach, któ-
rymi król miał prze eżdżać, wywiesili w oknach flagi i transparenty z hasłami wita ącymi
Heroda. Wkrótce główna ulica prowaǳąca do świątyni zaroiła się od tłumów. Zemira
w edne chwili przedarła się przez bloku ący chodnik tłum i wraz z ǳieckiem znalazła się
na ezdni tuż przed karetą. ǲiecko zdążyła położyć prawie pod kołami po azdu, a sama
padła na kolana. W te sytuac i kareta musiała się zatrzymać.

Król, u rzawszy przed sobą klęczącą kobietę, wzruszył się. „Co ci est?” — zapytał.
I Zemira łka ąc przedstawiła mu sprawę:

— Twoi strażnicy — powieǳiała — zamknęli mego męża Awinadaba syna Uzie-
la w więzieniu. Przysięgam, że mó mąż est niewinny. To uczciwy człowiek. Grozi mu
stryczek.

— Barǳo mi przykro, nieszczęśliwa kobieto, ale nie potrafię ci pomóc — odpowie-
ǳiał król. — Są niezbite dowody, że twó mąż est przestępcą. To zwykły oszust. Wcale
nie est Awinadabem synem Uziela z Hebronu. To Ramĳah ben Jonatan, bandyta. Ma
na swoim koncie wiele mordów i grabieży.

Zemira nie dała królowi dale mówić. Poprosiła go tylko o to, aby pozwolił e od-
wieǳić męża w więzieniu. „Chcę przy nim być w ostatnich chwilach ego życia”. Król
wyraził zgodę.

*

Następnego dnia z samego rana, Zemira zapukała do bramy więzienia. Uprzeǳony Więzienie

⁶⁷⁹Sanhedryn — zwany też Wysoką Radą lub Wielkim Sanhedrynem; na wyższa instytuc a sądownicza i re-
ligĳna starożytnego Izraela. Zgodnie z tradyc ą rabiniczną istniała nieprzerwanie od czasów mo żeszowych do
IV w n.e., ednak pierwsze pisemne potwierǳenie istnienia Sanhedrynu pochoǳi z  r. p.n.e. Sanhedryn
zbierał się w Jerozolimie na Wzgórzu Świątynnym, przewodniczył mu arcykapłan. W czasie diaspory mie sce,
w którym zbierał się Sanhedryn ulegało zmianom. [przypis edytorski]
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dozorca wprowaǳił ą do celi więźnia. Na widok męża Zemira załamała ręce i rozpłakała
się. Awinadab ze smutkiem w głosie powieǳiał: Żona, Mąż, Złoǳie ,

Więzień— Postara się zapomnieć o mnie. Nie zasłużyłem na two ą miłość. Oszukałem cię
i skrzywǳiłem. Okryłem hańbą całą two ą roǳinę.

— Ja mimo tego nie opuszczę ciebie. Nigdy o tobie nie zapomnę. Jesteś moim mężem.
Ciałem i duszą tylko do ciebie należę. Tylko śmierć może nas rozłączyć.

— Mówisz tak, bo nic nie wiesz o moim występnym życiu. Gdybyś wieǳiała, to byś
mną wzgarǳiła.

— Wiem edno. Jesteś moim mężem i do ciebie należy mo e życie. Bez względu na
to, czy esteś człowiekiem porządnym, czy złoczyńcą.

Ob ęła go za szy ę i rozpłakała się. Na ulicy słychać było e płacz. Luǳie zaczęli się
zbiegać. Zapytali dozorcę, kim est kobieta, która tak gorzko płacze. Ten opowieǳiał
im o tragiczne miłości do męża, który ma być powieszony. Luǳie głęboko prze ęli się
dramatem dwo ga młodych luǳi.

Tymczasem w celi mąż postanowił opowieǳieć Zemirze cały swó , tym razem nie
skłamany, życiorys. Brzmiał on tak:

— Niech mo e dotychczasowe życie posłuży ci za naukę, za morał i za wskazówkę, ak
wychować naszego syna na bogobo nego i prawego człowieka. Jeśli wyciągniesz z moich
doświadczeń właściwe wnioski, to uniknie on losu swego o ca. Miałem  lat, kiedy umar-
ła mi matka. Byłem dla nie wszystkim. Kochała mnie miłością bez granic. Wychowy-
wała mnie na pobożnego, prawego i uczciwego człowieka. O ciec był oficerem w wo sku
i rzadko przebywał w domu. Po śmierci matki znowu się ożenił. Macocha z mie sca mnie
znienawiǳiła. Nie przestawała znęcać się nade mną. Nie mogłem wytrzymać w domu.
Zacząłem szukać kolegów w środowisku takich samych ak a prześladowanych sierot.
Zaprzy aźniłem się z nimi i do domu nie wracałem, chyba że uż byłem straszliwie głodny
i musiałem wziąć od o ca trochę pienięǳy. Wtedy macocha podbechtywała⁶⁸⁰ go, aby
mnie ukarał, bom wszedł na złą drogę, bo zada ę się z pode rzanymi typami, bo pĳę itd.
O ciec zaczynał mnie wtedy okrutnie bić. Groził, że mnie wyrzuci na ulicę, eżeli nie
zerwę z moimi kolegami. Ja zaś mocno się do nich przywiązałem.

Strach przed o cem był ednak wtedy u mnie większy niż przy aźń z kolegami. Sie-
ǳiałem w domu, bo ąc się nawet wystawić nos za drzwi. Ale macocha wiǳąc mnie stale
w domu, eszcze barǳie zaczęła mi dokuczać. Postawiła przed o cem żądanie: „Albo on
zosta e w domu, albo a”. I o ciec wybrał. Ja musiałem opuścić dom. Wróciłem do moich
kolegów. Oni mieli w nosie króla i ego rozkazy. Gwizdali na ład i porządek ustanowiony
przez właǳę w kra u. Zorganizowali się w bandę, urząǳali zasaǳki i napadali na bo-
gatych kupców, bogatych właścicieli domów itd. Zaproponowali mi, żebym się do nich
przyłączył. Z początku odmówiłem. Koleǳy zostawili mnie i sami poszli w góry, aby
tam dokonywać napadów. Zostałem sam w mieście. Głód zaczął mi dokuczać. Zatęsk-
niłem do kolegów. Poszedłem ich szukać. Z dumą pokazali mi swo e łupy. Przystąpiłem
do bandy. Wkrótce zacząłem się wyróżniać w napadach. Wybrali mnie na swego herszta.
Dla zamaskowania moich czynów zapuściłem długie włosy i udawałem mnicha. Jako taki
nie buǳiłem u luǳi pode rzeń. Mogłem przeprowaǳić doskonałe rozeznanie obiektów
do napadu. Mogłem ustalić domy i porę rabunku.

I oto dowieǳiałem się, że w domu twego o ca est dużo złota i srebra. Z awiłem się
więc z myślą o dokonaniu rabunku. Wtedy spotkałem cię przy grobowcu matki. Opo-
wieǳiałem ci zmyśloną historię, że estem mnichem i uciekam wraz z kolegami przed
siepaczami króla Heroda, który rozkazał zgłaǳić wszystkich mnichów w kra u. Ty ulito-
wałaś się nade mną, uǳieliłaś mi schronienia w grobowcu, dałaś mi cały worek żywności
dla moich kolegów i na dodatek wręczyłaś mi swo ą bransoletkę. Dałem wówczas słowo,
że twego o ca nie obrabu ę. I kiedy sieǳiałem w kry ówce, przyszedł do mnie w nocy
eden z kompanów i zameldował, że niedaleko na droǳe prowaǳące do domu twego
o ca po awił się wóz, w którym sieǳą trzy osoby na oko barǳo bogate. Za wozem ciągnie
duża karawana wielbłądów obładowanych workami złota i srebrem. Natychmiast pode-
rwałem moich luǳi i napadliśmy na karawanę. Zagrabiliśmy cały ma ątek tych luǳi.
Spytałem właściciela, dokąd to eǳie z roǳiną. Dowieǳiałem się, że nazywa się Uziel,

⁶⁸⁰podbechtywać — pod uǳać, buntować kogoś przeciw komuś a. czemuś. [przypis edytorski]
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że eǳie z żoną i synem Awinadabem, który ma poślubić Zemirę, córkę Jonadaba, to
znaczy twego o ca, a ego przy aciela z lat młodości. Na wieść, że on ma ciebie poślubić,
ogarnęła mnie akaś ǳika zazdrość. Nie namyśla ąc się długo uprowaǳiłem o ca, matkę
i młoǳieńca do Filistynów⁶⁸¹ i sprzedałem ich ako niewolników.

Gdy wróciłem do kompanów, poǳieliliśmy się łupem. Ja wówczas oświadczyłem,
że zrywam z profes ą rozbó nika i wracam do roǳiny. Rozeszliśmy się, każdy w swo-
ą stronę. Skierowałem kroki do domu twego o ca. Przedstawiłem się ako oczekiwany
Awinadab syn Uziela z Hebronu. Wkrótce odbyło się nasze wesele. Słucha ąc mądrych
słów twego o ca i wiǳąc ego szlachetne i sprawiedliwe postępowanie, zacząłem mieć
wyrzuty sumienia. Postanowiłem odbyć pokutę. Zacząłem się żarliwie modlić do Boga,
aby odpuścił mi popełnione grzechy. Odprawiałem posty, umartwiałem ciało, a edno-
cześnie wyzwalałem, gǳie się dało, niewolników i rozdawałem pieniąǳe ubogim. Mo e
grzechy ednak były zbyt straszne, abym mógł spoko nie spać. Jeśli na chwilę zamykałem
oczy, natychmiast wiǳiałem koszmarne obrazy. Zapragnąłem umrzeć. I stało się. ǲień
śmierci nadchoǳi. Skazali mnie na karę śmierci przez powieszenie, dlatego, kochana
mo a żono, proszę cię, abyś się ode mnie odwróciła. Mo e grzechy są tak straszne, że
nawet śmierć nie zdoła mnie z nich oczyścić.

Zemira nie przerywała mu, a kiedy skończył zaczęła go pocieszać.
— Nie uważa się za skończonego złoczyńcę! Nie trać naǳiei na uzyskanie rozgrze-

szenia od Boga. Człowiek, który nawet czu e nóż na gardle, nie powinien zwątpić w Boga.
Do końca powinien się modlić. Bóg est miłosierny. — Słowa Zemiry podniosły go na
duchu.

— Gdybym wieǳiał, że Uziel i ego syn Awinadab eszcze ży ą, to bym uciekł z wię-
zienia i odszukał ich. Wykupiłbym ich z niewoli albo zamiast nich oddałbym siebie w nie-
wolę.

— Gdyby Bóg sprawił cud i zostałbyś uwolniony, a bym cię samego nie zostawiła.
Poszłabym razem z tobą szukać matki Awinadaba, aby ą wyzwolić lub z nią się zamienić.

Wiǳenie dobiegło końca. Wszedł dozorca, który oświadczył:
— Koniec wiǳenia! Współczu ę, ale musi pani opuścić celę, bo skazaniec za chwilę

zaprowaǳony zostanie na szubienicę.
Usłyszawszy złowieszcze słowa dozorcy, Zemira wydała straszliwy okrzyk. Od tego Cud

krzyku zatrzęsła się cała ziemia Izraela. W edne chwili runęły mury więzienia. Strach
i zgroza ogarnęły strażników. Jak podtrute myszy rozbiegli się na wszystkie strony. Ra-
mĳah skorzystał z zamieszania. Wziął za rękę Zemirę i krzyknął: „Ucieka my!”.

Trzy dni i trzy noce byli w droǳe. Czwartego dnia dotarli do Libanu. Strażnicy kró-
la nie gonili ich. Trzęsienie ziemi spowodowało tyle materialnych strat, że królowi nie
przyszło nawet na myśl za mować się teraz pogonią za akimś tam uciekinierem. Luǳie
wiǳieli w trzęsieniu ziemi karę Boga, a kiedy minęło, zadali sobie pytanie: Dlaczego
Bóg zesłał karę? I zaraz znaleźli odpowiedź: Z powodu Edomity⁶⁸² Heroda, który za-
garnął właǳę królewską. Ci ednak, którzy usłyszeli krzyk Zemiry i poznali e ǳie e,
powieǳieli: „Z powodu krzyku nieszczęśliwe kobiety na życie i śmierć przywiązane do
męża”.

Szuka ąc Uziela Ramĳah spotkał niewolnika, którego kiedyś wyzwolił. Wyzwoleniec Niewola
wyraził mu eszcze raz wǳięczność, mówiąc:

— Ty się nade mną ulitowałeś, kiedy było mi ciężko. Wyzwoliłeś mnie z niewoli,
dałeś mi pieniąǳe i pomogłeś stanąć na nogi. Teraz powoǳi mi się dobrze. Mam farmę
i zbieram dobre plony.

⁶⁸¹Filistyni — lud posiada ący państwo mięǳy Egiptem a Ziemią Obiecaną (W ,). Ziemia Filistynów
stanowiła wąski pas ziemi wzdłuż wschodniego wybrzeża Morza Śróǳiemnego. Na państwo składały się miasta:
Gaza, Aszdod, Aszkelon, Gat i Ekron (Joz ,), było to tzw. Pentapolis Filistyńskie. Istnienie Filistynów datu e
się na okres od XIII do III w p.n.e., następnie zostali poddani hellenizac i; zgodnie z Biblią: eden z głównych
wrogów Izraelitów. [przypis edytorski]

⁶⁸²Edomici — lud zachodniosemicki wywoǳący się z ziemi Edom, późnie Idumea (stąd: Idume czycy),
położone na południe od Morza Martwego. Byli blisko spokrewnieni z Izraelitami. Wg Księgi Roǳaju Edomici
wywoǳą się od Ezawa, zwanego też Edomem. Od czasów panowania Heroda Wielkiego, który pochoǳił
z Idumei mianem Edomity zaczęto nazywać każdego Rzymianina; było to określenie pe oratywne. [przypis
edytorski]
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Ramĳah ucieszył się z tego faktu i zapytał go, czy czasem nie słyszał o Żydach nie-
wolnikach u Filistynów.

— Dobrze się stało, bo u mnie pracu ą dwa niewolnicy z kra u Filistynów. Może oni
będą coś wieǳieli. — Okazało się, że zna ą Uziela i Awinadaba. Wieǳą, że teraz pracu ą
w Gat w gospodarstwie pewnego Filistyna.

Ramĳah natychmiast porozumiał się z Zemirą. Ta sprzedała swo ą posiadłość, aby za
uzyskane pieniąǳe wykupić Uziela i ego syna Awinadaba. Do żądane sumy zabrakło
ednak siedemǳiesięciu szekli⁶⁸³.

Ramĳah wyna ął się wtedy do pracy u bogatego Filistyńczyka. Pracował u niego rok Pieniąǳ
i trzy miesiące i wykupił Uziela i Awinadaba. Potem zabrał żonę i syna i wrócił z nimi
do Jerozolimy, bo dowieǳiał się, że ego o ciec umarł, a on był edynym spadkobiercą.
Oǳieǳiczywszy ma ątek po o cu, sprzedał go, a pieniąǳe oddał Awinadabowi i ego o cu
Uzielowi. Od nich uzyskał też wybaczenie.

Wzruszony Uziel zwrócił mu część pienięǳy, aby i on mógł zakupić dom i ǳiałkę,
z które mógłby się wyżywić. I tak też się stało. Ramĳah osiedlił się wraz z synem i żo-
ną na wsi. Uprawiał sam swo e pole i prowaǳąc uczciwe i godne życie zyskał szacunek
wszystkich sąsiadów.

⁶⁸⁴
Położone w Judei miasto Betulia⁶⁸⁵ oblegały wo ska dowoǳone przez Holofernesa⁶⁸⁶. Wo na, Miasto
Napastnikom udało się opanować wszystkie studnie i źródła wody zna du ące się poza
murami. Sytuac a mieszkańców stała się dramatyczna. Mie skie, wewnętrzne studnie nie
były w stanie zaopatrzyć w wodę luǳi i zwierzęta. Właǳe zarząǳiły reglamentac ę wody.
Wskutek tego częstym z awiskiem w oblężonym mieście były omdlenia, zwłaszcza kobiet
i ǳieci. Zrozpaczeni luǳie nie wytrzymali i tłumnie udali się do naczelnika miasta, aby
zaprotestować przeciwko ego polityce uporczywe obrony przed nieprzy acielem.

— Niech cię Bóg ukarze za to, żeś sprowaǳił na nas nieszczęście. Trzeba było poddać
miasto Holofernesowi. Obeszłoby się mnie szymi stratami w luǳiach. Teraz nie mamy
uż żadne naǳiei. Zginiemy z głodu i pragnienia. Czy nie lepie bęǳie, eśli poddamy się
nawet teraz? Wiemy, że nie obęǳie się bez grabieży, ale lepie być obrabowanym i nawet
zostać niewolnikiem niż umrzeć z pragnienia.

Uzĳah⁶⁸⁷ wyszedł do tłumu, który coraz barǳie rósł i burzył się:
— Spokó ! — zawołał. — Słucha cie tego, co wam powiem. Wierzę, że Bóg przy ǳie

nam z pomocą. Wytrwa cie eszcze przez pięć dni. W tym czasie wasi bracia w innych
miastach Judei dowieǳą się o nasze sytuac i i przy dą nam z odsieczą. Chcieliśmy wysłać
do nich gońców, ale wszystkie drogi zostały obsaǳone przez nieprzy aciela. Jeśli w ciągu
pięciu dni nie nade ǳie pomoc, postąpimy tak, ak żądacie. Otworzymy bramy i zdamy się
na łaskę wroga. Tymczasem idźcie do domów i módlcie się do Boga, który nie pozosta e
głuchy na wołanie człowieka.

W oblężone Betulii mieszkała pewna młoda wdowa o imieniu Judyta. Była córką Wdowa, Kobieta
arcykapłana Jochanana⁶⁸⁸. Je zmarły mąż nazywał się Manasses⁶⁸⁹ i był również z rodu

⁶⁸³szekel (hebr. dosł.: ważyć) — ednostka wagi ale równocześnie ednostka pieniężna. Zanim zaczęto bić
monety na Bliskim Wschoǳie szeklem określano ilość, a właściwie, wagę srebra. Od końca VI w. p.n.e. termin
szekel odnosił się do wybĳane wtedy srebrne monety. [przypis edytorski]

⁶⁸⁴Judyta — Żydówka pochoǳąca z pokolenia Symeona, wdowa po Manassesie (Jdt ,–). Zyskała sławę
ǳięki bohaterskiemu zabiciu przywódcy wo sk asyry skich, Holofernesa i tym samym uratowaniu miasta Betulia
od zagłady. Ninie szy midrasz dosyć wiernie oǳwierciedla treść biblĳne Księgi Judyty, edynego źródła wieǳy
nt. Judyty. [przypis edytorski]

⁶⁸⁵Betulia — miasto po awia ące się w biblĳne Księǳe Judyty, ednak przekazy historyczne ani wykopaliska
archeologiczne, ak dotąd, nie potwierǳa ą istnienia takiego miasta. [przypis edytorski]

⁶⁸⁶Holofernes — wg Księgi Judyty naczelny dowódca wo sk asyry skich króla Nabuchodonozora (Jdt ,).
Zachwycony pięknością Judyty zapragnął ą posiąść, ednak podczas wspólne uczty upił się (Jdt ,–), co
Judyta wykorzystała i zabiła go (Jdt ,–). [przypis edytorski]

⁶⁸⁷Uzĳah — zgodnie z Księgą Judyty w tym czasie naczelnikami miasta Betulia byli Oz asz, Chabris i Charmis.
Postać o imieniu Uzĳah nie po awia się. [przypis edytorski]

⁶⁸⁸Była córką arcykapłana Jochanana — zgodnie z Księgą Judyty, Judyta była córką Merariego (Jdt ,). Postać
arcykapłana Jochanana nie występu e w Biblii. [przypis edytorski]

⁶⁸⁹Manasses — mąż Judyty. Zmarł podczas żniw z powodu udaru słonecznego (Jdt ,–). [przypis edytorski]
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arcykapłanów. Zmarł od słonecznego udaru podczas pracy w polu. Judyta przez trzy la-
ta nosiła po nim żałobę. Na poddaszu swego domu zbudowała mały pokoik, w którym
modliła się i przez wszystkie dni tygodnia oprócz soboty pościła. Zamiast sukni nosiła
pokutny worek.

Była to piękna kobieta. Po mężu oǳieǳiczyła duży ma ątek. Miała dużo złota, srebra,
wiele domów i mnóstwo niewolników. Słynęła z pobożności i dobrych uczynków, była
osobą o dużym poczuciu godności narodowe . Nie mogła się pogoǳić z myślą o wydaniu
Betulii na łup nieprzy aciela. Udała się więc do naczelnika miasta, który w otoczeniu
starszych e wysłuchał. Przemawiała mocno i zdecydowanie.

— Kim esteście — powieǳiała do nich — że ośmielacie się wystawiać Boga na
próbę? A co bęǳie, eśli po pięciu dniach pomoc nie nade ǳie? Wydacie miasto wrogowi?
O nie! Tego nie możecie zrobić? A może Bóg wybrał inny ǳień, aby nas ocalić? Nigdy nie
należy wątpić w Boga. Czeka my z ufnością. On nam ześle pomoc. Dlatego pytam was:
czy z własne woli mamy stać się niewolnikami? Czy sami mamy podeptać naszą godność
narodową? Nigdy, przenigdy. Lepie umrzeć niż żyć w niewoli.

Uzĳah naraǳił się przez chwilę ze starszymi miasta, po czym rzekł:
— Słusznie mówisz, córko! W twych słowach nie ma ani edne myśli, z którą byśmy

się nie zgoǳili. Zrozum, że musiałem tak postąpić, bo luǳie umiera ąc z pragnienia żądali
tego ode mnie. Jesteś bogobo ną niewiastą, więc módl się do Boga, żeby napełnił nasze
studnie wodą. Jeśli Bóg nie ześle nam deszczu, wszyscy zginiemy.

Wówczas Judyta tak powieǳiała do Uzĳaha:
— ǲiś w nocy staniecie przy bramie miasta, a a z mo ą służącą wy ǳiemy do obozu

wroga i tam uczynimy, co zaplanowałam. Pokładam naǳie ę w Bogu, że rzecz mi się uda
i że zostaniemy wspomożone.

Zdumiony Uzĳah i nie mnie oszołomieni starsi miasta zasypali ą gradem pytań o e
plan. Judyta przerwała im oświadcza ąc:

— Nie zadawa cie mi zbędnych pytań. Zrobię tak, ak zaplanowałam. O wszystkim
dowiecie się po wykonaniu zadania.

— W takim razie pozosta e nam tylko życzyć ci powoǳenia.
Był wieczór. O te porze w Jerozolimie⁶⁹⁰ składano na ǳieǳińcu Świątyni ofiarę

mincha⁶⁹¹. Judyta włożyła na siebie pokutny worek, obsypała głowę popiołem i zaczęła
się modlić: „Boże Izraela, użycz mi siły i da mi odwagę, abym mogła wykonać zadanie.
Czynię to bowiem dla dobra Twego ludu, świętego miasta i świętego przybytku. Proszę
cię, abyś oddał w mo e ręce okrutnego wroga Holofernesa. I niecha wszyscy przekona ą
się, że Ty zawsze potrafisz nam pomóc. Ty bowiem esteś Bogiem, który wyzwala eńców
z niewoli, podnosi z nizin upadłych i wysłuchu e tych, którzy Ciebie woła ą”.

Odmówiwszy modlitwę, Judyta zeszła z poddasza do poko u, w którym obchoǳiła
sobotę i święta. Zd ęła worek pokutny i wdowie szaty.

Wzięła kąpiel, namaściła się wonnymi ole kami i włożyła na pięknie szą suknię, którą
nosiła w czasach, kiedy e mąż żył. Ozdobiła się pierścieniami i bransoletami, perłami
i broszkami. Wyglądała teraz ak prawǳiwa królowa. Zawołała służącą i razem przygoto-
wały na drogę dwa koszyki. Jeden z ǳbankiem wina, mleka i oliwy wzięła Judyta, a drugi
koszyk z figami, bochenkami chleba i torebkami mąki wzięła służąca.

Tak obładowane podeszły do bramy miasta. Tam spotkała się Judyta z czeka ącym na
nią Uzĳahem. Razem z nim stali starsi miasta. Uzĳah w imieniu wszystkich życzył im
sukcesu.

— Niecha Bóg naszych o ców sprawi, abyś znalazła uznanie w oczach tych, z którymi
się spotkasz. Niecha Bóg opromieni szczęściem wybraną przez ciebie drogę, aby czyn
przez ciebie dokonany przyniósł narodowi żydowskiemu zaszczyt i ocalenie.

⁶⁹⁰Jerozolima a. Jeruzalem — miasto położone na wzgórzach Judei. Nazwa Jerozolima funkc onu e od zdoby-
cia miasta przez Dawida, który ustanowił ą stolicą swo ego państwa (poprzednią stolicą był Hebron) (Sm ,).
Wcześnie miasto przynależało do rodu Jebusytów, stąd nazwa Jebus (Joz ,). W Księǳe Roǳa u, w cza-
sach Abrahama, występu e miasto o nazwie Salem a. Szalem, w którym panował Melchizedek; miasto est
utożsamiane z późnie szą Jerozolimą (Rǳ ,). Król Salomon wybudował w mieście tzw. Pierwszą Świątynię
(Krl ,), mie sce przechowywania Arki Przymierza (Krl ,–), od tego czasu est to na ważnie sze miasto
w religii żydowskie . [przypis edytorski]

⁶⁹¹ofiara mincha— w udaizmie: popołudniowy czas na składanie ofiary; po zburzeniu Świątyni Jerozolimskie
zastąpiony przez popołudniową modlitwę. [przypis edytorski]
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I schyliwszy się w głębokim ukłonie przed Bogiem, polecił wartownikom otworzyć
bramę.

Judyta ze służącą wyszły z miasta i skierowały się do obozu wroga. Ci, którzy stali na
murach, odprowaǳali ą wzrokiem aż do chwili, kiedy zaczęła schoǳić w dolinę.

Na skra u doliny Judyta natknęła się na pierwszy posterunek wroga. Na pytanie żoł-
nierzy, kim est i dokąd iǳie, odpowieǳiała:

— Jestem Żydówką. Kiedy zobaczyłam, że memu miastu grozi upadek, postanowiłam
uciec. Zaprowadźcie mnie do waszego woǳa, bo chcę mu wskazać drogę do szybkiego
zdobycia miasta i całego kra u.

Pierwszą reakc ą żołnierzy, którzy usłyszeli słowa Judyty, była pogarda dla zdra czyni
własnego narodu. Pohamowali się ednak i uda ąc zadowolenie powieǳieli:

— Dobrze zrobiłaś przechoǳąc na naszą stronę. ǲięki temu ocaliłaś życie. Nasz wóǳ
est dobrym człowiekiem. Zaprowaǳimy cię do niego. Za to, że pomożesz w szybkim
zdobyciu miasta, sowicie cię wynagroǳi.

Zaprowaǳili Judytę do namiotu Holofernesa. Leżał na bogato zdobionym posłaniu.
Nie spał, tylko drzemał. Raz po raz otwierał oczy. Przez otwór w namiocie zobaczył
świecące w ciemnościach pochodnie. Zerwał się z posłania. To żołnierze oświetlali Judycie
drogę do ego namiotu. Wyszedł e na spotkanie. Judyta wiǳąc przed sobą Holofernesa,
padła mu do nóg. Podniósł ą i powieǳiał:

— Nie bó się, niewiasto! Dlaczego uciekłaś i co ważnego masz mi do powieǳenia?
— Cierpienia mego narodu osiągnęły uż szczyt. Luǳie w mieście umiera ą z pra-

gnienia. Nie ma wody i wkrótce zabraknie chleba. To Bóg pokarał ich za grzechy. Odda
ich na śmierć w two e ręce, bo est Bogiem zemsty, który nie wybacza nikomu grzechów.
W te sytuac i pomyślałam sobie: co mi przy ǳie z tego, że zostanę razem ze swoimi brać-
mi w mieście? Zginę tak ak wszyscy. Postanowiłam przeto uciec do was, aby przedłożyć
ci plan, który wprawi cały kra w na wyższe zdumienie.

— Jaki to plan?
— Jak ci zapewne wiadomo, nic złego nie może się stać Żydom, dopóki przestrzega ą Żyd, Bóg

zasad Tory⁶⁹² i wszystkich przykazań swego Boga. Żyǳi wieǳą ednak, że przy ǳie ǳień,
kiedy zaczną grzeszyć przeciwko Bogu. I oto ǳień ten nadszedł. Zbierz wo ska i uderz na
miasto. Rozgniewany na Żydów Bóg odda e w two e ręce.

Holofernes przez dłuższą chwilę rozważał propozyc ę Judyty, po czym oświadczył:
— Masz rac ę. Owszem, wiem, że Bóg sprzy a Żydom, kiedy są Mu wierni, a mści

się na nich, kiedy Go zdraǳa ą. Skąd ednak masz tę pewność, że ten ǳień nastał?
— Wiǳisz, woǳu, mam barǳo konkretny plan. Wyda zarząǳenie, aby żołnierze

przepuszczali mnie coǳiennie do bram oblężonego miasta. Na ego murach sto ą tam
na warcie zna omi mi luǳie. Od nich się dowiem, akie nastro e panu ą wśród Żydów,
a zdobyte wiadomości przekażę tobie. Pierwsza będę wieǳiała, kiedy zbuntowali się prze-
ciwko Bogu. Ty wtedy ruszysz z wo skiem na miasto, które nie bęǳie stawiało oporu.
Po zdobyciu go pokażę ci drogę do podbicia całe Judei. Zaprowaǳę two e wo ska do
Jerozolimy. W centrum miasta zbudu ę dla ciebie — zwycięskiego woǳa — trybunę.
Bez oporu z ich strony zagarniesz ich ak stado owiec pozbawione pasterza.

— Pięknie to przedstawiłaś. Jeśli tak się stanie, gotów estem nawet uznać twego
Boga i rozsławić two e imię w całym imperium.

Urzeczony perspektywą zwycięstwa, zaprosił Judytę do swego namiotu na wspólną
kolac ę.

— Dobrze, z em z tobą kolac ę, ale w związku z tym, że eszcze trochę bo ę się Boga,
będę przestrzegała Jego nakazu w sprawie eǳenia. Dlatego spoży ę tylko chleb, który
przyniosłam ze sobą.

⁶⁹²Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]
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— A co bęǳiesz adła, kiedy chleb ci się skończy? W moim obozie nie ma Żyda,
który by ci mógł przyrząǳić koszerne⁶⁹³ eǳenie.

— Mogę cię zapewnić, że nim skończy mi się chleb, Bóg ukarze Żydów.
Po kolac i eszcze raz poprosiła Holofernesa, aby wydał rozkaz, na mocy którego żoł-

nierze mieli ą coǳiennie przepuszczać przez obóz do murów oblężonego miasta.
Holofernes zawołał dowódcę straży, któremu zlecił wykonanie tego rozkazu.
W obozie Holofernesa Judyta spęǳiła trzy dni. Co noc podchoǳiła nie zatrzymywana

przez straże do murów oblężonego miasta. Sto ąc pod murem odmawiała za każdym razem
modlitwę do Boga, aby przez nią zesłał Żydom ocalenie. Po powrocie odprawiała post.

Tymczasem nadszedł piąty wyznaczony przez Uzĳaha ǳień. Tego samego dnia, to
est po trzech dniach przebywania Judyty w obozie, Holofernes urząǳił ucztę, na którą
ą zaprosił.

Judyta przy ęła ego zaproszenie z wielką ochotą. Holofernes był z tego powodu szczę-
śliwy. Doszedł do wniosku, że zakochał się w te piękne Żydówce, która oprócz urody
zaimponowała mu mądrością.

Stół był suto zastawiony. Jego kucharz postawił się i przygotował świetne potra-
wy. Judyta zaproponowała Holofemesowi, żeby przed eǳeniem skosztował wina, które
przyniosła ze sobą.

Holofernes zdążył przedtem z eść kawałek sera, po którym poczuł pragnienie, toteż
skwapliwie skorzystał z propozyc i Judyty i napił się wina z e ǳbanka.

— Smaku e mi — powieǳiał — two e wino i chętnie się znowu napĳę. Nale mi
eszcze raz.

Wkrótce spił się i zwalił na posłanie. Judyta zasłoniła we ście do namiotu i podniósłszy
ręce do nieba, odmówiła modlitwę:

— Wielki i potężny Boże! Użycz mi siły, abym mogła zabić tego człowieka, który Morderstwo
zamierzał zgłaǳić Twó naród.

Zd ęła ze ściany namiotu wiszący na nie miecz i dwukrotnie uderzyła nim w szy ę
Holofernesa. Po drugim uderzeniu głowa Holofernesa odpadła.

Uciętą głowę włożyła do worka. Zawołała służącą i razem z nią udała się ak zwykle
pod mury miasta. Straże nie zatrzymywały ich. Znalazłszy się pod murem, Judyta zawołała
do żydowskich wartowników:

— Otwórzcie bramę, esteśmy ocaleni! Zwycięstwo
Wartownicy posłali po Uzĳaha i starszych miasta. Sami nie mieli prawa otwierać

bramy. Uzĳah poznał ą po głosie i za chwilę Judyta znalazła się w mieście. Wkrótce
wokół nie zebrało się mnóstwo luǳi. Przy świetle zapalonych pochodni patrzyli na nią
z na wyższym poǳiwem. Judyta wy ęła z worka głowę Holofernesa i powieǳiała:

— Chwalcie Boga! Bóg nas uratował! Oto macie głowę zawziętego wroga naszego
narodu.

Zgromaǳeni luǳie, którym eszcze niedawno groziła zagłada, zgodnym chórem za-
wołali:

— Boże wiekuisty, bądź pochwalony za to, żeś użyczył siły Judycie, aby mogła pokonać
naszego wroga.

A Uzĳah dodał od siebie:
— Niech cię, córko, Bóg pobłogosławi. Jesteś na mądrze szą ze wszystkich niewiast

w naszym kra u. Narażałaś życie, aby ocalić naród od zagłady. Niech cię za to Bóg ma
zawsze w opiece, amen⁶⁹⁴!

I cały lud za nim powtórzył: „Amen”.
Głos zabrała Judyta:
— Starsi miasta! Zatknĳcie głowę Holofernesa na szczycie muru. A rano, kiedy słoń-

ce się ukaże, chwyćcie za broń i pod woǳą dowódców we dźcie na górę, która wznosi
się po drugie stronie muru. Niech wróg pomyśli, że zaraz runiecie na dolinę, na które

⁶⁹³koszerny (hebr. dosł.: właściwy) — przymiotnik określa ący roǳa e pokarmów dozwolonych do spożycia
przez prawo żydowskie (halachę) oraz warunki w akich powinny być przechowywane i spożywane. Zasady te
wywoǳą się z Tory, zostały uściślone w Misznie i Talmuǳie. [przypis edytorski]

⁶⁹⁴amen (hebr. dosł.: na pewno) — termin ten est używany w religiach udaistyczne i chrześcĳańskie na
zakończenie i potwierǳenie słów modlitwy, wówczas rozumie się go w znaczeniu: „niech tak się stanie”. [przypis
edytorski]

  Ze skarbnicy midraszy 



rozlokował swo e wo ska. Ale wy nie spieszcie się. Żołnierze z posterunków wroga po-
lecą zawiadomić swoich dowódców o przygotowanym przez nas ataku. Młoǳi dowódcy
zawiadomią starszych, a ci pobiegną z meldunkiem do Holofernesa. I wtedy zacznie się
zamieszanie. Zna dą bowiem trupa woǳa i wpadną w panikę. Wtedy my uderzymy na
nich i wybĳemy co do nogi.

I tak się stało. Skoro świt głowa Holofernesa została zatknięta na murze. Wszyscy
zdolni do noszenia broni Żyǳi wzięli do rąk miecze, wstąpili na górę da ąc wrogowi znak,
że za chwilę przystąpią do ataku na wo ska rozmieszczone w dolinie. I wszystko potoczy-
ło się tak, ak przewiǳiała Judyta. Zastawszy w namiocie trupa Holofernesa, pozostali
dowódcy potracili głowy. Żołnierze pozbawieni dowóǳtwa zaczęli uciekać. Wtedy Ży-
ǳi ruszyli do ataku zada ąc wrogowi druzgocącą klęskę. Łupem zwycięzców stało się
ogromne bogactwo nagromaǳone przez Holofernesa.

Uzĳah po zakończeniu walki wysłał do Jerozolimy gońców z wieścią o cudownym
ocaleniu. Dla uczczenia zwycięstwa zesłanego przez Boga przybyła do Betulii delegac a
erozolimska z arcykapłanem na czele, aby powitać bohaterkę. Na e głowę posypały się
błogosławieństwa.

— Niecha na wieki utrwalone zostanie imię Judyty. I niecha przyszłe pokolenia
błogosławią Boga za ocalenie Żydów w Betulii.

Wszystkie niewiasty miasta wyszły na spotkanie Judyty ze śpiewem i tańcami. Judyta
trzymała w rękach oliwne gałązki, którymi ozdobiła głowy tańczących i śpiewa ących
niewiast.

Po uroczystości Judyta udała się do Jerozolimy, aby rozǳielić część łupu zdobytego na
wrogu. Po krótkim pobycie wróciła do Betulii. Przeżyła sto pięć lat. Pochowana została
obok swego męża Manassesa. Cały lud serdecznie i długo ą opłakiwał.

Za życia Judyty kra nie zaznał uż wo en. Nad kra em długo świeciło słońce poko u.

  „”
Pewien filozof, czu ąc zbliża ącą się śmierć, zapytał syna, ilu zdobył w życiu przy aciół? Syn
bez wahania odparł: Przy aźń

— Mam uż stu przy aciół.
— Przy aciel nierówny przy acielowi. Trzeba każdego przy aciela na pierw sprawǳić.

Ja, synu mó , estem starszy od ciebie nie tylko wiekiem, ale również doświadczeniem.
W ciągu całego życia udało mi się pozyskać tylko ednego i to półprzy aciela. Dlatego
raǳę ci, żebyś każdego ze swoich stu przy aciół poddał próbie. Może spośród te całe
setki uda ci się znaleźć ednego prawǳiwego.

— W aki sposób mam ich sprawǳić?
— Zarżnĳ cielaka, potnĳ go na kawałki. Włóż te kawałki do worka wysmarowanego

krwią i pó dź do ednego z twoich przy aciół. Kiedy zna ǳiesz się w ego domu, powieǳ
mu tak: „Zabiłem na twoim podwórzu człowieka. Poćwiartowane zwłoki są w worku. Jeśli
esteś moim przy acielem, zakop worek ze zwłokami po cichu, żeby nikt się o tym nie
dowieǳiał. Wybawisz mnie z wielkiego kłopotu”.

Syn posłuchał o ca i udał się do ednego z przy aciół. Pokazał mu zakrwawiony worek
i poprosił o zakopanie go. Ten usłyszawszy, o co choǳi, zawołał:

— Mó drogi! Zabierz natychmiast trupa i wynieś się stąd. Zakop go gǳie inǳie ,
byle daleko od mego domu.

Udał się syn filozofa do następnego przy aciela. Ten zachował się tak samo ak e-
go poprzednik. Tak samo zachowali się bez wy ątku wszyscy następni. Rozczarowany
odmową przy aciół syn z żalem opowieǳiał o tym o cu.

— Synu — powieǳiał o ciec — to, co ci się przytrafiło, nie est dla mnie żadną
nowiną. W dobrych czasach człowiek ma wielu przy aciół, ale w złych czasach, w bieǳie,
rzadko trafia się przy aciel. Uda się teraz do mego półprzy aciela, o którym ci uż kiedyś
mówiłem. Przekonasz się, co on ci powie.

Syn posłuchał rady i udał się do tak zwanego półprzy aciela o ca. Pokazał mu zakrwa-
wiony worek i poprosił o zakopanie go.

— Chodź ze mną. We ǳiemy do ostatniego poko u. Nie chcę, żeby cię sąsieǳi wi-
ǳieli.
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Pod akimś pretekstem wyprosił z domu żonę i ǳieci i zabrał się do kopania grobu na
podwórzu. Kiedy grób uż został wykopany, syn filozofa powieǳiał mu, co est w worku,
i wy aśnił, że choǳiło mu tylko o wypróbowanie przy aciela. Teraz, kiedy przekonał się
o prawǳiwe ego przy aźni, pozostało mu tylko serdecznie za nią poǳiękować. Po tym
wydarzeniu syn poszedł do o ca i opowieǳiawszy mu o zachowaniu się półprzy aciela,
zapytał:

— Czy est na świecie człowiek, który zdobył sobie stuprocentowego przy aciela?
— Sam — odpowieǳiał o ciec — tego nie doświadczyłem, ale słyszałem o takim

przy acielu.
— Opowieǳ mi o nim. Może uda mi się zdobyć takiego.
O ciec nie dał mu długo czekać i opowieǳiał mu następu ącą historię:
— Przed laty było dwóch młodych kupców. Jeden mieszkał w Egipcie, drugi w Ba-

bilonii⁶⁹⁵. Znali się tylko ze słyszenia. Za pośrednictwem podróżu ących a entów doko-
nywali wymiany towarowe . Pewnego dnia kupiec z Babilonii wyprawił się z towarem do
Egiptu. Na wieść o tym kupiec zamieszkały w Egipcie wyszedł mu na spotkanie, przywi-
tał go serdecznie i zaprosił do siebie do domu. Oddał do ego dyspozyc i na lepsze poko e
i na lepszych służących. Pokazał mu całe swo e bogactwo i starał się ak na lepie umilić
ego pobyt. Po ośmiu znakomicie spęǳonych dniach kupiec z Babilonii nagle ciężko za-
chorował. Gospodarz domu sprowaǳił na słynnie szych lekarzy kra u. Ci go dokładnie
od stóp do głowy przebadali i żadne choroby nie stwierǳili. Odbyli konsylium i do- Miłość
szli do wniosku, że przyczyną boleści kupca z Babilonii może być tylko wielka miłość.
Gospodarz domu dyskretnie zapytał go, w kim est zakochany.

— Pozwól mi — odpowieǳiał chory z miłości — obe rzeć kobiety zna du ące się
w twoim domu, wskażę ci wtedy tę, dla które bĳe mo e serce.

Gospodarz na pierw przyprowaǳił do niego wszystkie ǳiewczęta, które służyły w e-
go domu, ale żadna nie znalazła uznania w oczach Babilończyka. Wtedy gospodarz przed-
stawił mu sierotę, którą wychowywał w swoim domu. Z tą właśnie ǳiewczyną sam miał
zamiar się ożenić. Na e widok Babilończyk zawołał:

— Ta ǳiewczyna zawo owała mo e serce. Od nie zależy mo e życie.
Gospodarz domu po krótkim wahaniu zgoǳił się na ślub ǳiewczyny z gościem. Dał

e dużą sumę pienięǳy i obdarzył licznymi prezentami. Chory natychmiast wyzdrowiał,
po czym wraz z poślubioną ǳiewczyną udał się w drogę do Babilonii.

Po akimś czasie fortuna się obróciła i kupiec egipski stracił cały ma ątek. Co robić?
Myślał i myślał, aż doszedł do wniosku, że edynym ratunkiem dla niego może być po-
moc ze strony przy aciela, którym był kupiec babiloński. Nim przebył daleką pustynną
drogę, ego ubranie zdążyło się wystrzępić, a buty bez podeszwy ledwo trzymały się na
nogach. Zakurzony i zmęczony drogą obawiał się, że przy aciel go nie pozna. Dlatego
też postanowił przenocować. Odpocznie, umy e się, doprowaǳi ako tako do porządku
i wtedy pokaże się w domu Babilończyka. Udało mu się znaleźć w mieście opustosza-
ły dom. Ostrożnie, żeby nikt nie wiǳiał, wszedł i zamknął za sobą rozbite drzwi. Przez Morderstwo, Kara
otwór w ścianie mógł wiǳieć to, co ǳiało się na ulicy. W pewne chwili zauważył, ak
dwa mężczyźni zaczęli się kłócić. Kłótnia przybrała gwałtowny charakter. I oto eden
z kłócących się wyciągnął z kieszeni nóż i śmiertelnie ugoǳiwszy przeciwnika, szybko
uciekł. Natychmiast znaleźli się luǳie, którzy zaczęli szukać sprawcy mordu. W cza-
sie poszukiwania weszli również do pustego domu, w którym nocował kupiec z Egiptu.
Posypały się pytania:

— Czy ty zabiłeś tego człowieka? Gada !
Kupiec, któremu życie uż zbrzydło, postanowił wybrać śmierć.
— Tak, a zabiłem tego człowieka.
Wsaǳili go do więzienia i następnego dnia odbył się sąd. Zapadł wyrok skazu ący go

na śmierć przez powieszenie.
Całe miasto zebrało się przed szubienicą. Wśród obecnych znalazł się też kupiec ba-

biloński. Jedno spo rzenie wystarczyło, żeby poznał w skazańcu przy aciela z Egiptu. Bez
namysłu wystąpił przed sęǳiami i zawołał:

⁶⁹⁵Babilonia — starożytne państwo w Mezopotamii, na terenie obecnego Iraku, które istniało od ok. 
r. p.n.e. do  p.n.e. Na większe znaczenie gospodarcze i terytorialne osiągnęła za panowania Hammurabiego
(– p.n.e.). [przypis edytorski]

  Ze skarbnicy midraszy 



— On nie est mordercą. Chcecie powiesić niewinnego człowieka. To a go zabiłem.
Sęǳiowie byli zaskoczeni, ale po krótkie naraǳie postanowili:
— Skoro tak, to ty zawiśniesz na szubienicy.
Wśród zebranych luǳi był też morderca. Kiedy zobaczył, ak wygląda prawǳiwa

przy aźń, ak człowiek gotów est oddać życie za przy aciela, tknęło go sumienie. Zdał
sobie sprawę, że eśli dopuści do powieszenia niewinnego człowieka, spotka go straszna
kara na tamtym świecie. Wystąpił wtedy przed sęǳiami i zawołał:

— Ani ten, ani tamten nie popełnili tego mordu. Jeden z nich wziął winę na siebie,
dlatego że życie mu zbrzydło, drugi zaś uczynił to z przy aźni. Ja zabiłem tego człowieka
i mnie skażcie na śmierć.

Tak też się stało.

    
Pewien bogaty człowiek przysiągł, że zanim zbliży się kres ego życia, zapisze każdemu Przy aźń, Syn

O ciec, Śmierćze swoich ǳiesięciu synów po sto złotych denarów⁶⁹⁶. Upłynęło trochę czasu i z pie-
nięǳy przeznaczonych dla synów również trochę ubyło. Przed samą śmiercią pozostało
mu ǳiewięćset złotych denarów. Dał więc każdemu z ǳiewięciu starszych synów po sto
denarów, a na młodszemu nic nie dał.

— Co a — poskarżył się na młodszy — pocznę bez grosza? Dlaczego mnie ednego
pominąłeś przy rozǳiale ma ątku?

O ciec na to tak rzekł:
— Przysiągłem, że każdemu z synów dam po sto denarów, ale wystarczyło mi tylko

dla ǳiewięciu. Pozostało zaś pięćǳiesiąt denarów. Trzyǳieści muszę wydać na śmiertelny
całun. Tobie mogę dać pozostałe dwaǳieścia.

Syn, rzecz asna, nie miał powodu do radości. O ciec zaczął go pocieszać:
— Za to, że dałem ci tylko dwaǳieścia denarów, powierzę cię opiece ǳiesięciu moich

przy aciół. Oni się tobą za mą. Lepie mieć ǳiesięciu przy aciół niż tysiąc denarów. Oni
są więce warci.

To rzekłszy, wręczył synowi ostatnie dwaǳieścia denarów, po czym zawiadomił swo-
ich przy aciół o sytuac i, w akie się znalazł i poprosił o za ęcie się synem. Uspoko ony
co do losu na młodszego syna, zaraz potem umarł.

Po śmierci o ca starsi synowie roz echali się po kra u w sprawach handlowych. Na -
młodszy pozostał na mie scu. Był sam i bał się utra. Z czego będę żył? — zadawał sobie
pytanie. Z dwuǳiestu denarów pozostał mu uż tylko eden. Przypomniał sobie wówczas
o przy aciołach o ca. Mieli być lepsi niż tysiąc denarów, ale akoś nie z awili się. Wpadł
wtedy na pomysł, żeby za ostatni denar urząǳić ucztę i zaprosić na nią przy aciół o ca.
Zaproszeni przy aciele stawili się co do ednego. Przy biesiadnym stole zaczęli wymie-
niać zdania na temat gospodarza. Doszli do wniosku, że na młodszy syn est lepszy od
pozostałych, ponieważ podtrzymu e przy aźń, aką zawarł z nimi ego o ciec.

— Należy go — stwierǳili zgodnie — wynagroǳić za to.
Jedni dali mu krowy, druǳy pieniąǳe. On sam rozwinął gospodarkę i wkrótce stał

się bogaczem.
— O ciec — powieǳiał wówczas — miał rac ę. Lepsi przy aciele niż pieniąǳe.

   
Rabbi Jozue ben Lewi⁶⁹⁷ przez długi czas pościł i modlił się, żeby przyszedł do niego Podróż, Milczenie
prorok Eliasz⁶⁹⁸. I tak się stało. Eliasz spełnił ego prośbę i pewnego dnia z awił się przed
nim.

⁶⁹⁶denar a. zuz (hebr.) — srebrna moneta rzymska bita od III w. p.n.e.; e ciężar i zawartość srebra zmieniały
się. Z czasem określenie denar zaczęto używać ako uniwersalne i oznaczało monetę, niekoniecznie srebrną.
[przypis edytorski]

⁶⁹⁷Jozue ben Lewi — amoraita ǳiała ący w pierwsze połowie III w n.e. na terenach Palestyny; założyciel
szkoły talmudyczne w Lod (dawn. Lydda a. Diospolis); za mował się przede wszystkim rozwĳaniem Agad.
[przypis edytorski]

⁶⁹⁸Eliasz (IX/VIII w. p.n.e) — prorok, zamieszkiwał pustelnię przy potoku Kerit, eǳenie coǳiennie przy-
nosiły mu kruki (Krl ,–); następnie zamieszkał w mieście Sarepta u wdowy, które wskrzesił syna (Krl
,–). Przekonał króla Achaba o fałszywości boga Baala, którego ten wprowaǳił kult (Krl ,–). Na-
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— Wiǳę, że chcesz czegoś ode mnie — oświadczył prorok — powieǳ, akie masz
życzenie, a spełnię e.

— Chciałbym choǳić z tobą przez akiś czas po świecie, zobaczyć, co czynisz. To
przyniesie mi ogromną korzyść. Od ciebie bowiem nauczę się wielu mądrych rzeczy.

— Nie wszystko, co czynię, przypadnie ci do gustu — powieǳiał prorok. — Kie-
dy zobaczysz, co robię, two e serce wypełni się bólem. Na dodatek nie wolno ci bęǳie
zadawać pytań, dlaczego tak postępu ę.

— Zgoda, mó panie. Nie będę ci zadawał pytań i w niczym nie będę przeszkaǳał.
Będę eno biernym obserwatorem i milczącym słuchaczem.

Umowa została zawarta i prorok zabrał rabbiego Jozuego do domu pewnego biedaka.
Bieda tam aż piszczała. Żył właściwie ǳięki edne edyne krowie, która dostarczała mu
trochę mleka. Kiedy prorok z rabbim podchoǳił do domu biedaka, ten właśnie sieǳiał
razem z żoną na podwórzu. Na widok gościa podniósł się i serdecznie ich pozdrowiw-
szy, zaprosił do środka. Tu oddał im do dyspozyc i na lepszy pokó i ugościwszy kolac ą,
pościelił im łóżka, żeby mogli się dobrze wyspać.

Skoro świt goście wstali, umyli się i odmówili modlitwę. Prorok Eliasz dodał do
słów zwykłe poranne modlitwy prośbę do nieba, żeby zesłało śmierć na krowę biedaka.
I prośba proroka natychmiast się spełniła. Rabbi Jozue nie mógł znieść tego niesprawie-
dliwego postępku. Jak to — zapytywał sam siebie w duchu — biedak pięknie nas ugościł,
okazał życzliwość i szacunek, a prorok odpłacił mu złem. I chociaż przyrzekł, że bęǳie
milczał, nie wytrzymał i zapytał:

— Panie mó ! Dlaczego uśmierciłeś krowę tego biedaka? Czy nie okazał nam czci
i szacunku?

— Nie zapomina o nasze umowie. Twoim obowiązkiem est patrzeć. Ale eśli chcesz
się ze mną rozstać, to ci wy aśnię.

Nie chcąc się rozstać z prorokiem rabbi Jozue zamilkł i dale za nim podążył. Wie-
czorem oba doszli do domu pewnego bogacza. Ten nie uǳielił im na mnie sze uwagi.
Wpuścił ich tylko do domu, ale nie poczęstował ani adłem, ani napo em. We dworze
bogacza edna ściana budynku zawaliła się i gospodarz miał właśnie przystąpić do e po-
stawienia. Nad ranem prorok odmówił modlitwę, w które prosił o to, żeby ściana sama
się naprawiła. I stało się tak, ak chciał prorok. Serce Jozuego zawyło z bólu. Jak to? Za
złe traktowanie gości taka nagroda? Ale nic nie powieǳiał. Musiał milczeć.

I znowu wyruszyli w drogę. Cały ǳień wędrowali i dopiero wieczorem zatrzymali się
w pewnym mieście przed synagogą.

Synagoga była duża i bogaty miała wystró . Ławki były ze złota i srebra. Obsaǳone
były w zgoǳie z pozyc ą społeczną, aką każdy z uczestników nabożeństwa za mował. Na
widok przybyszy eden z notabli zapytał:

— Kto uǳieli gościny tym biedakom? Kto ich zaprosi na kolac ę? Kto im użyczy
noclegu?

W odpowieǳi rozległ się głos:
— Wystarczy, że ktoś przyniesie im tu do synagogi kawałek chleba, trochę soli i tro-

chę wody.
Nikt z uczestników nabożeństwa nie okazał im szacunku i przy aźni należne gościom.

Prorok Eliasz i rabbi Jozue zmuszeni byli sami wyszukać sobie akieś mie sce do przeno-
cowania. Nad ranem, przed wyruszeniem w drogę, prorok Eliasz pobłogosławił notabli
z miasta prosząc Boga o to, żeby każdy z nich uzyskał zaszczytne stanowisko gaba a⁶⁹⁹.
I znowu rabbi Jozue musiał, wbrew swemu oburzeniu, milczeć.

W dalsze droǳe dotarli do innego miasta. Słońce miało się uż ku zachodowi, kiedy
gospodarze miasta wyszli im na spotkanie. Serdecznie się z nimi przywitali i zaprosili
do na pięknie szego domu, gǳie podano im dobrą kolac ę i wskazano wygodne łóżka do
spania. Noc przespali w spoko u, tak że wypoczęci mogli nad ranem wyruszyć dale . Przed
opuszczeniem gościnnego domu prorok Eliasz pomodlił się o to, żeby miasto miało tylko
ednego gaba a. Tym razem rabbi Jozue uż nie zǳierżył:

stępnie Bóg nakazał Eliaszowi iść do Damaszku i namaścić Chazaela na króla Aramu, Jehu na króla Izraela oraz
Elizeusza na swo ego następcę, ako proroka (Krl ,). [przypis edytorski]

⁶⁹⁹gabaj — administrator synagogi; początkowo za mował się głównie zbieraniem darowizn i rozǳielaniem
ich mięǳy biednych. [przypis edytorski]
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— Panie mó , teraz musisz mi uż wy aśnić ta emnicę swego postępowania.
— Skoro koniecznie chcesz się rozstać ze mną, wy aśnię ci wszystko. Otóż biedak,

którego krowę uśmierciłem, miał stracić żonę. Poprosiłem więc Boga, żeby racze uśmier-
cił krowę niż ą. I tak ofiara krowy uratowała życie biedne żonie. Bogacza zaś, któremu
odbudowałem ścianę w zru nowanym budynku, miało spotkać wielkie szczęście. Pod
zwałami zapadłe ściany zna du e się drogocenny skarb złożony ze złota i srebra. Gdyby
on zabrał się do postawienia ściany, musiałby rozkopać ziemię pod fundament i wtedy
znalazłby skarb. Niedobre miasto, w którym każdemu z mieszkańców życzyłem osiągnąć
stanowisko gaba a, szybko upadnie, albowiem wszyscy zaczną się mięǳy sobą kłócić.
Każdy bowiem gaba bęǳie uważał, że est ważnie szy od drugiego. Miasto zaś, któremu
życzyłem, żeby miało ednego gaba a, bęǳie żyło w spoko u i zgoǳie. Posłuszne bo-
wiem ednemu sprawiedliwemu gaba owi, uniknie waśni i kłótni. Jest takie przysłowie,
które na lepie odda e sens mego postępowania: „Statek, którym kieru ą wszyscy mary-
narze, szybko iǳie na dno”. A na koniec powiem ci, że eśli zobaczysz złoczyńcę, któremu
sprzy a szczęście, nie zazdrość mu, albowiem to szczęście ściągnie na niego nieszczęście.
Natomiast eśli zobaczysz sprawiedliwego człowieka, który ży e w bieǳie i nęǳy, nie
pomyśl źle o Bogu. On est zawsze sprawiedliwy i wyrok Jego est sprawiedliwy.

Wśród opowiadań przekazanych nam przez dawnych mędrców zna du e się również cy-
towana poniże opowiastka:

Był kiedyś człowiek, który po wielu rozmyślaniach postawił sobie pytanie: czemu Bogactwo
służy bogactwo, do którego doszedł ciężką pracą, wyrzeczeniami i wielkim trudem, skoro
i tak przy ǳie mu umrzeć? Swoimi wątpliwościami nie omieszkał poǳielić się z innymi
ludźmi. Ci poraǳili mu, żeby wykorzystał bogactwo do uprawiania dobroczynności, żeby
ho ną ręką rozdawał ałmużnę potrzebu ącym. Ten zbożny uczynek bęǳie tarczą obronną
w życiu. Bogactwo, ak wiadomo, ǳiś est, a utro go nie ma. Wysłuchał ich nasz bogacz
i postanowił wykorzystać swo e bogactwo w celu uǳielenia pomocy finansowe tylko
takiemu człowiekowi, który utracił uż wszelką naǳie ę.

Pewnego dnia wyszedłszy na spacer, zauważył na ulicy grzebiącego w śmietniku bie- Bieda
daka. Ubrany w łachmany, w podartych butach, wyglądał ak edno wielkie nieszczęście.
Ten — pomyślał — na pewno uż stracił wszelką naǳie ę na lepsze życie na tym świe-
cie. Ten uż tylko czeka na zbawczą śmierć. I nie wyrzekłszy słowa, podszedł bogacz do
nęǳarza i dał mu sto denarów⁷⁰⁰.

— Dlaczego da esz mi pieniąǳe? — zapytał zdumiony biedak — dlaczego właśnie
mnie wybrałeś spośród tylu licznych biedaków w naszym mieście?

— Ponieważ przysiągłem, że dam ałmużnę tylko takiemu człowiekowi, który stracił
uż wszelką naǳie ę na lepsze życie.

Wysłuchawszy odpowieǳi bogacza, biedak oświadczył:
— Tylko głupiec albo niewierzący w Boga traci naǳie ę. Ja ufam Bogu. Wierzę Bóg

w łaskę mego Stwórcy. Oczeku ę Jego pomocy. Spoǳiewam się e w każde goǳinie,
w każde chwili. Sam wiesz, że Jego miłosierǳie est bez granic. Jeśli chce, z nizin pod-
niesie człowieka. Żebraka ze śmietnika do pałacu uniesie. Jeśli taka bęǳie Jego wola,
to i mnie podniesie z na niższego szczebla drabiny na na wyższy stopień. Z nęǳy mnie
uwolni i bogactwem obdarzy. Dlatego porzuć swo e głupie postanowienie i zabierz swo e
pieniąǳe.

— To tak mi się odwǳięczasz? Za to, że okazałem ci dobroć, że zmiłowałem się nad
tobą?

— Tyś myślał — odpowieǳiał biedak — że zmiłowałeś się nade mną. Tak ednak
nie est. O mało nie zabiłeś mnie swo ą dobrocią, ponieważ tylko zmarli tracą wszelką
naǳie ę.

Słowa biedaka zmusiły bogacza do głębszego zastanowienia się.

⁷⁰⁰denar a. zuz (hebr.) — srebrna moneta rzymska bita od III w. p.n.e.; e ciężar i zawartość srebra zmieniały
się. Z czasem określenie denar zaczęto używać ako uniwersalne i oznaczało monetę, niekoniecznie srebrną.
[przypis edytorski]
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— Skoro tak się rzecz ma, powinienem udać się na cmentarz — postanowił w duchu.
— Zakopię pieniąǳe w ziemi, żeby stały się własnością zmarłych. Oni na pewno utracili
uż wszelką naǳie ę.

I ako rzekł, tak zrobił.
Minęły lata. Koło szczęścia się obróciło i bogacz zbiedniał. Z całego ma ątku nic mu Los

nie pozostało. Przyciśnięty biedą udał się na cmentarz, żeby wydobyć z ziemi zakopane
pieniąǳe. W czasie kopania zauważyli go strażnicy i zawlekli na posterunek. Ze względu
na wagę sprawy za ęła się nim na wyższa właǳa w mieście. I oto ku ego zdumieniu na -
wyższą właǳę w mieście sprawował nie kto inny, tylko nasz zna omy biedak ze śmietnika.
I ego los z biegiem lat uległ zmianie. A że pochoǳił z dobre roǳiny i znany był z mą-
drości i uczciwości, mieszkańcy miasta po śmierci naczelnika ego wybrali na na wyższy
urząd.

Strażnicy cmentarza złożyli przed nim zeznania, że złapali więźnia na gorącym uczyn-
ku, kiedy rozkopywał groby, żeby okraść zmarłych z całunów. Przy rzawszy się dokładnie
sto ącemu przed nim więźniowi, naczelnik miasta poznał go. Nie dał ednak znać po so-
bie, że wie, z kim ma do czynienia. Nie żałował mu ostrych słów potępienia za profanac ę
grobów. Więzień cierpliwie go wysłuchał, po czym rzekł:

— Mó panie! Nigdy mi nawet na myśl nie przyszło, żeby zrobić tak haniebną rzecz.
Pozwól, że ci powiem, ak to się stało ze znalezieniem się na cmentarzu.

— Mów! Przedtem ednak odpowieǳ mi, czy mnie znasz?
— Gǳie mnie, słuǳe, znać pana.
— A a estem owym biedakiem, którego ongiś spotkałeś na śmietniku. Myślałeś

wtedy, że utraciłem uż był wszelką naǳie ę.
I wstawszy z krzesła, podszedł do więźnia i czule go ob ął za ramiona. Strażnikom Sprawiedliwość

polecił natychmiast udać się na cmentarz i wydobyć pieniąǳe. Oprócz tego przeznaczył
dla niego stałą pens ę do końca życia.

⁷⁰¹  
Kiedy wo skom króla Nabuchodonozora⁷⁰² udało się zburzyć obronne mury Jerozolimy⁷⁰³, Ucieczka
Cydkĳahu zebrał swo ą roǳinę w piwnicy domu. Stąd ciągnął się tunel daleko poza mury,
aż do Jerycha. Po naraǳie roǳina rozpoczęła marsz tunelem i wkrótce wszyscy wydostali
się ze zdobytego przez wroga miasta.

Żołnierze babilońscy⁷⁰⁴ mieli rozkaz schwytać i uwięzić Cydkĳahu. Kiedy wtargnęli Żołnierz
do ego domu, nikogo uż w nim nie zastali. Dowódca odǳiału żołnierzy, który miał to
zadanie wykonać, zaczął rozważać sytuac ę. Jak udało się Cydkĳahu uciec i dokąd mógł
się udać?

— Nie ulega wątpliwości — powieǳiał — że w te chwili est uż poza granicami
miasta. Nasze zadanie polega więc na dopadnięciu go razem z ego roǳiną.

⁷⁰¹Cydkĳahu a. Sedecjasz a. Sedekiasz a. Mattaniasz (ok.  p.n.e –  p.n.e.) — ostatni władca Judy 
p.n.e. –  p.n.e.; mianowany przez Nabuchodonozora II, na króla Judy; wszczął bunt przeciwko zwierzchnic-
twu babilońskiemu. W czasie tłumienia buntu wo ska babilońskie zburzyły Jerozolimę i uprowaǳiły Żydów
do niewoli (tzw. niewola babilońska). [przypis edytorski]

⁷⁰²Nabuchodonozor — choǳi tu o Nabuchodonozora II, właśc.: Nabu-kudurri-usur II ; król Babilonii z dy-
nastii chalde skie , panował w latach – p.n.e., podbił kra e leżące na Bliskim Wschoǳie, do te pory
przynależne Egiptowi, w tym Judę. Zwierzchnictwo nad Judą przekazał Sedec aszowi, który w  r. p.n.e.
zbuntował się przeciwko zwierzchnictwu. W odpowieǳi na to Nabuchodonozor II wysłał wo ska, które zbu-
rzyły Jerozolimę, a większość Żydów uprowaǳono do Babilonu, ako niewolników, est to początek tzw. niewoli
babilońskie Żydów. [przypis edytorski]

⁷⁰³Jerozolima a. Jeruzalem — miasto położone na wzgórzach Judei. Nazwa Jerozolima funkc onu e od zdoby-
cia miasta przez Dawida, który ustanowił ą stolicą swo ego państwa (poprzednią stolicą był Hebron) (Sm ,).
Wcześnie miasto przynależało do rodu Jebusytów, stąd nazwa Jebus (Joz ,). W Księǳe Roǳa u, w cza-
sach Abrahama, występu e miasto o nazwie Salem a. Szalem, w którym panował Melchizedek; miasto est
utożsamiane z późnie szą Jerozolimą (Rǳ ,). Król Salomon wybudował w mieście tzw. Pierwszą Świątynię
(Krl ,), mie sce przechowywania Arki Przymierza (Krl ,–), od tego czasu est to na ważnie sze miasto
w religii żydowskie . [przypis edytorski]

⁷⁰⁴Babilonia — starożytne państwo w Mezopotamii, na terenie obecnego Iraku, które istniało od ok. 
r. p.n.e. do  p.n.e. Na większe znaczenie gospodarcze i terytorialne osiągnęła za panowania Hammurabiego
(– p.n.e.). [przypis edytorski]
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Wyznaczył od razu żołnierzy do konne grupy pościgowe i sta ąc na e czele ruszył
w drogę. Kiedy znaleźli się uż w spore odległości od Jerozolimy, drogę przebiegł im
pęǳący z dużą szybkością eleń.

— Złapać go — rozkazał dowódca — bęǳiemy mieli z ego mięsa posiłek.
Żołnierze ostrogami popęǳili konie do galopu za ucieka ącym eleniem. Ten zaś sa-

ǳił na swoich rączych nogach z taką szybkością, że odległość mięǳy nim a goniącymi
go żołnierzami stale się powiększała. Jeleń biegł w kierunku na Jerycho i kiedy żołnierze
w ślad za nim dotarli do tego miasta, natrafili na chwilę, kiedy Cydkĳahu z członka-
mi swo e roǳiny wychoǳił z tunelu. Szybko ich u ęli i zawiedli przed oblicze króla
Nabuchodonozora.
  
Pewien Grek odwieǳił Jerozolimę⁷⁰⁵ i po powrocie do roǳinnych Aten opowiadał nie-
stworzone rzeczy o świętym mieście Izraela. Wyszyǳał ego mieszkańców i ośmieszał. Je-
rozolimscy Żyǳi nie mogli mu tego darować. Zwołali zebranie, na którym uchwalili, by
sprowaǳić pod byle pretekstem szydercę do miasta i tu wymierzyć mu należną sprawie-
dliwość. Kiedy stanęła sprawa wyboru człowieka, który by po echał do Aten i sprowaǳił
Greka, zgłosił się na ochotnika młody Żyd:

— Ja się pode mu ę tego zadania. Nie tylko go sprowaǳę, ale przy okaz i ogolę mu Sprawiedliwość, Żyd,
Mądrośćteż łeb.

I Jerozolimczyk wyruszył w drogę do Grec i. Przybywszy do Aten, z mie sca zaczął
wypytywać spotkanych przechodniów o adres owego szydercy. Szybko otrzymał potrzeb-
ne informac e i odnalazłszy wskazany mu dom, złożył Grekowi wizytę. Ten gościa przy ął
nader serdecznie, a że był uż wieczór, uǳielił mu noclegu.

Z rana, po śniadaniu, wyszli razem na spacer. Szli ulicami miasta i oglądali ego piękne
budowle. Po droǳe zepsuł się Żydowi z Jerozolimy but. Bez trudu znalazł szewca, który
za sporą opłatą ednego trimusa⁷⁰⁶ zreperował mu but.

Następnego dnia znowu udali się razem do miasta. Tym razem Żydowi z Jerozolimy
rozsznurował się drugi but. Wstąpił do tego samego szewca, który za opłatą ednego
trimusa naprawił mu drugi but.

Szyderca z Aten był barǳo zǳiwiony, że Żyd z Jerozolimy za drobną naprawę płaci
tak wysoką cenę. Zapytał więc gościa, czy buty w Jerozolimie są tak drogie, że opłaca się
e reperować za stosunkowo wysoką cenę.

— Tak — odpowieǳiał gość — buty w Jerozolimie kosztu ą dużo.
— Ile kosztu e u was para butów?
— Od ǳiewięciu do ǳiesięciu denarów⁷⁰⁷. Przy na większym spadku ceny od siedmiu

do ośmiu denarów.
Usłyszawszy to Grek pomyślał, że w Jerozolimie można bęǳie na handlu butami dużo

zarobić. Do tego potrzebny mu bęǳie pomocnik, bo sam nie dałby rady. Zwrócił się od
razu z pytaniem do gościa:

— Czy pomógłbyś mi sprzedać buty w Jerozolimie? Mam na uwaǳe duży transport.
— Oczywiście. Musisz mnie tylko zawczasu o tym powiadomić. Będę na ciebie czekał

w Jerozolimie.
Po te rozmowie Żyd pożegnał się z Grekiem i wrócił do Jerozolimy. Grek tymczasem

zakupił wielką partię butów, załadował ą na statek i popłynął do Izraela. Prosto z portu

⁷⁰⁵Jerozolima a. Jeruzalem — miasto położone na wzgórzach Judei. Nazwa Jerozolima funkc onu e od zdoby-
cia miasta przez Dawida, który ustanowił ą stolicą swo ego państwa (poprzednią stolicą był Hebron) (Sm ,).
Wcześnie miasto przynależało do rodu Jebusytów, stąd nazwa Jebus (Joz ,). W Księǳe Roǳa u, w cza-
sach Abrahama, występu e miasto o nazwie Salem a. Szalem, w którym panował Melchizedek; miasto est
utożsamiane z późnie szą Jerozolimą (Rǳ ,). Król Salomon wybudował w mieście tzw. Pierwszą Świątynię
(Krl ,), mie sce przechowywania Arki Przymierza (Krl ,–), od tego czasu est to na ważnie sze miasto
w religii żydowskie . [przypis edytorski]

⁷⁰⁶trimus — zniekształcona forma słowa tremis, od tremissis (łac.); późnorzymska złota moneta o wartości /
solidusa. [przypis edytorski]

⁷⁰⁷denar a. zuz (hebr.) — srebrna moneta rzymska bita od III w. p.n.e.; e ciężar i zawartość srebra zmieniały
się. Z czasem określenie denar zaczęto używać ako uniwersalne i oznaczało monetę, niekoniecznie srebrną.
[przypis edytorski]
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zabrał towar i przywiózł go do Jerozolimy. Zatrzymał się przed edną z bram miasta,
rozłożył towar i przez umyślnego dał znać Żydowi o tym, że przy echał.

Żyd natychmiast wyszedł mu na spotkanie. Serdecznie się przywitali, po czym powie-
ǳiał Ateńczykowi, że w Jerozolimie wymaga się od obcych przybyszy, zanim wpuszczą
ich do miasta, ażeby ogolili głowę i pomalowali twarz na czarno.

— Co mi tam zależy na włosach? — powieǳiał Grek — co mi szkoǳi poczernić
twarz? Grunt, żeby sprzedać buty.

Zgolił więc włosy, pomalował twarz na czarno i wszedł z Żydem przez bramę do
miasta. Tam Żyd usadowił go na samym środku rynku. Z awili się pierwsi klienci. Na
pytanie, ile kosztu e u niego para butów, z wielką pewnością odpowieǳiał:

— Od ǳiesięciu do edenastu denarów. Mogę trochę opuścić, ale tylko do ośmiu
denarów za parę.

Klienci usłyszawszy tak wygórowaną cenę, chwytali na częście za but i zǳielali nim
Greka po głowie. O sprzedaniu butów za taką ceną nie mogło być mowy.

Niefortunny handlarz wiǳąc, że został nabity w butelkę, poskarżył się Żydowi:
— Co a złego uczyniłem w Atenach, że tak mi się odpłacasz?
— Tam nic złego, ale szyǳiłeś i naśmiewałeś się z nas, Żydów z Jerozolimy. Dlatego

postanowiłem dać ci nauczkę, abyś więce nie ważył się szyǳić z uczciwych luǳi.
  
Przed wielu, wielu laty żył pewien kohen⁷⁰⁸, który posiadł dużą wieǳę w ǳieǳinie me- Lekarz
dycyny. Był spec alistą od chorób skórnych. Potrafił odróżnić każdą chorobę związaną
z zapaleniem skóry. Z te rac i był też spec alistą od wykrywania trądu. Jeśli stwierǳił
trąd, to dotkniętego nim człowieka od razu izolowano od otoczenia. Czasy ednak nie
sprzy ały lekarzowi. Luǳie coraz mnie zapadali na trąd, pac entów mu ubywało razem
z zarobkami. Słowem kohen biedniał z dnia na ǳień. W te sytuac i postanowił szukać
szczęścia poza granicami swego kra u. Do wy azdu potrzebna była zgoda żony. Wytłu- Żona
maczył e powód wy azdu za granicę w ten sposób:

— Coraz mnie tu zarabiam. Muszę więc wy echać za granicę, gǳie spoǳiewam się Nauczyciel
znaleźć więce pac entów. Ma ąc ednak na uwaǳe, że niektórzy chorzy przy dą zapew-
ne do naszego domu, a ty przecież bęǳiesz musiała z czegoś żyć, nauczę cię, ak leczyć
chorych dotkniętych chorobą skórną.

I rzeczywiście, w dość krótkim czasie nauczył ą, ak odróżnić wszystkie ob awy skór-
nych chorób i ak e leczyć.

— Musisz — wytłumaczył e — zwracać uwagę na eden przede wszystkim ob aw.
Jeśli zauważysz na głowie pac enta choć eden włos, którego korzonek wyschnął, to wieǳ,
że temu człowiekowi rzeczywiście coś dolega. Bóg bowiem dla każdego włosa przeznaczył
osobne źródełko, z którego czerpać ma swo e żywotne soki. Jeśli źródełko wyschnie, to
i włos usycha.

Żona wysłuchała go i po namyśle oświadczyła:
— Skoro pan Bóg stworzył dla każdego po edynczego włosa osobne źródełko życia, to

tym barǳie chyba bęǳie dbał o człowieka, który ma na głowie nie eden włos. Ty masz
ǳieci i twoim obowiązkiem est żywić e, wierzę więc niezachwianie, że Bóg stworzy dla
ciebie tuta , na mie scu, źródło zarobków.

To rzekłszy, odmówiła mu zgody na wy azd.
 
Król Agrypa⁷⁰⁹ postanowił złożyć w ednym dniu tysiąc ofiar całopalnych. Wysłał umyśl- Ofiara, Król, Bieda, Ptak
nego do arcykapłana, ni to z prośbą, ni to z poleceniem, aby tego dnia od nikogo uż nie

⁷⁰⁸kohen — słowo tłumaczone ako żydowski kapłan; w przeciwieństwie do kapłanów w większości religii
kohen est funkc ą ǳieǳiczoną: przechoǳi z o ca na syna; koheni wywoǳą się z potomków brata Mo żesza,
Aarona, z pokolenia Lewiego. [przypis edytorski]

⁷⁰⁹Agrypa właśc. Herod Agryppa I ( r. p.n.e –  r. n.e.) — król Judei w latach – n.e., władał znacz-
ną częścią ziem Izraela (dawne ziemie pokoleń Rubena, Gada, Manassesa i Judy). Wnuk Heroda Wielkiego.
W czasie panowania zyskał przychylność stronnictw żydowskich; prześladował chrześcĳan, kazał stracić apostoła
Jakuba Większego i uwięzić apostoła Piotra. [przypis edytorski]
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przy mował ofiar. Zdarzyło się ednak, że tego dnia przyszedł do arcykapłana biedak, aby
złożyć w ofierze dwa gołębie.

— ǲisia nie mogę — odpowieǳiał mu arcykapłan — przy ąć two e ofiary, gdyż
król zarezerwował sobie ten ǳień wyłącznie na swo e ofiary.

Biedny człowiek zaczął prosić arcykapłana:
— Czcigodny arcykapłanie, coǳiennie łowię cztery gołębie. Dwa spożywam a i mo a

roǳina, pozostałe dwa składam regularnie w ofierze Bogu. Jeśli tego ǳisia nie uczynię,
pozbawiony zostanę zarobku.

Wysłuchawszy biedaka, arcykapłan wziął gołębie i złożył e w ofierze Bogu.
Te nocy Agrypa otrzymał z nieba znak, że ofiara biedaka została przez Boga przy ęta

przed ego ofiarami. Wezwał do siebie arcykapłana i zaczął mu robić zarzuty:
— Czy nie uprzeǳiłem ciebie, że tego dnia nie powinieneś był przy mować ofiar od

innych luǳi?
Arcykapłan zaczął tłumaczyć:
— Królu, przyszedł do mnie wielki biedak i usilnie błagał abym e przy ął na ofiarę dla

Boga. Powieǳiałem mu, że król zarezerwował ten ǳień dla swego tysiąca ofiar. Biedak
wtedy oświadczył mi, że coǳiennie łowi cztery gołębie. Dwa stanowią pożywienie dla
całe ego roǳiny, a dwa składa w ofierze Bogu w poǳięce za to, że Stwórca obdarza go
łaską, pozwala ąc mu złowić każdego dnia cztery gołębie. Gdybym nie przy ął ego ofiary,
biedak straciłby zarobek. Czy w te sytuac i mogłem postąpić inacze ?

— Dobrze postąpiłeś — oświadczył król. — W Psalmach est wyraźnie napisane „Bóg
nie pogarǳa darem biedaka”.
  
Rzecz, o które bęǳie mowa, wydarzyła się dawno temu w Erec Israel⁷¹⁰. Pewien kupiec Testament, O ciec, Syn,

Mędrzec, Mądrośćwybrał się w interesach swego przedsiębiorstwa w podróż statkiem do dalekiego kra u.
W domu pozostał ego syn edynak, który całymi dniami za ęty był studiowaniem To-
ry⁷¹¹. Tymczasem traf chciał, że kupiec nagle ciężko zachorował na statku. W przeczuciu
zbliża ące się śmierci sporząǳił testament, w którym całe swo e mienie zapisał towarzy-
szącemu mu w podróży służącemu. Na mocy tegoż testamentu synowi wolno było wybrać
z tego mienia tylko edną rzecz.

Po śmierci kupca służący zabrał wszystkie ego pieniąǳe i powrócił do kra u. Wszedł-
szy do domu, od razu pokazał synowi kupca testament o ca i powieǳiał:

— O ciec twó umarł podczas podróży. Cały swó ma ątek zapisał mnie, tobie zaś
pozwolił wybrać z niego tylko edną rzecz.

Zaskoczony tym syn nie wieǳiał, co począć. Poszedł do swego nauczyciela rabbiego
i opowieǳiał mu całą historię. Rabbi wysłuchał dokładnie swego ucznia, który stał się
sierotą. Po dłuższym rozważeniu całe sprawy oświadczył:

— Twó o ciec był wielkim mędrcem i doskonale znał się na przepisach prawa. Po-
staram się pó ść śladami ego myśli przed śmiercią. Z pewnością tak pomyślał: eśli nie
zostawię po sobie testamentu, mó służący ukradnie całe mienie, eśli zaś zapiszę mu
w testamencie ma ątek, bęǳie go pilnował ak oka w głowie. Memu synowi wystarczy
z pewnością edna rzecz z całego mego ma ątku. Kiedy razem ze służącym staniecie przed
sądem, który zatwierǳać bęǳie testament, powiesz tak do sęǳiów: „Wysoki Sąǳie!
O ciec w testamencie pozwolił mi wybrać z całego mienia edną rzecz, otóż wybieram
tego właśnie służącego. W ten sposób niewolnik o ca przechoǳi na mo ą własność z tym
wszystkim, co posiada”.

Sąd w myśl zapisu w testamencie orzekł, że zgodnie z prawem niewolnik wraz z ma-
ątkiem przechoǳi na własność syna zmarłego kupca.

⁷¹⁰Erec Israel a. Erec Jisrael (hebr.) — Ziemia Izraela, również Ziemia Obiecana. Ziemia obiecana Żydom
przez Boga wg Biblii. [przypis edytorski]

⁷¹¹Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]
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Pewien mężczyzna ożenił się z kobietą, która pod każdym względem stała wyże od nie- Ślub, Uczta, Bogactwo
go. Z okaz i ślubu wydał wielkie przy ęcie. Stoły uginały się pod ciężarem wielu różnych
wyszukanych potraw. Zasiada ących przy stołach przy aciół i zna omych bez przerwy za-
chęcał do eǳenia i picia.

Ci patrząc na suto zastawione stoły, na kipiące wprost bogactwo w ego domu, zaczęli
coś pode rzewać. Szeptem wymieniali poglądy:

— Coś nam się wyda e, że gospodarzowi nie choǳi tu o ucztę, ale o coś zupełnie
innego, znacznie ważnie szego.

— Rac a — odezwał się oblubieniec, który to usłyszał — chciałem wam pokazać, że
nie mo e bogactwo, ale mo a żona est w moim życiu na ważnie szą osobą.

*

Pewien Ateńczyk przy echał w odwieǳiny do Jerozolimy⁷¹². Zwieǳiwszy miasto, po- Głód, Podróż
czuł się głodny i postanowił wstąpić do restaurac i. Nie zna ąc ednak miasta, przystąpił
do pierwszego mĳa ącego go chłopaka i powieǳiał:

— Chłopcze, uczyń mi grzeczność i kup mi coś do eǳenia, bo estem barǳo głodny.
Nie wyda wszystkich pienięǳy. Da ę ci na to tyle to i tyle pienięǳy, a to, co pozostanie,
zwróć mi, aby mi starczyło na dalszy pobyt.

Chłopiec spełnił ego prośbę, wszedł do sklepu i przyniósł mu woreczek soli. Grek na
widok tego, co mu chłopiec kupił, wpadł w gniew.

— Czy kazałem ci kupić sól?
— Nakazałeś mi kupić coś dla zaspoko enia głodu i żeby coś z pienięǳy eszcze zo-

stało. Przysięgam więc, mó panie, że soli te starczy ci nie tylko na zaspoko enie głodu,
ale też na dalszy pobyt.

*

Pewien przybysz z obcego kra u powieǳiał do spotkanego na ulicy chłopca żydow- Zwierzęta, Jeǳenie
skiego:

— Masz tu kilka groszy i kup mi kilka a ek i kawałek sera.
Kiedy chłopak przyniósł zamówione a ka i ser, przybysz zapytał go:
— Czy potrafisz mi powieǳieć, aki ser pochoǳi od mleka czarne krowy, a aki od

białe ?
— Odpowiem ci, eśli potrafisz mi wy aśnić, akie a ko pochoǳi od czarne kury,

a akie od białe .

*

Pewien człowiek z Aten znalazł na ulicy w Jerozolimie połamaną drewnianą listwę, Praca
która służyła za krawiecką miarę. Zaniósł ą do pierwszego lepszego krawca i powieǳiał:

— Zszy mi tę miarę, a dobrze ci zapłacę.
Krawiec nabrał w rękę piasku i odparł:
— Upleć z tego piasku trochę nici, wtedy a ci zszy ę miarę.

   
Pewien kupiec erozolimski wy echał w handlowych sprawach do odległego miasta. Tam O ciec, Śmierć
nagle ciężko zachorował. Czu ąc, że zbliża się śmierć, przywołał do łóżka właściciela domu,
w którym się zatrzymał, i oświadczył:

— Po mo e śmierci niech pan przechowa u siebie wszystkie pieniąǳe i resztę rzeczy Syn, Mądrość

⁷¹²Jerozolima a. Jeruzalem — miasto położone na wzgórzach Judei. Nazwa Jerozolima funkc onu e od zdoby-
cia miasta przez Dawida, który ustanowił ą stolicą swo ego państwa (poprzednią stolicą był Hebron) (Sm ,).
Wcześnie miasto przynależało do rodu Jebusytów, stąd nazwa Jebus (Joz ,). W Księǳe Roǳa u, w cza-
sach Abrahama, występu e miasto o nazwie Salem a. Szalem, w którym panował Melchizedek; miasto est
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stanowiących mo e mienie, aż przy eǳie tu z Jerozolimy⁷¹³ młody człowiek, który się
o nie upomni. Jeśli w trzech wypadkach mądrze postąpi, bęǳie to znak, że to est mó
syn, któremu należy przekazać mo e mienie. Jeśli nie potrafi tego dokonać, to rzecz asna
nie powinien mu pan go przekazywać.

Tymczasem syn kupca w Jerozolimie, nie mogąc się doczekać powrotu o ca, wyczuł, że
coś niedobrego musiało się stać. Nie zwleka ąc wyruszył do owego miasta, w którym o ciec
miał przebywać. Wprawǳie znał nazwisko właściciela domu, w którym ego o ciec zwykł
był się zatrzymywać, ale o ego adresie nie miał po ęcia. Znalazłszy się w obcym mieście,
zaczął wypytywać przechodniów o ten adres. Wszyscy ednak zbywali go milczeniem,
bo kiedyś mieszkańcy miasta przy ęli uchwałę, aby obcym przybyszom nie podawać tego
roǳa u informac i. Młoǳieniec znalazł się w kłopocie. Zaczął zastanawiać się, co w te
sytuac i ma uczynić. Nagle zauważył idącego w ego kierunku mężczyznę z wiązką drewna
opałowego na ramionach. Szybko przystąpił do niego i powieǳiał:

— Czy drewno, które pan niesie est na sprzedaż? Jeśli tak, to proszę powieǳieć, za
ile.

— Owszem, est na sprzedaż, kosztu e tyle a tyle.
Dobili targu, młoǳieniec zapłacił i poprosił sprzedawcę drewna o zaniesienie go do

domu, którego właściciela znał z nazwiska.
Sprzedawca drewna znał oczywiście adres owego człowieka i skierował kroki do ego

domu. Młoǳieniec zaś poszedł za nim. Doszedłszy na mie sce, handlarz drewna głośno
zawołał:

— Panie gospodarzu, przyniosłem drewno, proszę e wziąć.
Zǳiwiony gospodarz otworzył drzwi, spo rzał na niego i zapytał:
— Jakie drewno? Co za drewno? Czy a e zamówiłem u pana?
— W istocie nie pan e zamówił, ale ten młody człowiek, który stoi za mną z tyłu.

On e zakupił i polecił zanieść panu.
Była to pierwsza rzecz, która świadczyła o mądrości młoǳieńca.
— A kim pan est, młoǳieńcze?
— Jestem synem człowieka, który zmarł w pańskim domu.
Gospodarz serdecznie go przywitał i zaprosił na obiad do mieszkania. Służący podali

do stołu pięć pieczonych gołębi. Gospodarz poprosił młoǳieńca, aby rozǳielił gołębie
na porc e dla każdego z biesiadników.

— Nie mogę, pan est gospodarzem domu, więc panu należy się ten zaszczyt.
— Ale a cedu ę⁷¹⁴ ten zaszczyt na pana, młoǳieńcze.
Młody człowiek przystąpił do ǳielenia gołębi. Jednego gołębia dał gospodarzowi i e-

go żonie. Drugiego gołębia przyǳielił dwóm synom gospodarza, trzeciego dwóm ego
córkom, dla siebie wziął dwa.

Po raz drugi młoǳieniec mądrze postąpił. Gospodarz o nic go nie pytał i sam od
siebie też nic nie powieǳiał.

Wszyscy biesiadnicy spożyli obiad w milczeniu.
Na kolac ę podano do stołu faszerowaną kurę. I tym razem gospodarz poprosił mło-

ǳieńca o dokonanie poǳiału na porc e dla każdego z biesiadników.
Młoǳieniec zabrał się do roboty. Głowę kury przyǳielił gospodarzowi. Podroby

przyǳielił ego żonie, udka synom, skrzydełka córkom, a sobie wziął na większą część.
Po raz trzeci wywiązał się dobrze ze swego zadania. Gospodarz chciał ednak, aby

młoǳieniec wy aśnił mu, dlaczego tak postąpił. Zapytał go więc po prostu:
— Czy u was w Jerozolimie zawsze praktyku ą taki poǳiał?

utożsamiane z późnie szą Jerozolimą (Rǳ ,). Król Salomon wybudował w mieście tzw. Pierwszą Świątynię
(Krl ,), mie sce przechowywania Arki Przymierza (Krl ,–), od tego czasu est to na ważnie sze miasto
w religii żydowskie . [przypis edytorski]

⁷¹³Jerozolima a. Jeruzalem — miasto położone na wzgórzach Judei. Nazwa Jerozolima funkc onu e od zdoby-
cia miasta przez Dawida, który ustanowił ą stolicą swo ego państwa (poprzednią stolicą był Hebron) (Sm ,).
Wcześnie miasto przynależało do rodu Jebusytów, stąd nazwa Jebus (Joz ,). W Księǳe Roǳa u, w cza-
sach Abrahama, występu e miasto o nazwie Salem a. Szalem, w którym panował Melchizedek; miasto est
utożsamiane z późnie szą Jerozolimą (Rǳ ,). Król Salomon wybudował w mieście tzw. Pierwszą Świątynię
(Krl ,), mie sce przechowywania Arki Przymierza (Krl ,–), od tego czasu est to na ważnie sze miasto
w religii żydowskie . [przypis edytorski]

⁷¹⁴cedować — zrzekać się praw na rzecz kogoś innego. [przypis edytorski]
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— Proszę sobie przypomnieć, panie gospodarzu, co powieǳiałem na samym począt-
ku. Czy nie powieǳiałem, że lepie bęǳie, eśli pan ako gospodarz rozǳieli gołębie? Pan
zlecił mnie to zadanie. Podano wtedy pięć gołębi. Dałem wtedy panu i pańskie żonie ed-
nego gołębia. Razem czyni to trzy. Dwa synowie i eden gołąb tworzą również trzy. Dwie
córki i eden gołąb to też trzy. Ja z dwoma gołębiami również tworzę trzy. Znaczy to, że
poǳiał był równy.

— A co z kurą?
— Z kurą rzecz ma się tak: pan est głową domu, a więc dostał pan głowę kury. Pańska

żona otrzymała to wszystko, co est w brzuchu kury, ponieważ z e brzucha wyszły wasze
ǳieci. Synowie to filary tego domu, więc dałem im udka, córkom zaś, które z czasem
odlecą z waszego domu, dałem skrzydełka. Dla siebie wziąłem ciało kury, które wygląda
ak statek, którym utro od adę do swego kra u. Sąǳę, że teraz przekonał się pan, ak
mądrze postąpiłem, więc proszę mi przekazać spadek po o cu.

Gospodarz domu pełen uznania dla mądrości młoǳieńca i pewny, że to est syn
zmarłego, przekazał mu pozostawione przez niego mienie.

  
Pewien mieszkaniec Jerozolimy⁷¹⁵ przybył do Aten i chciał zatrzymać się na noc w za- Żyd, Gość, Mądrość
ezdnym domu. Wszystkie poko e były ednak za ęte. Zwrócił się do właściciela za azdu
ni to z prośbą, ni to z wyrzutami.

— Czy w takim za eźǳie ak pański doprawdy nie zna ǳie się nocleg dla zmęczonego
przybysza z zagranicy?

— Odǳielnego poko u doprawdy nie mam. Jeśli zgoǳi się pan przespać noc w wie-
loosobowym poko u, to barǳo proszę. W tym poko u est uż trzech gości, ale edno
łóżko est wolne.

Gość z Jerozolimy, rzecz asna, się zgoǳił. Wszedłszy do wskazanego poko u, zastał
w nim trzech osobników, którzy sieǳieli przy stole i spożywali kolac ę. Jedli, pili i weselili
się. Służącego, który wnosił potrawy do poko u, poprosił o podanie emu również czegoś
do picia i eǳenia. Po spożyciu posiłku chciał się położyć do łóżka. Trze osobnicy nie
chcieli znosić ego obecności w poko u i zmówili się, aby szybko się go pozbyć.

— Zróbmy mu — powieǳieli — kawał i wywalmy go z poko u. Bez niego bęǳie
nam wygodnie się spało.

I to rzekłszy, przystąpili do rzeczy. Jeden z nich podszedł do gościa z Jerozolimy
i oświadczył:

— U nas panu e taki zwycza , że każdy przed snem musi wykonać trzy skoki do
przodu.

— Chętnie zastosu ę się do tego, ale żem nietute szy i nie wiem, ak się to robi,
proszę, abyście pokazali mi, ak należy te skoki wykonać. Ja postaram się was naśladować.

Trze osobnicy wymienili mięǳy sobą znaczące spo rzenia. Gość z Jerozolimy był
w ich oczach kompletnym naiwniakiem. Sprawa pó ǳie gładko. Jeden z nich wykonał
po kolei dwa skoki. Na przeszkoǳie trzeciemu stały drzwi. Otworzyli więc e i ten, wy-
konawszy trzeci skok, znalazł się na podwórzu. Pozostali dwa wyszli, żeby zobaczyć, co
się z nim stało. Wtedy Żyd z Jerozolimy zamknął drzwi na klucz i nie wpuścił ich do
poko u. Sam zaś spoko nie ułożył się do snu i dobrze przespał całą noc.
  
Pewnego razu erozolimski kupiec razem z synem wyruszył w interesach do zamorskiego Sprawiedliwość, O ciec, Syn

⁷¹⁵Jerozolima a. Jeruzalem — miasto położone na wzgórzach Judei. Nazwa Jerozolima funkc onu e od zdoby-
cia miasta przez Dawida, który ustanowił ą stolicą swo ego państwa (poprzednią stolicą był Hebron) (Sm ,).
Wcześnie miasto przynależało do rodu Jebusytów, stąd nazwa Jebus (Joz ,). W Księǳe Roǳa u, w cza-
sach Abrahama, występu e miasto o nazwie Salem a. Szalem, w którym panował Melchizedek; miasto est
utożsamiane z późnie szą Jerozolimą (Rǳ ,). Król Salomon wybudował w mieście tzw. Pierwszą Świątynię
(Krl ,), mie sce przechowywania Arki Przymierza (Krl ,–), od tego czasu est to na ważnie sze miasto
w religii żydowskie . [przypis edytorski]
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kra u. Zabrał ze sobą na statek całą beczułkę złotych denarów⁷¹⁶. Otrzymali od kapitana
statku małą ciemną ka utę pod pokładem. Z powodu ciasnoty nie mogli zasnąć. Wiercąc
się na hamakach usłyszeli przez ścianę, ak marynarze zmawia ą się, żeby ich na pełnym
morzu zabić i zagarnąć beczułkę z denarami. Sytuac a stała się groźna. Wiele czasu do
namysłu nie było. Po chwili zastanowienia kupiec wpadł na pomysł, aby odegrać przed
marynarzami scenę zatargu z synem. Wyszedł z synem na pokład i zaraz wszczął z nim
kłótnię. Uda ąc gniew złapał beczułkę i tak cisnął ą w stronę syna, że wpadła do morza.
W ten sposób marynarze nie mieli uż powodu, by ich zabić.

Po przybiciu statku do portu kupiec udał się do pałacu panu ącego tam króla, żeby
złożyć skargę na niedoszłych morderców.

Król polecił sprowaǳić marynarzy statku przed swo e oblicze. Sam ob ął przewodnic-
two w kolegium sądowym, które rozpatrzyło sprawę. Zapadł surowy wyrok. Marynarze
skazani zostali nie tylko na długoletnie więzienie, ale również na zapłacenie odszkodo-
wania za poniesioną przez kupca stratę.

 ⁷¹⁷
W chwili, kiedy wrogowie Izraela wdarli się do Świątyni Pańskie , Azaf zaintonował pieśń, Naród, Żyd, Król, Syn

marnotrawny, Bogactwo,
Śpiew

które początkowe słowa brzmiały: „O Boże, na eźdźcy wdarli się do Twego Przybytku…”.
Usłyszawszy śpiew, Żyǳi zgromili go: „Jak to, nasza świątynia płonie, a ty śpiewasz?”.
W odpowieǳi Azaf przytoczył im taką przypowieść:
— Byłem kiedyś świadkiem, ak pewien król postanowił wybudować dla swego sy-

na edynaka wspaniały pałac. Zebrał architektów i rzeźbiarzy z całego kra u i polecił im
upiększyć pałac ǳiełami sztuki. Artyści wykonali polecenie króla z nawiązką. Pałac lśnił
od pięknych dekorac i, wspaniałych dywanów, zasłon, rzeźb i obrazów. Stworzyli wspa-
niałe, cudowne ǳieło. Kiedy syn wraz ze swoim nauczycielem wprowaǳił się do pałacu,
król wydelegował do ego obsługi całą rzeszę służących i urzędników, których zadaniem
było spełnienie wszystkich pragnień syna. Przekonawszy się, że wszystkie ego zachcianki
zosta ą natychmiast spełnione, ten zapomniał o o cu i o powinnościach syna. Zaczął się
źle prowaǳić. Zszedł z dobre drogi. Król nie mogąc tego znieść polecił zniszczyć pałac,
podrzeć dywany, zasłony i wszystkie inne ozdoby. Nauczyciel syna wziął flet i zaczął grać.
Ci, którzy usłyszeli ego granie, zapytali:

— Jak to? Król zniszczył pałac syna, a ty grasz?
— Dlaczego nie miałbym grać — odpowieǳiał nauczyciel — skoro król zniszczył

pałac i wylał swó gniew na drogocenne rzeczy, ale syna nie ruszył?
Jeśli dobrze pomyślicie, bracia moi, to do ǳiecie do wniosku, że dobrze czynię śpie-

wa ąc. Bóg wylał swó gniew na drewno, na kamienie, zamieniwszy e w popiół, ale
narodu żydowskiego nie zgłaǳił.
 
Pewien Grek z Aten przybył w odwieǳiny do Jerozolimy⁷¹⁸. Po dłuższym spacerze ulicami Sprawiedliwość, Jeǳenie
poczuł się głodny, ale nie zna ąc dobrze miasta, podszedł do sto ącego na rogu ulicy
chłopca i poprosił go, aby kupił mu owoce. Wręcza ąc chłopcu pieniąǳe, rzekł:

— Za te pieniąǳe kup dla mnie i dla siebie figi i winogrona.
— Ładnie to powieǳiałeś — oświadczył chłopiec. — „Dla mnie i dla siebie”. Oba

bowiem mamy uǳiał w tym zakupie. Ty da esz pieniąǳe, a a pracę.

⁷¹⁶denar a. zuz (hebr.) — srebrna moneta rzymska bita od III w. p.n.e.; e ciężar i zawartość srebra zmieniały
się. Z czasem określenie denar zaczęto używać ako uniwersalne i oznaczało monetę, niekoniecznie srebrną.
[przypis edytorski]

⁷¹⁷Azaf a. Asaf — lewita, który za panowania króla Dawida był śpiewakiem podczas liturgii w Świątyni
Jerozolimskie (Krn ,–). [przypis edytorski]

⁷¹⁸Jerozolima a. Jeruzalem — miasto położone na wzgórzach Judei. Nazwa Jerozolima funkc onu e od zdoby-
cia miasta przez Dawida, który ustanowił ą stolicą swo ego państwa (poprzednią stolicą był Hebron) (Sm ,).
Wcześnie miasto przynależało do rodu Jebusytów, stąd nazwa Jebus (Joz ,). W Księǳe Roǳa u, w cza-
sach Abrahama, występu e miasto o nazwie Salem a. Szalem, w którym panował Melchizedek; miasto est
utożsamiane z późnie szą Jerozolimą (Rǳ ,). Król Salomon wybudował w mieście tzw. Pierwszą Świątynię
(Krl ,), mie sce przechowywania Arki Przymierza (Krl ,–), od tego czasu est to na ważnie sze miasto
w religii żydowskie . [przypis edytorski]

  Ze skarbnicy midraszy 



Kiedy chłopiec przyniósł owoce, Grek powieǳiał do niego:
— Teraz poǳiel e na dwie części. Jedną dla mnie, drugą dla siebie.
Chłopiec wybrał lepsze owoce dla Greka, a dla siebie zostawił te, które wyglądały

gorze .
Poǳiał dokonany przez chłopca barǳo się spodobał Grekowi. Ocenił to ako prze aw

szlachetności i uczciwości. I ni to do siebie, ni to do chłopca powieǳiał:
— Nie na próżno mówią, że erozolimskie ǳieci są szlachetne i mądre. Wieǳąc, że

za owoce zapłaciłem a, a nie on, wybrał dla mnie te lepsze. Ale tak nie może być.
I zwróciwszy się do chłopca, oświadczył:
— Wiesz co, lepie bęǳie, ak poǳielimy owoce drogą losowania. Napiszemy na kilku

kartkach odǳielnie two e i mo e imię. Jeśli ty wyciągniesz kartkę z moim imieniem,
leżące przede mną owoce będą się tobie należały, eśli zaś a wyciągnę kartkę z twoim
imieniem, owoce leżące przed tobą mnie przypadną w uǳiale.

I tak też się stało. Chłopiec wyciągnął kartkę z imieniem Greka i wszedł w posiadanie
ego owoców.

 ⁷¹⁹
W Jerozolimie były dwaǳieścia cztery ulice. Każda ulica posiadała dwaǳieścia cztery blo- Pieniąǳ, Jeǳenie
ki. W każdym bloku były dwaǳieścia cztery zaułki. W każdym zaułku dwaǳieścia cztery
podwórza. W każdym podwórzu dwaǳieścia cztery domy i w każdym domu mieszkało
wielu mężczyzn, kobiet i ǳieci. Pewnego razu kupiec ateński chcąc ubić dobry interes
zakupił dużo worków z pieprzem. Załadował worki na dwieście wielbłądów i ob echał
cały kra , aby sprzedać wszystko z zyskiem.

Do echawszy do bramy Tyru⁷²⁰, natknął się na mie scowego krawca, który zapytał go:
— Czym obładowane są two e wielbłądy?
— Workami pieprzu.
— Czy możesz mi sprzedać trochę pieprzu?
— Nie sprzeda ę pieprzu w małych ilościach. Chcę sprzedać towar hurtem.
— W takim razie nie masz czego szukać w Tyrze. Lepie uda się do Jerozolimy. To

est duże i gęsto zaludnione miasto. Tam zna ǳiesz odpowiednich nabywców.
Kupiec posłuchał ego rady i skierował wielbłądy do Jerozolimy. Tu w bramie miasta

znowu spotkał akiegoś krawca, który go zapytał:
— Czym obładowane są two e wielbłądy?
Rozgniewało to kupca:
— Za mĳ się lepie , krawcze — krzyknął — swo ą robotą i nie pleć głupstw.
W echał z wielbłądami do miasta i tu znowu natknął się na krawca, który go zapytał:
— Coś przywiózł na sprzedaż? Chętnie bym od ciebie coś kupił. Jeśli nie starczy mi

pienięǳy, sprowaǳę zna omego handlarza, który odkupi od ciebie cały towar.
— W takim razie powiem ci: wiǳisz te worki na grzbietach wielbłądów? Zawiera ą

pieprz.
— Chodź więc ze mną do domu, pokażę ci wszystkie mo e złote monety. Jeśli te

pieniąǳe ma ą obieg w twoim kra u, to zapłacę ci nimi za cały twó towar.
Kupiec nie namyśla ąc się długo, pośpieszył z krawcem do ego domu. Zobaczywszy

całe stosy złotych szekli⁷²¹ wypełnia ących po brzegi eden z pokoi, kupiec zawołał:

⁷¹⁹Jerozolima a. Jeruzalem — miasto położone na wzgórzach Judei. Nazwa Jerozolima funkc onu e od zdoby-
cia miasta przez Dawida, który ustanowił ą stolicą swo ego państwa (poprzednią stolicą był Hebron) (Sm ,).
Wcześnie miasto przynależało do rodu Jebusytów, stąd nazwa Jebus (Joz ,). W Księǳe Roǳa u, w cza-
sach Abrahama, występu e miasto o nazwie Salem a. Szalem, w którym panował Melchizedek; miasto est
utożsamiane z późnie szą Jerozolimą (Rǳ ,). Król Salomon wybudował w mieście tzw. Pierwszą Świątynię
(Krl ,), mie sce przechowywania Arki Przymierza (Krl ,–), od tego czasu est to na ważnie sze miasto
w religii żydowskie . [przypis edytorski]

⁷²⁰Tyr — ǳiś: Sur, miasto portowe na wybrzeżu Morza Śróǳiemnego, w ǳisie szym Libanie. W staro-
żytności edno z na większych fenickich miast kupieckich, słynne z wytwarzania drogocennego purpurowego
barwnika (tzw. purpura tyry ska). Tyry czycy prowaǳili szeroko zakro ony handel morski, założyli wiele kolonii
na wybrzeżach Morza Śróǳiemnego (m.in. Kartaginę). [przypis edytorski]

⁷²¹szekel (hebr. dosł.: ważyć) — ednostka wagi ale równocześnie ednostka pieniężna. Zanim zaczęto bić
monety na Bliskim Wschoǳie szeklem określano ilość, a właściwie, wagę srebra. Od końca VI w. p.n.e. termin
szekel odnosił się do wybĳane wtedy srebrne monety. [przypis edytorski]

  Ze skarbnicy midraszy 



— Biorę e, są ważne w moim kra u.
Krawiec odkupił za nie cały ładunek pieprzu i kupiec nie posiadał się z radości. Zado-

wolony odbył spacer po ulicach Jerozolimy. Tu spotkał swego starego zna omego, który
go zapytał:

— Co tym razem przywiozłeś na sprzedaż?
— Pieprz — odpowieǳiał kupiec.
— Sprzeda mi trochę pieprzu, bo wiǳisz właśnie wyprawiam ucztę i potrzebu ę go

do potraw.
— Szkoda, żem ciebie nie spotkał, bo sprzedałem go w całości akiemuś krawcowi.
Zna omy ateńczyka natychmiast udał się do krawca i poprosił o torbę pieprzu za sto

szekli. Krawiec powieǳiał mu, że zdążył uż sprzedać pieprz akiemuś innemu krawcowi,
ale gotów est pó ść z nim.

Razem udali się do owego krawca. Przed ego domem tłum ustawił się w kole ce po
pieprz. Pierwsi w kole ce dostali po edne unc i⁷²² na łeb. Następni tylko po pół unc i.
A tłum rósł z minuty na minutę. Wkrótce zabrakło pieprzu.

 ⁷²³    
Kiedy Mo żesz zobaczył, co się stało ze Świątynią, zawołał do słońca: Świątynia, Słońce

— Obyś zostało przeklęte. Dlaczego nie ściemniałoś, kiedy wróg wdarł się do Świą-
tyni?

— Przysięgam ci, Mo żeszu, na wszystkie świętości — odpowieǳiało słońce — że
chciałom ściemnieć, ale otrzymałom polecenie z nieba, żebym tego nie uczyniło. Zo-
stałom obite za pomocą czterǳiestu ognistych biczów. Rozkaz z nieba brzmiał: „Wy dź
i opromień światłem ziemię”.

     ⁷²⁴
Kiedy Bóg postanowił dopuścić do zniszczenia Świątyni, tak do Siebie rzekł: Bóg, Żyd, Niewola

Świątynia— Dopóki przebywam w Świątyni, poganie nie są w stanie e naruszyć. Kiedy prze-
stanę nad nią czuwać i przysięgnę, że nie wrócę do nie aż do nade ścia mes asza, wrogowie
wtargną do Świątyni i zniszczą ą.

Zaraz po złożeniu przez Boga te przysięgi wrogowie wdarli się do Świątyni i podpalili
ą. A kiedy spłonęła, Bóg oświadczył:

— Nie mam uż Swego przybytku na ziemi, dlatego zabiorę szechinę⁷²⁵ i wrócę na
Swo e pierwsze mie sce na wysokościach.

I wypowieǳiawszy te słowa, Bóg zaniósł się płaczem.
— Biada mi — powieǳiał — cóżem Ja uczynił? Przedtem pozwoliłem Mo e sze-

chinie przebywać na ziemi ze względu na Żydów, a teraz, kiedy zgrzeszyli, wróciłem na
Swo e poprzednie mie sce. Strach pomyśleć, że mogę stać się pośmiewiskiem u pogan
i luǳi z całego świata.

Natychmiast z awił się przed ego obliczem anioł Metatron⁷²⁶, który padłszy na ko- Anioł

⁷²²uncja — ednostka wagi, używana w starożytnym Rzymie, równa / libry. Waga libry, w zależności od
kra u, w którym była stosowana, wahała się od , do , kg. [przypis edytorski]

⁷²³Mojżesz — syn Amrama i Jokebed; prorok, prowaǳił Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecane , do które on
sam nie dotarł. Jego matka, aby uchronić go przed śmiercią, nakazaną przez faraona wszystkim pierworodnym
synom żydowskim, wrzuciła go w koszyku do wody. Został wyłowiony przez córkę faraona, która traktowała go
ak syna (W ,–). Sprawował właǳę nad ludem Izraela; na górze Syna Bóg przekazał mu tablice kamienne
z ǳiesięciorgiem przykazań (W ,; ,). Mo żesz zmarł w wieku  lat w krainie Moabu na górze Nebo
(Pwt ,–); zgodnie z obietnicą Boga, przed śmiercią u rzał Ziemię Obiecaną, ale nigdy do nie nie dotarł
(Pwt ,–). [przypis edytorski]

⁷²⁴Rachela — córka Labana, żona Jakuba. Jakub przez siedem lat służył Labanowi, żeby ożenić się z ukochaną
Rachelą, ale noc poślubną spęǳił z e starszą siostrą Leą podstępnie podmienioną przez Labana. Jakub musiał
odsłużyć kole ne siedem lat, by otrzymać Rachelę (Rǳ ,–). Rachela barǳo długo była bezpłodna, aż Bóg
wysłuchał e próśb i uroǳiła dwóch synów: Józefa (Rǳ ,) i Beniamina; roǳąc tego drugiego zmarła (Rǳ
,). [przypis edytorski]

⁷²⁵szechina (hebr.) — obecność, zamieszkiwanie; po ęcie, choć nie po awia się w Biblii, często występu e w u-
daizmie na określenie widoczne obecności Boga początkowo w Namiocie Zgromaǳenia, następnie w Świątyni
Jerozolimskie . [przypis edytorski]
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lana, oświadczył:
— Stwórco Świata! Nie płacz. Ja będę płakał za Ciebie.
Bóg mu na to rzekł:
— Jeśli nie dasz Mi płakać, prze dę tam, gǳie ty nie masz wstępu i dam upust łzom.
Potem zwróciwszy się do aniołów służebnych, rzekł:
— Chodźmy razem zobaczyć, co wrogowie uczynili z Moim przybytkiem.
I ruszył Bóg ze Swymi aniołami. Z przodu szedł Jeremiasz.
Na widok Świątyni Bóg zawołał:
— To przecież Mó dom. Mie sce, w którym przebywałem. Wrogowie zapragnęli go

zniszczyć i dopięli swego. Biada mi! Gǳie esteście, mo e ǳieci? Gǳie esteście, moi
kapłani? Gǳie esteście, moi cadycy, moi przy aciele? Co Ja mogę teraz począć? Ostrze-
gałem was, ale nie chcieliście się poka ać.

I zwróciwszy się do proroka Jeremiasza, oświadczył:
— Jestem ǳisia akby w sytuac i o ca, którego edyny syn podczas zaślubin zmarł

nagle pod weselnym baldachimem, ty zaś nie odczuwasz litości ani nade mną, ani nad
moimi ǳiećmi. Idź i wywoła z grobu Abrahama⁷²⁷, Izaaka⁷²⁸ i Jakuba⁷²⁹ oraz Mo żesza⁷³⁰.
Oni wieǳą, ak się płacze.

Jeremiasz na te słowa odpowieǳiał:
— Nie wiem, gǳie est grób Mo żesza.
— Idź — powieǳiał Bóg — i stań nad brzegiem Jordanu⁷³¹, podnieś głos i zawoła :

„Synu Amrama! Synu Amrama! Wstań i popatrz na two e owieczki. Zobacz, ak e wróg
pożarł”.

Jeremiasz natychmiast udał się do groty Mechpela⁷³² i zawołał do prao ców:
— Wstańcie! Bóg was wzywa do siebie!
— W akim celu? — zapytali o cowie.
— Nie wiem — odpowieǳiał Jeremiasz.

⁷²⁶Metatron a. Matatron — serafin występu ący w tradyc i udaistyczne i in.; król aniołów, ulubieniec Boga;
często występu e ako pełniący rolę boskiego pisarza, który zapisu e luǳkie czyny. [przypis edytorski]

⁷²⁷Abraham — pierwotnie imię Abram, syn Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się Bóg i nakazał mu wyruszyć
do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to mie sce odda e ego potomstwu
(Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim przymierze; zapowieǳiał, że
Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham; wtedy również Bóg nakazał
dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która była bezpłodna (Rǳ ,–
), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar — Izmael (Rǳ ,–).
ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka (Rǳ ,–). Po śmierci
Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama
na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał na to i gdy miał go zabić,
Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁷²⁸Izaak — patriarcha biblĳny; pierwszy i edyny wspólny syn Abrahama i Sary. Sara była bezpłodna, do
czasu, kiedy Bóg ukazał się Abrahamowi po raz drugi i zapowieǳiał, że ego -letnia żona uroǳi mu syna
(Rǳ ,–; Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama na próbę i kazał mu złożyć Izaaka w ofierze. Gdy Izaak uż
leżał na ołtarzu i Abraham miał go zabić, Bóg nakazał Abrahamowi nie zabĳać syna, a w zamian złożyć w ofierze
barana (Rǳ ,–). Dorosły Izaak wziął za żonę Rebekę (Rǳ ,) z którą miał bliźnięta – Ezawa i Jakuba
(Rǳ ,–). Zmarł w wieku  lat (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁷²⁹Jakub — syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Ezawa (Rǳ ,; Rǳ ,). Ezaw uroǳił się pierwszy, ale
sprzedał Jakubowi swo e pierworóǳtwo (Rǳ ,–). Po ął za żony siostry Leę i Rachelę (Rǳ ,–);
one oraz ich niewolnice dały mu dwunastu synów: Rubena, Symeona, Lewiego, Jude, Dana, Nealego, Gada,
Asera, Issachara, Zabulona, Józefa i Beniamina (Rǳ ,–). Jakub walczył z aniołem, który wyłamał mu
biodro, ale z nim nie zwyciężył, dlatego anioł zmienił mu imię na Izrael (Rǳ ,). Dwunastu ego synów
dało początek dwunastu pokoleniom Izraela (Rǳ ,). [przypis edytorski]

⁷³⁰Mojżesz — syn Amrama i Jokebed; prorok, prowaǳił Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecane , do które on
sam nie dotarł. Jego matka, aby uchronić go przed śmiercią, nakazaną przez faraona wszystkim pierworodnym
synom żydowskim, wrzuciła go w koszyku do wody. Został wyłowiony przez córkę faraona, która traktowała go
ak syna (W ,–). Sprawował właǳę nad ludem Izraela; na górze Syna Bóg przekazał mu tablice kamienne
z ǳiesięciorgiem przykazań (W ,; ,). Mo żesz zmarł w wieku  lat w krainie Moabu na górze Nebo
(Pwt ,–); zgodnie z obietnicą Boga, przed śmiercią u rzał Ziemię Obiecaną, ale nigdy do nie nie dotarł
(Pwt ,–). [przypis edytorski]

⁷³¹Jordan — główna rzeka płynąca przez Ziemię Obiecaną. [przypis edytorski]
⁷³²Mechpela a. Machpela a. Makpela (hebr.) — askinia zna du ąca się na terenie miasta Hebron. Zgodnie

z przekazem biblĳnym Abraham zakupił ą, wraz z okoliczną ziemią, by pochować w nie swo ą zmarłą żonę
Sarę (Rǳ ,–). Następnie w te same askini pochowano zmarłego Abrahama (Rǳ ,), ego syna Izaaka
wraz z żoną Rebeką oraz Jakuba i ego żonę Leę (Rǳ ,–). [przypis edytorski]
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Nie chciał powieǳieć im prawdy, gdyż bał się, iż zarzucą mu, że tylko w ego czasach
mogło się Żydom przytrafić takie nieszczęście.

Potem Jeremiasz stanął nad brzegiem Jordanu i zawołał:
— Synu Amrama! Synu Amrama! Wstań! Bóg cię wzywa. Nadszedł czas, żebyś stanął

przed nim.
Zǳiwiony Mo żesz zapytał:
— Czym się różni ǳisie szy ǳień od innych dni, że wzywa ą mnie do Boga?
— Nie wiem — odpowieǳiał Jeremiasz.
Mo żesz zwrócił się wtedy z pytaniem do aniołów służebnych, których poznał podczas

przy mowania Tory⁷³³:
— Wy, sługi Na wyższego, na pewno wiecie, o co choǳi. Powieǳcie, w akim celu

Bóg mnie wzywa?
— Czyżbyś nie wieǳiał, synu Amrama, że Świątynia Pańska została zniszczona, a Ży-

ǳi uprowaǳeni w niewolę?
Rozpłakał się Mo żesz i głośno zawoǳąc pobiegł do prao ców. Ci, dowieǳiawszy się

od Mo żesza, co się zdarzyło, rozdarli na sobie suknie i głośno szlocha ąc udali się do
Jerozolimy⁷³⁴.

I kiedy Bóg u rzał ich w bramie miasta, zarząǳił, aby ǳień ten stał się dniem płaczu,
lamentu i wielkie żałoby.

— Biada królowi! — zawołał Bóg. — Biada królowi, który za młodu cieszył się po-
woǳeniem, a na starość utracił szczęście.

*

Stanął Abraham przed Bogiem i żalił się.
— Dlaczego wypęǳiłeś mo e ǳieci? Dlaczego oddałeś e w ręce obcych narodów,

które znęca ą się nad nimi i zabĳa ą e na różne sposoby. Dlaczego dopuściłeś do znisz-
czenia Świątyni, która stała tam, gǳie składałem mego syna w ofierze?

— Two e ǳieci zgrzeszyły — odpowieǳiał Bóg. — Nie przestrzegały nakazów Tory
i sprzeniewierzyły się dwuǳiestu dwu literom⁷³⁵, którymi napisana est.

— Stwórco Świata — zawołał Abraham — kto może poświadczyć, że Żyǳi sprze-
niewierzyli się Torze?

— Niech przy ǳie Tora i sama zaświadcza — odpowieǳiał Bóg.
I zaraz z awiła się Tora.
— Córko mo a — powieǳiał Abraham do Tory. — Przyszłaś po to, aby zaświadczyć,

że Żyǳi sprzeniewierzyli się twoim przykazaniom, i nie odczuwasz wstydu przede mną?
Przypomnĳ sobie ów ǳień, kiedy Pan Bóg choǳił z tobą od ednego do drugiego narodu
i żaden nie chciał cię przy ąć. Wtedy przyszły mo e ǳieci do Góry Syna ⁷³⁶ i przy ęły cię.
Z czcią i szacunkiem odnosiły się do ciebie. Pielęgnowały i przestrzegały twoich przykazań.
A teraz przychoǳisz, żeby w dnie ich nieszczęść świadczyć przeciwko nim.

Usłyszawszy słowa Abrahama, Tora odsunęła się na bok i odmówiła składania oświad-
czeń.

⁷³³Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]

⁷³⁴Jerozolima a. Jeruzalem — miasto położone na wzgórzach Judei. Nazwa Jerozolima funkc onu e od zdoby-
cia miasta przez Dawida, który ustanowił ą stolicą swo ego państwa (poprzednią stolicą był Hebron) (Sm ,).
Wcześnie miasto przynależało do rodu Jebusytów, stąd nazwa Jebus (Joz ,). W Księǳe Roǳa u, w cza-
sach Abrahama, występu e miasto o nazwie Salem a. Szalem, w którym panował Melchizedek; miasto est
utożsamiane z późnie szą Jerozolimą (Rǳ ,). Król Salomon wybudował w mieście tzw. Pierwszą Świątynię
(Krl ,), mie sce przechowywania Arki Przymierza (Krl ,–), od tego czasu est to na ważnie sze miasto
w religii żydowskie . [przypis edytorski]

⁷³⁵dwuǳiestu dwu literom — alfabet hebra ski posiada dwaǳieścia dwie litery. [przypis edytorski]
⁷³⁶Góra Synaj — druga, co do wysokości góra na półwyspie Syna . Zgodnie z przekazem biblĳnym w e

pobliżu Mo żesz u rzał anioła w płonącym krzewie, który nakazał mu wyprowaǳić Żydów z Egiptu (W ,–
). Późnie na górze Syna Bóg zawarł przymierze z Mo żeszem da ąc mu tablice z przykazaniami (W ,).
[przypis edytorski]
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Bóg polecił wtedy, żeby na świadka stawiły się dwaǳieścia dwie litery hebra skie.
I w mig stanęły przed Na wyższym przywołane litery. Z szeregu ako pierwszy wysunął
się „alef ”⁷³⁷. Abraham skierował do niego następu ące słowa:

— Ty, alefie, esteś pierwszą literą alfabetu i przyszedłeś świadczyć przeciwko Żydom
w dniu ich nieszczęść? Przypomnĳ sobie ǳień, kiedy Wiekuisty po awił się na Górze
Syna i rozpoczął czytanie dekalogu. Od two e litery „Anochi”⁷³⁸. I oprócz moich ǳieci
żaden inny naród nie chciał cię przy ąć. A ty przychoǳisz teraz po to, żeby świadczyć
przeciwko twoim ǳieciom?

Alef odsunął się natychmiast na bok i odmówił składania oświadczeń. Po alefie wy-
stąpiła litera „be t”⁷³⁹.

— Ty, be t — powieǳiał Abraham — chcesz zaświadczyć przeciwko moim ǳieciom
przestrzega ącym Tory, która zaczyna się od litery „be t”, bo od słowa „berejszit”⁷⁴⁰ (na
początku).

Odsunął się be t na bok i odmówił świadczenie przeciwko Żydom. Po nim wystąpiła
litera „gimel”⁷⁴¹.

— Ty, gimel — zapytał Abraham — chcesz powieǳieć, że Żyǳi sprzeniewierzyli się
Torze? Czy est drugi taki naród, który wypełnił nakaz noszenia cyces⁷⁴²? A nakaz ten
zaczyna się od litery „gimel”, a mianowicie „I zrobisz sobie »gedilim«⁷⁴³ (ęǳle)”.

Na te słowa gimel odsunął się na bok i nic uż nie powieǳiał. Pozostałe litery, wiǳąc,
ak Abraham uciszył pierwsze trzy, stanęły z boku i odmówiły składania oświadczeń.

Wtedy Abraham przemówił do Boga:
— Stwórco Świata! W setną rocznicę moich uroǳin obdarzyłeś mnie synem i kiedy

ten osiągnął trzyǳiesty siódmy rok życia⁷⁴⁴, poleciłeś mi złożyć go w ofierze dla Ciebie.
Pokonałem wezbrane litością serce i własnoręcznie go związałem. Czy Ty nie ulitu esz się
teraz nad moimi ǳiećmi?

Po nim odezwał się Izaak:
— Władco Świata! Kiedy o ciec prowaǳił mnie do ofiarnego stołu, nie sprzeciwiłem

się Tobie i z własne nieprzymuszone woli dałem się związać. Dobrowolnie podłożyłem
gardło pod nóż. Czy możesz o tym zapomnieć? Czy nie ulitu esz się nad moimi ǳiećmi?

Po Izaaku wystąpił Jakub.
— Czy nie służyłem dwaǳieścia lat u Labana⁷⁴⁵? A kiedy od niego odszedłem, spo-

tkał mnie złoczyńca Ezaw, który chciał zamordować mo e ǳieci. Z na wyższym poświęce-
niem zdołałem e uratować. Teraz zaś wydane zostały na żer wrogom. Ja e pielęgnowałem
i wychowałem, a Ty nie chcesz się nad nimi ulitować?

Po nim zabrał głos Mo żesz:
— Władco Świata! Czyż nie byłem przez czterǳieści lat wiernym pasterzem Żydów?

I kiedy przyszedł czas wstąpienia do Ziemi Obiecane , skazałeś mnie na śmierć w bezi-
miennym grobie na pustyni. Teraz, kiedy Żydów wypęǳono z o czyzny, zawołałeś mnie,
żebym ich opłakiwał. W Two e Torze est przecież napisane, że ani wół, ani baran nie
mogą być zarzynane w tym samym dniu co ego potomek. Tymczasem wiǳę, że w tym
samym czasie zamordowano wiele matek razem z ǳiećmi, a Ty milczysz!

⁷³⁷alef (hebr.) — pierwsza litera alfabetu hebra skiego, wymawiana ako głoska a lub e. [przypis edytorski]
⁷³⁸Anochi (hebr. dosł. a) — słowo rozpoczyna ące Dekalog podyktowany Mo żeszowi przez Boga: Ja jestem

Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli (W , ,) oraz Jam jest Pan, Bóg twój, który cię
wyprowaǳił z ziemi egipskiej, z domu niewoli (Pwt, ,). [przypis edytorski]

⁷³⁹bejt właśc. bet lub wet (hebr.) — druga litera alfabetu hebra skiego, wymawiana ako głoska b lub w. [przypis
edytorski]

⁷⁴⁰berejszit właśc. bereszit (hebr. dosł. na początku, początek, genesis) — pierwsze słowo Księgi Roǳaju.
[przypis edytorski]

⁷⁴¹gimel — trzecia litera alfabetu hebra skiego, wymawiana ako głoska g. [przypis edytorski]
⁷⁴²cyces ( id.) a. cicit (hebr.) — element religĳnego stro u żydowskiego; określa się tak zarówno ęǳle, zgodnie

z zaleceniami Boga, przywiązywane do czterech rogów talitu/tałesu (chusty modlitewne ) (Lb ,–), ak
również prostokątną chustę z otworem na głowę i ęǳlami, która est roǳa em stro u coǳiennego, zwaną
również talit katan (hebr.) a. tałes kutn ( id.). [przypis edytorski]

⁷⁴³gedilim właśc. gidilim (hebr.) — ęǳel; również cyces a. cicit. [przypis edytorski]
⁷⁴⁴trzyǳiesty siódmy rok życia — w Biblii hebrajskiej nie ma wzmianek nt. wieku Izaaka, który miał stać się

ofiarą dla Boga. [przypis edytorski]
⁷⁴⁵Laban — syn Batuela, brat Rebeki (Rǳ ,), o ciec Lei i Racheli (Rǳ ,). Przy ął do siebie Jakuba,

po tym ak ten wyłuǳił od starszego brata Ezawa o cowskie błogosławieństwo pierworodnego (Rǳ, -).
[przypis edytorski]
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W chwilę potem wystąpiła matka Rachela. Stanąwszy przed Bogiem, powieǳiała:
— Władco Świata! Ty na lepie wiesz o tym, ak twó sługa Jakub mnie miłował.

Dla mnie poświęcił siedem lat pracy memu o cu. Kiedy nadszedł ǳień mego ślubu, do-
wieǳiałam się, że o ciec zamierza zamiast mnie podstawić mo ą siostrę Leę. Z początku
powieǳiałam Jakubowi, że dam mu znak, po którym pozna, że to a, ale potem poczu-
łam wyrzuty sumienia wobec o ca i wielką litość nad siostrą i przekazałam e umówiony
z Jakubem znak, tak że dopiero na drugi ǳień zorientował się, kogo poślubił. Nie by-
łam zazdrosna o siostrę. Nie chciałam, żeby została upokorzona. Tak a postąpiłam. Tym
barǳie Ty, Wiekuisty i na barǳie Miłosierny, nie powinieneś być zazdrosny o bożki,
które nie ma ą żadnego znaczenia. Dlaczego więc dopuszczasz do tego, żeby mo e ǳieci
zginęły od miecza wrogów?

Słowa Racheli wzbuǳiły w sercu Boga miłosierǳie.
— ǲięki Tobie, Rachelo — powieǳiał — sprowaǳę Żydów z powrotem do ich

kra u.

    
Pewna kobieta podczas głodu panu ącego w Jerozolimie⁷⁴⁶ poleciła mężowi, żeby wybrał Żona, O ciec, Syn, Śmierć,

Sercez posiadane biżuterii coś cennego i udał się na targ kupić żywność.
Mąż wybrał barǳo drogocenny diament i wyruszył na targ. Krążył po nim i krążył,

ale żywności tam nie było. A głód coraz barǳie dawał mu się we znaki. Od wielu dni nie
miał uż nic w ustach. I stało się. Serce nie wytrzymało. Przestało bić. Umarł z głodu.
Żona nie mogąc się doczekać powrotu męża, wysłała po niego syna. Poszedł syn na targ
i tu zobaczył martwe ciało o ca. Wyczerpany z głodu, ledwo trzyma ący się na nogach syn
rzucił się na ciało o ca i zaczął e obsypywać pocałunkami. Tak długo płakał i bolał, aż
i ego serce nie wytrzymało.

   
Jeden z na bogatszych luǳi w Jerozolimie⁷⁴⁷ podczas oblężenia miasta posłał swego sługę Woda, Samobó stwo, Sługa
na targ, aby kupił tam wody do picia. Sługa wziął ǳban napełniony diamentami, złotem
i srebrem i udał się do miasta po wodę.

Goǳiny mĳały i sługa nie wracał. Bogacz wszedł na dach swego pałacu, żeby stamtąd
obserwować ulicę. A nuż dostrzeże sługę z ǳbanem wody? Po dłuższym oczekiwaniu zo-
baczył zbliża ącego się sługę, który z daleka dał mu znać, że ǳban est pusty. Zrozpaczony
bogacz krzyknął do niego:

— Roztrzaska ǳban!
Sługa uczynił, ako pan mu rozkazał. Po ednym uderzeniu w bruk ulicy ǳban rozle-

ciał się na kawałki. W te same chwili bogacz rzucił się z dachu na ziemię. Jego połamane
kości zmieszały się odłamkami rozbitego ǳbana.
    
Żołnierze Nabuchodonozora⁷⁴⁸ po zdobyciu Jerozolimy⁷⁴⁹ wyłapali młodych Żydów i zwią- Żyd, Łzy, Śmierć, Niewola

⁷⁴⁶Jerozolima a. Jeruzalem — miasto położone na wzgórzach Judei. Nazwa Jerozolima funkc onu e od zdoby-
cia miasta przez Dawida, który ustanowił ą stolicą swo ego państwa (poprzednią stolicą był Hebron) (Sm ,).
Wcześnie miasto przynależało do rodu Jebusytów, stąd nazwa Jebus (Joz ,). W Księǳe Roǳa u, w cza-
sach Abrahama, występu e miasto o nazwie Salem a. Szalem, w którym panował Melchizedek; miasto est
utożsamiane z późnie szą Jerozolimą (Rǳ ,). Król Salomon wybudował w mieście tzw. Pierwszą Świątynię
(Krl ,), mie sce przechowywania Arki Przymierza (Krl ,–), od tego czasu est to na ważnie sze miasto
w religii żydowskie . [przypis edytorski]

⁷⁴⁷Jerozolima a. Jeruzalem — miasto położone na wzgórzach Judei. Nazwa Jerozolima funkc onu e od zdoby-
cia miasta przez Dawida, który ustanowił ą stolicą swo ego państwa (poprzednią stolicą był Hebron) (Sm ,).
Wcześnie miasto przynależało do rodu Jebusytów, stąd nazwa Jebus (Joz ,). W Księǳe Roǳa u, w cza-
sach Abrahama, występu e miasto o nazwie Salem a. Szalem, w którym panował Melchizedek; miasto est
utożsamiane z późnie szą Jerozolimą (Rǳ ,). Król Salomon wybudował w mieście tzw. Pierwszą Świątynię
(Krl ,), mie sce przechowywania Arki Przymierza (Krl ,–), od tego czasu est to na ważnie sze miasto
w religii żydowskie . [przypis edytorski]
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zawszy im z tyłu ręce, popęǳili przed sobą. Młoǳieńcy żydowscy zacisnęli z bólu zęby,
a z ich oczu popłynęły łzy. Zroszonych łzami twarzy nieszczęśliwi młoǳieńcy nie mogli
wytrzeć, gdyż ręce mieli związane. Tymczasem sól zawarta w łzach wyżłobiła im w po-
liczkach rany.

Droga eńców prowaǳiła do Babilonii⁷⁵⁰. Szli z trudem, gdyż na nogach mieli żela-
zne łańcuchy, a gołe ciała wystawione były na ǳiałanie palącego słońca. Kiedy znaleźli
się w pobliżu krainy Izmaelitów⁷⁵¹, umęczeni młoǳieńcy zaczęli błagać swoich ciemięż-
ców, żeby im pozwolili zatrzymać się na krótko u Izmaelitów, potomków ich stry a, syna
Abrahama⁷⁵². Dowódca prowaǳący kolumny eńców zgoǳił się.

Kiedy podeszli do osiedla, eńcy żydowscy zwrócili się do Izmaelitów tymi słowy:
— Jesteście potomkami naszego stry a i dlatego wierzymy, że nie odmówicie nam

wody do picia.
— Na pierw — odpowieǳieli Izmaelici — z ecie coś, a potem damy się wam napić.
Izmaelici dali eǳenie mocno nasycone solą, po czym wzięli puste bukłaki ze skóry

napełnione powietrzem i przystawili e do spragnionych wody ust eńców. Ci, myśląc,
że w bukłakach est woda, wbili w nie zęby, gdyż ręce mieli związane. Ciepłe powietrze
z bukłaków wdarło się do płuc nieszczęśników powodu ąc ich natychmiastową śmierć.

     ⁷⁵³
Mieszkańcy te krainy na widok nagich i bosych Żydów pęǳonych przez żołnierzy Ba- Król, Niewola, Dobro
bilonii⁷⁵⁴ prze ęli się tak głęboko ich dolą, że postanowili ulżyć ich cierpieniom. Bez
dłuższych rozmyślań nad skutecznym sposobem przy ścia im z pomocą rozebrali do naga
swoich niewolników i zaprowaǳili ich przed oblicze Nabuchodonozora⁷⁵⁵.

⁷⁴⁸Nabuchodonozor — choǳi tu o Nabuchodonozora II, właśc.: Nabu-kudurri-usur II ; król Babilonii z dy-
nastii chalde skie , panował w latach – p.n.e., podbił kra e leżące na Bliskim Wschoǳie, do te pory
przynależne Egiptowi, w tym Judę. Zwierzchnictwo nad Judą przekazał Sedec aszowi, który w  r. p.n.e.
zbuntował się przeciwko zwierzchnictwu. W odpowieǳi na to Nabuchodonozor II wysłał wo ska, które zbu-
rzyły Jerozolimę, a większość Żydów uprowaǳono do Babilonu, ako niewolników, est to początek tzw. niewoli
babilońskie Żydów. [przypis edytorski]

⁷⁴⁹Jerozolima a. Jeruzalem — miasto położone na wzgórzach Judei. Nazwa Jerozolima funkc onu e od zdoby-
cia miasta przez Dawida, który ustanowił ą stolicą swo ego państwa (poprzednią stolicą był Hebron) (Sm ,).
Wcześnie miasto przynależało do rodu Jebusytów, stąd nazwa Jebus (Joz ,). W Księǳe Roǳa u, w cza-
sach Abrahama, występu e miasto o nazwie Salem a. Szalem, w którym panował Melchizedek; miasto est
utożsamiane z późnie szą Jerozolimą (Rǳ ,). Król Salomon wybudował w mieście tzw. Pierwszą Świątynię
(Krl ,), mie sce przechowywania Arki Przymierza (Krl ,–), od tego czasu est to na ważnie sze miasto
w religii żydowskie . [przypis edytorski]

⁷⁵⁰Babilonia — starożytne państwo w Mezopotamii, na terenie obecnego Iraku, które istniało od ok. 
r. p.n.e. do  p.n.e. Na większe znaczenie gospodarcze i terytorialne osiągnęła za panowania Hammurabiego
(– p.n.e.). [przypis edytorski]

⁷⁵¹kraina Izmaelitów — Izmaelici to lud wywoǳący się od Izmaela, na starszego syna Abrahama i Hagar
(niewolnicy Sary). Zgodnie z wykładnią Józefa Flawiusza, żydowskiego historyka ży ącego w I w. n.e., synowie
Izmaela założyli plemiona pochoǳące od ich imion, natomiast wspólnie nazwali się Arabami. Tym samym
kraina Izmaelitów to ziemie zamieszkałe przez Arabów, w tym przypadku zapewne północna część półwyspu
arabskiego. [przypis edytorski]

⁷⁵²Abraham — pierwotnie imię Abram, syn Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się Bóg i nakazał mu wyruszyć
do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to mie sce odda e ego potomstwu
(Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim przymierze; zapowieǳiał, że
Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham; wtedy również Bóg nakazał
dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która była bezpłodna (Rǳ ,–
), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar — Izmael (Rǳ ,–).
ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka (Rǳ ,–). Po śmierci
Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama
na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał na to i gdy miał go zabić,
Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁷⁵³kraj Beer — nie ma ednoznaczne interpretac i, co to tego, aka kraina mogła tu zostać nazwana krajem
Beer. Być może teren wspomniany w midraszu wiąże się z północnym plemieniem izraelskim wywoǳącym się
od plemienia Asera (Krn ). Z drugie strony, niewykluczone, że choǳi o miasto Bari na Płw. Apenińskim,
a wspomnienie o Nabuchodonozorze w istocie odnosi się do Tytusa, który po zdobyciu Jerozolimy prowaǳił
eńców przez Italię do Rzymu. [przypis edytorski]

⁷⁵⁴Babilonia — starożytne państwo w Mezopotamii, na terenie obecnego Iraku, które istniało od ok. 
r. p.n.e. do  p.n.e. Na większe znaczenie gospodarcze i terytorialne osiągnęła za panowania Hammurabiego
(– p.n.e.). [przypis edytorski]

⁷⁵⁵Nabuchodonozor — choǳi tu o Nabuchodonozora II, właśc.: Nabu-kudurri-usur II ; król Babilonii z dy-
nastii chalde skie , panował w latach – p.n.e., podbił kra e leżące na Bliskim Wschoǳie, do te pory
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— Wiǳieliśmy — powieǳieli do króla — ak wzięci do niewoli Żyǳi paradu ą goło
i boso po twoim kra u. Pomyśleliśmy, że lubisz oglądać nagich luǳi. Szybko przeto zd ę-
liśmy z naszych niewolników oǳież, a ich samych w charakterze daru przyprowaǳiliśmy
do pałacu, żeby służyli tobie, królu.

W brzmieniu te deklarac i dała się wyczuć ironia czy nawet pewnego roǳa u kpina.
Król Nabuchodonozor akby się zawstyǳił, bo zaraz oświadczył:

— Jeśli chcecie mnie obdarować takim prezentem, to wróćcie szybko do domu i przy-
nieście ubrania dla swoich eńców.

Ucieszyli się mieszkańcy krainy Beer. Poszli do domu, wyciągnęli z szaf i komód
wszystkie swo e ubrania i czym pręǳe oddali e eńcom żydowskim. Wręcza ąc ubrania
pocieszali ich słowami:

— Nie traćcie naǳiei. Módlcie się do waszego Boga. On wam z pewnością pomoże. Bóg
Bóg to wszystko słyszał i postanowił wynagroǳić tych szlachetnych luǳi. Zebrał

z całe ziemi Izraela wszystek wǳięk i wszystką łaskę i obdarzył nimi lud Beer. Wszyscy
mieszkańcy te krainy byli odtąd piękni, mili i buǳący poǳiw na całym świecie. Użyczył
im też szczęścia i powoǳenia we wszystkim, co robili.
  
Po ode ściu delegac i krainy Beer król Nabuchodonozor⁷⁵⁶ zasiadł wraz ze swoimi mini- Król, Niewola, Przysięga,

Bógstrami i dworzanami do uczty. Podczas gdy oni pili, edli i weselili się, żydowscy eńcy
zalewali się łzami.

— Dlaczego płaczecie? — zapytał ich Nabuchodonozor. — Kazałem przecież was
ubrać. Nie esteście uż naǳy. Weźcie w ręce skrzypce, pode dźcie do moich bożków
i zaśpiewa cie swo e sy ońskie⁷⁵⁷ pieśni. Zabawia cie nas!

Żyǳi zatrwożyli się i po cichu skomentowali rozkaz króla:
— Mało, że z powodu naszych grzechów zniszczona została Świątynia Pańska, to esz-

cze teraz musimy śpiewać na cześć tych kamiennych bożków. W ten sposób powiększamy
eszcze nasze grzechy wobec Boga. Nie! Nie bęǳiemy więce grzeszyć! Nigdy!

I ak rzekli, tak postąpili. Włożyli palce w usta i zębami e połamali.
Nabuchodonozor wiǳąc, że ego rozkaz nie zosta e wykonany, eszcze raz polecił im

zaśpiewać sy ońskie pieśni. Żyǳi podnieśli ręce i pokazali królowi, że ma ą połamane
palce.

— Jak możemy grać na instrumentach, kiedy palce mamy połamane? A połamane
zostały wtedy, kiedy twoi żołnierze związali e.

Nabuchodonozor prze rzał ich ednak. Zauważył, że połamali palce przed chwilą, tuż
po otrzymaniu rozkazu grania przed bożkami Babilonu⁷⁵⁸.

— Dlaczego — zapytał — uczyniliście to? Chcecie mnie rozzłościć? Siebie obrzyǳić
w moich oczach?

— Nie, królu — odpowieǳieli Żyǳi. — Złożyliśmy uroczystą przysięgę, żeby nie
grać i nie śpiewać sy ońskich pieśni na obce ziemi. Baliśmy się, że torturami zmusisz
nas do złamania przysięgi i dlatego zębami pogryźliśmy palce prawe ręki. Teraz esteśmy

przynależne Egiptowi, w tym Judę. Zwierzchnictwo nad Judą przekazał Sedec aszowi, który w  r. p.n.e.
zbuntował się przeciwko zwierzchnictwu. W odpowieǳi na to Nabuchodonozor II wysłał wo ska, które zbu-
rzyły Jerozolimę, a większość Żydów uprowaǳono do Babilonu, ako niewolników, est to początek tzw. niewoli
babilońskie Żydów. [przypis edytorski]

⁷⁵⁶Nabuchodonozor — choǳi tu o Nabuchodonozora II, właśc.: Nabu-kudurri-usur II ; król Babilonii z dy-
nastii chalde skie , panował w latach – p.n.e., podbił kra e leżące na Bliskim Wschoǳie, do te pory
przynależne Egiptowi, w tym Judę. Zwierzchnictwo nad Judą przekazał Sedec aszowi, który w  r. p.n.e.
zbuntował się przeciwko zwierzchnictwu. W odpowieǳi na to Nabuchodonozor II wysłał wo ska, które zbu-
rzyły Jerozolimę, a większość Żydów uprowaǳono do Babilonu, ako niewolników, est to początek tzw. niewoli
babilońskie Żydów. [przypis edytorski]

⁷⁵⁷Syjon — nazwa odnosząca się do miasta zdobytego przez Dawida, nazwanego miastem Dawida (Krl ,);
po wybudowaniu przez Salomona świątynii w Jerozolimie, Sy onem nazywano świątynię i obszar wokół nie ;
potem Sy onem nazywano całą Jerozolimę (Iz ,), ziemię Juǳką (Jr ,–) i cały lud izraelski (Za ,).
[przypis edytorski]

⁷⁵⁸Babilonia — starożytne państwo w Mezopotamii, na terenie obecnego Iraku, które istniało od ok. 
r. p.n.e. do  p.n.e. Na większe znaczenie gospodarcze i terytorialne osiągnęła za panowania Hammurabiego
(– p.n.e.). [przypis edytorski]
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w twoich rękach. Możesz z nami uczynić to, co zechcesz. Kiedy zemścisz się na nas ska-
zu ąc na tortury, w ostatnie chwili naszego życia zna ǳiemy pocieszenie w tym, że nie
złamaliśmy przysięgi. Ta świadomość osłoǳi nam okrutną śmierć.

Odpowiedź Żydów spodobała się królowi, który oświadczył:
— Za to, że tak postąpiliście, ukarzę każdego wroga, który zechce uczynić wam

krzywdę.

   
Cesarz rzymski Lulianus⁷⁵⁹ pobierał nauki u żydowskich mędrców. Kiedy zapoznał się Śmierć, Kara, Mędrzec

Właǳaz historią Józefa⁷⁶⁰ oraz innymi wydarzeniami opisywanymi w Biblii, wpadł na pomysł,
żeby zawołać rabbiego Szymona ben Gamaliela⁷⁶¹ wraz z ego kolegami, którym zadał
następu ące pytania:

— Jaka kara należy się według prawa żydowskiego osobnikowi, który porwał człowieka
i sprzedał go?

— Kara śmierci — odpowieǳieli.
— Jeśli tak, to zasłużyliście właśnie na taką karę.
— Dlaczego?
— Za sprzedanie Józefa przez ego braci. Gdyby żyli, skazałbym ich na śmierć, ale

skoro oni uż dawno pomarli, wy zapłacicie życiem za grzechy swoich przodków.
— Da nam, cesarzu, trzy dni na znalezienie obrony. Jeśli w tym czasie takowe nie

zna ǳiemy, postąpisz, ako zechcesz.
Cesarz zgoǳił się. Dał im trzy dni do namysłu. Żyǳi opuścili pałac cesarza, poszli do

arcykapłana Izmaela⁷⁶² i poprosili go, żeby wstąpił do nieba i zapytał Boga, czy On wydał
na nich wyrok?

Rabbi Izmael zanurzył się w woǳie mykwy⁷⁶³, oczyścił ciało, włożył tałes⁷⁶⁴ i tefilin⁷⁶⁵ Anioł, Bóg
i wypowieǳiał wyraźnie pełne Imię Boga. W mig został uniesiony wiatrem do szóstego
nieba⁷⁶⁶. Tam spotkał się z aniołem Gabrielem⁷⁶⁷, który go zapytał:

— Czy ty esteś tym Izmaelem, którym Stwórca coǳiennie się chlubi? Bóg twierǳi,
że ma na ziemi sługę, który est podobny do Niego.

— Ja nim estem — odpowieǳiał Izmael.
— W akim celu wstąpiłeś do nieba? — zapytał anioł Gabriel.

⁷⁵⁹Lulianus — cesarz rzymski o tym imieniu nie istniał. Imię tu podane być może est zniekształceniem słowa
łac. lupinus (wilczy), co sugerowałoby zarówno odwołanie do początków Cesarstwa Rzymskiego, ak i charakter
cesarza. Tradyc a żydowska wiąże męczeństwo ǳiesięciu cadyków z repres ami za panowania cesarza Hadriana.
[przypis edytorski]

⁷⁶⁰Józef — na młodszy i na barǳie umiłowany syn Jakuba i Racheli, patriarcha biblĳny. Bracia chcieli go
zabić, ednak za namową na starszego z nich, Rubena, do tego nie doszło. W zamian Józef został sprzedany
do Egiptu, gǳie, ako niewolnik, służył u urzędnika faraona Potifara. Fałszywie oskarżony przez ego żonę
o próbę gwałtu, został wtrącony do więzienia. W więzieniu wsławił się tłumaczeniem snów, dlatego zlecono mu
wy aśnienie snu faraona. Dobre tłumaczenie i rady spowodowały, że faraon mianował go zarządcą całego Egiptu
(cała historia życia Józefa: Rǳ –). [przypis edytorski]

⁷⁶¹Szymon ben Gamaliel (ok.  r. p.n.e. –  r. n.e.) — tannaita drugie generac i, od roku  przewoǳił
Sanchedrynowi; zgodnie z tradyc ą zaliczany do ǲiesięciu Męczenników żydowskich, zabity przez Rzymian
w czasie pierwsze wo ny żydowskie ( –  n.e.). [przypis edytorski]

⁷⁶²Izmael właśc. Rabbi Izmael ben Elisza Kohen Gadol — rabbi, arcykapłan, eden z przywódców pierwsze
generac i tannaitów; zgodnie z tradyc ą męczennik żydowski. [przypis edytorski]

⁷⁶³mykwa — zbiornik wodny przeważnie z wodą bieżącą z naturalnego źródła (woda ma być nietknięta przez
człowieka), służący w udaizmie do rytualnych kąpieli, np. przy konwers i na udaizm. W mykwie powinni się
obmyć wszyscy mężczyźni przed świętem Jom Kippur, oraz wszystkie kobiety po menstruac i, poroǳie lub przed
ślubem. Mykwa służy również do mycia naczyń rytualnych. [przypis edytorski]

⁷⁶⁴tałes ( id.) a. talit (hebr.) — prostokątna chusta nakładana na głowę, bądź ramiona, w czasie modlitwy przez
wyznawców udaizmu. Chusta est przeważnie biała z czarnymi, bądź granatowymi pasami oraz z ęǳlami (cicit
a. cyces) na rogach. [przypis edytorski]

⁷⁶⁵tefilin— dwa małe czarne pudełeczka, wykonane z ednego kawałka skóry koszernego zwierzęcia, zawiera ą-
ce odręcznie napisane przez sofera na pergaminie, cztery wersety Tory. Tefilin est noszony podczas coǳiennych
modlitw przez mężczyzn żydowskich. Jedno z pudełeczk est przywiązywane rzemieniem do czoła (tefilin szel
rosz), a drugie do lewego ramienia (tefilin szel jad). [przypis edytorski]

⁷⁶⁶szóstego nieba — wg kosmogonii żydowskie istnie e siedem nieb; siódme, ostatnie est zamieszkiwane przez
Boga Jahwe. [przypis edytorski]

⁷⁶⁷Anioł Gabriel, właśc. Archanioł Gabriel — eden z na wyższych rangą aniołów w tradyc i chrześcĳańskie ,
udaistyczne i islamskie . Sprawu e właǳę nad ra em, anioł zmartwychwstania, miłosierǳia, zemsty, śmierci
i ob awienia. W religii chrześcĳańskie zwiastował Maryi, że uroǳi Jezusa Chrystusa. [przypis edytorski]

  Ze skarbnicy midraszy 



— Grzeszne królestwo wydało nakaz pozbawienia życia ǳiesięciu naszych uczonych
w Piśmie. Wstąpiłem tu więc, żeby stwierǳić, czy est to zgodne z wolą Boga?

— A eśli nakaz króla nie został eszcze podpisany przez Boga, to bęǳiesz w stanie
unieważnić go?

— Tak — odpowieǳiał Izmael.
— W aki sposób?
— Za pomocą Imienia Boskiego.
— Szczęśliwi esteście wy, potomkowie Abrahama⁷⁶⁸, Izaaka⁷⁶⁹, Jakuba⁷⁷⁰, że Bóg

u awnił przed wami to, czego nie u awnił służebnym aniołom. Mogę cię zapewnić, że na
własne uszy słyszałem sto ąc za tronem Ma estatu, iż tych ǳiesięciu żydowskich uczonych
w Piśmie przekazanych zostało okrutnemu królestwu w celu pozbawienia ich życia.

— Za co?
— Dlatego, że ich przodek, syn Jakuba, sprzedany został do niewoli przez własnych

braci. Sprawiedliwość coǳiennie składa przed Boskim ma estatem skargi na grzeszników.
Zwraca się do Boga tymi słowy: Czy w swo e Torze⁷⁷¹ napisałeś choć edną zbędną

literę? Nie wymierzyłeś przecież edne kary pokoleniu, które sprzedało Józefa. Dlatego
niebo wydało rozkaz, żeby ǳiesięciu uczonych Żydów oddać w ręce państwa, które ich
ukarze.

— Czy Bóg do teraz nie znalazł nikogo oprócz tych ǳiesięciu Żydów, żeby ukarać za
grzech popełniony przez braci Józefa?

— Wyznam ci, synu mó , Izmaelu — powieǳiał Gabriel — że od chwili, kiedy sy-
nowie Jakuba sprzedali Józefa, Bóg nie znalazł w żadnym żydowskim pokoleniu takich
pobożnych i bogobo nych cadyków⁷⁷², ak tych ǳiesięciu z two ego pokolenia. Powiem
ci prawdę. Kiedy złoczyńca Samael⁷⁷³ (zły anioł Ezawa w niebie) zobaczył, że Bóg go-
tów est podpisać rozporząǳenie cesarza o pozbawieniu życia tych ǳiesięciu cadyków,
aż podskoczył z radości. Na lewo i prawo chwalił się, że pokonał anioła Gabriela. Tym
chwaleniem się wywołał gniew Boga, który tak do niego powieǳiał:

— Samaelu, wybierz edno z dwo ga. Albo uwolnisz tych ǳiesięciu uczonych Żydów
od śmierci, albo dotknięty zostaniesz trądem na drugim świecie.

— Nigdy nie uwolnię tych Żydów, wolę racze trąd niż…

⁷⁶⁸Abraham — pierwotnie imię Abram, syn Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się Bóg i nakazał mu wyruszyć
do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to mie sce odda e ego potomstwu
(Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim przymierze; zapowieǳiał, że
Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham; wtedy również Bóg nakazał
dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która była bezpłodna (Rǳ ,–
), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar — Izmael (Rǳ ,–).
ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka (Rǳ ,–). Po śmierci
Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama
na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał na to i gdy miał go zabić,
Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁷⁶⁹Izaak — patriarcha biblĳny; pierwszy i edyny wspólny syn Abrahama i Sary. Sara była bezpłodna, do
czasu, kiedy Bóg ukazał się Abrahamowi po raz drugi i zapowieǳiał, że ego -letnia żona uroǳi mu syna
(Rǳ ,–; Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama na próbę i kazał mu złożyć Izaaka w ofierze. Gdy Izaak uż
leżał na ołtarzu i Abraham miał go zabić, Bóg nakazał Abrahamowi nie zabĳać syna, a w zamian złożyć w ofierze
barana (Rǳ ,–). Dorosły Izaak wziął za żonę Rebekę (Rǳ ,) z którą miał bliźnięta – Ezawa i Jakuba
(Rǳ ,–). Zmarł w wieku  lat (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁷⁷⁰Jakub — syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Ezawa (Rǳ ,; Rǳ ,). Ezaw uroǳił się pierwszy, ale
sprzedał Jakubowi swo e pierworóǳtwo (Rǳ ,–). Po ął za żony siostry Leę i Rachelę (Rǳ ,–);
one oraz ich niewolnice dały mu dwunastu synów: Rubena, Symeona, Lewiego, Jude, Dana, Nealego, Gada,
Asera, Issachara, Zabulona, Józefa i Beniamina (Rǳ ,–). Jakub walczył z aniołem, który wyłamał mu
biodro, ale z nim nie zwyciężył, dlatego anioł zmienił mu imię na Izrael (Rǳ ,). Dwunastu ego synów
dało początek dwunastu pokoleniom Izraela (Rǳ ,). [przypis edytorski]

⁷⁷¹Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]

⁷⁷²cadyk — zwany również rebe; wzór pobożności, sprawiedliwości i pokory; ponadto: otoczony czcią, cha-
ryzmatyczny przywódca wspólnoty chasyǳkie . [przypis edytorski]

⁷⁷³Samael — w tradyc i żydowskie anioł wykonu ący wyroki śmierci; posiada właǳę nad Piątym Niebem;
eden z siedmiu wysłanników Boga na świecie. [przypis edytorski]
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I nim Samael dokończył zdanie, Bóg zawezwał wielkiego anioła i pisarza Metatrona⁷⁷⁴,
któremu rozkazał:

— Zapisz i podpisz: Niegoǳiwy Edom⁷⁷⁵ przez sześć miesięcy cierpieć bęǳie od trą-
du i wszelakich innych wrzodów. Ogień i siarka spadną na luǳi i bydło, na złoto i srebro
i na wszystko, co posiada ą. Tak długo będą cierpieć, aż eden drugiemu powie: „weź całe
mo e mienie, wszystko, co posiadam, za eden edyny grosz”. A drugi mu odpowie: „nie
potrzebu ę twego mienia. Do niczego mi się nie przyda”.

Usłyszawszy to, reb Izmael uspokoił się. Choǳił po niebie zagląda ąc do wszystkich
kątów. Zobaczył ołtarz przy tronie Boga. Zapytał wtedy Gabriela:

— Co składacie na nim w ofierze coǳienne ? Czy macie tu woły lub cielęta?
— Coǳiennie składamy w ofierze na tym ołtarzu dusze cadyków — odpowieǳiał

Gabriel.
— Kto e składa?
— Wielki anioł Michał⁷⁷⁶.
Rabbi Izmael zaraz zstąpił na ziemię i opowieǳiał swoim kolegom, że rozporząǳenie

o ich śmierci uż zostało podpisane. Sieǳący po ego prawe stronie zaczęli się uskarżać
na okrutny wyrok, natomiast koleǳy zna du ący się po ego lewe stronie wyrazili swo ą
radość, że Bóg uznał ich pobożność i bogobo ność za równą pobożności i bogobo ności
synów Jakuba, o ców plemion żydowskich.

Uczeni w Piśmie sieǳieli parami. Rabbi Izmael z rabinem Szymonem ben Gamaliel,
rabbi Akiba ben Josef⁷⁷⁷ i rabin Hanani ben Tardion⁷⁷⁸, rabbi Eleazar ben Szamna⁷⁷⁹
z rabbim Jeszawewem Hasoferem⁷⁸⁰, rabbi Chanina ben Chachinai⁷⁸¹ z rabbim Jehudą
ben Bawa⁷⁸², rabbi Chucpit Hameturgeman⁷⁸³ z rabbim Jehudą ben Dama⁷⁸⁴.

Wszedł cesarz w towarzystwie na wyższych dygnitarzy Rzymu. Od razu na wstępie
zapytał:

— Kto pierwszy pó ǳie na śmierć?
— Ja — odezwał się Szymon ben Gamaliel. Ja estem księciem i synem księcia z rodu

Dawida⁷⁸⁵. Ja chcę pó ść pierwszy.
Na to odezwał się rabbi Izmael:
— Ja estem arcykapłanem, synem arcykapłana z rodu Aarona, pierwszego kapłana.

Ja chcę ako pierwszy pó ść na śmierć. Nie chcę oglądać śmierci moich kolegów.
⁷⁷⁴Metatron a. Matatron — serafin występu ący w tradyc i udaistyczne i in.; król aniołów, ulubieniec Boga;

często występu e ako pełniący rolę boskiego pisarza, który zapisu e luǳkie czyny. [przypis edytorski]
⁷⁷⁵Edom — tu w znaczeniu Rzym, Cesarstwo Rzymskie. W tradyc i udaistyczne panowanie Rzymian sko-

arzono z Herodem Wielkim Idume czykiem, czyli Edomitą, który był pierwszym nieżydowskim władcą Judei.
Stąd utożsamiono termin Edom z terminem Rzym. [przypis edytorski]

⁷⁷⁶anioł Michał właśc. archanioł Michał (z hebr. Mika’el, dosł.: któż ak Bóg) — występu e w religiach ży-
dowskie , chrześcĳańskie oraz w Islamie. W tradyc i udaistyczne est ednym z siedmiu aniołów wyższego
rzędu. Ochraniał Izrael (Dn ,–); spierał się z szatanem o ciało Mo żesza (Jud ,). [przypis edytorski]

⁷⁷⁷Akiba ben Josef (ok. –) — tannaita trzecie generac i; zaangażowany w ostateczne ustalenie kanonu
biblii hebra skie oraz zebranie przekazów ustnych dotyczących żydowskiego prawa religĳnego, co dało podstawy
do pracy nad Miszną. Poparł powstanie Bar-Kochby (–), za co zginął śmiercią męczeńską; zaliczany do
ǲiesięciu Męczenników żydowskich. [przypis edytorski]

⁷⁷⁸Hanani ben Tardion — tannita trzecie generac i, który przyczynił się do ustalenia szczegółowych zasad
rytuałów religĳnych w udaizmie. Umęczony przez Rzymian za złamanie zakazu nauczania Tory, zaliczany do
ǲiesięciu Męczenników żydowskich. [przypis edytorski]

⁷⁷⁹Eleazar ben Szamna — tannaita czwarte generac i, nauczyciel Mszny, ǳiałał na początku II w. n.e. Zali-
czany do ǲiesięciu Męczenników żydowskich. [przypis edytorski]

⁷⁸⁰Jeszawew Hasofer — tannita trzecie generac i; zaliczany do ǲiesięciu Męczenników żydowskich. [przypis
edytorski]

⁷⁸¹Chanina ben Chachinai — tannaita trzecie generac i, uczeń rabbiego Akiby. Zaliczany do ǲiesięciu Mę-
czenników żydowskich. [przypis edytorski]

⁷⁸²Jehudą ben Bawa — tannita trzecie generac i; za nauczanie Tory umęczony. Zaliczany do ǲiesięciu Mę-
czenników żydowskich. [przypis edytorski]

⁷⁸³Chucpit Hameturgeman — tannita trzecie generac i, tłumacz; zgodnie z tradyc ą żydowską żył  lat
pozosta ąc cały czas pięknym. Zaliczany do ǲiesięciu męczenników żydowskich. [przypis edytorski]

⁷⁸⁴Jehuda ben Dama — ta postać nie po awia się w Talmuǳie, ednak est zawsze wymieniana ako edna
z ǲiesięciu Męczenników żydowskich w midraszach. [przypis edytorski]

⁷⁸⁵Dawid (ok.  – ok.  p.n.e.) — na młodszy syn Jessego z Betle em, który został namaszczony, przez
arcykapłana Samuela na króla Izraela, którym został ok. r. p.n.e. Miał na tym stanowisku zastąpić Saula
(Sm ,; Sm ,–). Uwolnił naród izraelski od na eżdża ących go Filistynów zwycięża ąc walkę z Goliatem
(Sm ,–). Dawid był również poetą. Miał wielu synów, ednym z nich był król Salomon, ego następca (Krl
,). [przypis edytorski]
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— Ten powiada — odezwał się cesarz — że chce ako pierwszy zginąć i ten powiada,
że chce na pierw zginąć. Nie pozosta e nic innego, ak tylko rzucić losy.

Los padł na rabbiego Szymona ben Gamaliel i cesarz natychmiast rozkazał ściąć mu
głowę. Kiedy to się stało, rabbi Izmael, arcykapłan, zaczął mocno się uskarżać:

— I to est zapłata za studiowanie Tory? Oto głowa, a w nie ęzyk, który przetłumaczył
Torę na siedemǳiesiąt obcych ęzyków, wala się teraz na ziemi.

Do lamentu ącego rabbiego Izmaela podszedł cesarz i zapytał:
— Co z tobą, starcze? Płaczesz nad losem kolegi, a powinieneś płakać nad sobą.
— Nie płaczę nad sobą, albowiem mó kolega Szymon ben Gamaliel był mądrze szym

i większym ode mnie znawcą Tory. Płaczę również z tego powodu, że on wcześnie stanie
przed sądem nieba.

W te same chwili za rzała przez okno córka cesarza. Na widok piękne twarzy rab- Córka
biego Izmaela zastygła z wrażenia. Od pierwszego we rzenia zakochała się w nim. Przez
posłańca dała znać o cu, że ma do niego wielką prośbę. Cesarz kazał e powieǳieć, że
chętnie spełni każdą z wy ątkiem darowania życia Izmaelowi.

Córka ponowiła eszcze raz prośbę o uwolnienie rabbiego Izmaela.
— Nie mogę — odpowieǳiał cesarz — bo przysiągłem uśmiercić go!
— Jeśli tak — powieǳiała córka — to każ ściągnąć mu skórę z głowy, żebym zawsze

mogła poǳiwiać piękno ego oblicza.
Cesarz spełnił e prośbę. Polecił zedrzeć skórę z głowy Izmaela, ale kiedy ręce zǳie-

raczy dosięgły czoła w mie scu, w którym kładą tefilin, rabbi Izmael wydał okrzyk bólu.
Okrzyk był tak głośny, że niebo i ziemia zadrżały. Tron Boga zatrząsł się. Aniołowie nie
wytrzymali i spytali Boga:

— Czy cadyk, któremu ob awiłeś wszystkie ta emnice świata i skarby niebiańskie, ma
okrutnie zginąć z rąk tego oto złoczyńcy? Czy to est właściwa zapłata za studia nad Torą?

— Zostawcie — powieǳiał Bóg — ego zasługi. Staną w obronie przyszłych pokoleń.
Nie, teraz nie mogę nic dla niego zrobić. Jest wyrok i Ja go nie mogę unieważnić.

I zaraz rozległ się donośny głos z nieba.
— Jeśli eszcze raz usłyszę głos protestu przeciwko śmierci rabbiego Izmaela, prze-

wrócę cały świat do góry nogami, zapanu e znowu chaos!
Usłyszawszy to, rabbi Izmael zamilkł. Cesarz zapytał go:
— Jak to się stało, że przedtem nie płakałeś i nie krzyczałeś, a teraz krzyczysz?
— Nie ze względu na mo ą duszę. Krzyczę z powodu micwy⁷⁸⁶ tefilin, które mnie

pozbawia ą — odpowieǳiał rabbi Izmael.
— Czy dale ufasz swemu Bogu? — zapytał cesarz.
— Tak — odpowieǳiał rabbi Izmael. — Nawet wtedy, kiedy mnie uśmierci, dale

na Nim będę polegał.
I w te same chwili wyzionął ducha.
Po nim wzięto rabbiego Akibę ben Josef, który doskonale komentował był ta emnice

Pisma Świętego i który wy aśniał wszystkie zawiłe kwestie Tory w taki sposób, w a-
ki przekazane zostały Mo żeszowi⁷⁸⁷ na Górze Syna ⁷⁸⁸. Kiedy uprowaǳono rabbiego
Izmaela na egzekuc ę, nadszedł do cesarza list, w którym podano mu do wiadomości, że
król Arabii zagarnął część imperium rzymskiego. Trzeba było szybcie wyruszyć na wo nę
przeciwko Arabom. Dlatego kazał zamknąć na okres wo ny rabbiego Akibę w więzieniu.
Po powrocie ze zwycięskie wo ny rozkazał ciąć ego ciało żelaznymi grzebieniami. Przy
każdym ednak cięciu rabbi Akiba powtarzał:

⁷⁸⁶micwa (hebr. dosł.: przykazanie, obowiązek) — przykazanie halachiczne zawiera ące zakazy i nakazy; reli-
gĳne prawo żydowskie wyróżnia  micwy do których każdy dorosły Żyd ma się stosować. [przypis edytorski]

⁷⁸⁷Mojżesz — syn Amrama i Jokebed; prorok, prowaǳił Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecane , do które on
sam nie dotarł. Jego matka, aby uchronić go przed śmiercią, nakazaną przez faraona wszystkim pierworodnym
synom żydowskim, wrzuciła go w koszyku do wody. Został wyłowiony przez córkę faraona, która traktowała go
ak syna (W ,–). Sprawował właǳę nad ludem Izraela; na górze Syna Bóg przekazał mu tablice kamienne
z ǳiesięciorgiem przykazań (W ,; ,). Mo żesz zmarł w wieku  lat w krainie Moabu na górze Nebo
(Pwt ,–); zgodnie z obietnicą Boga, przed śmiercią u rzał Ziemię Obiecaną, ale nigdy do nie nie dotarł
(Pwt ,–). [przypis edytorski]

⁷⁸⁸Góra Synaj — druga, co do wysokości góra na półwyspie Syna . Zgodnie z przekazem biblĳnym w e
pobliżu Mo żesz u rzał anioła w płonącym krzewie, który nakazał mu wyprowaǳić Żydów z Egiptu (W ,–
). Późnie na górze Syna Bóg zawarł przymierze z Mo żeszem da ąc mu tablice z przykazaniami (W ,).
[przypis edytorski]
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— Bóg est sprawiedliwy. To, co czyni, est dobre, albowiem wszystkie Jego drogi są
sprawiedliwe. Zasługu e na zaufanie i wiarę. W ego czynach nie ma niesprawiedliwości.

I rozległ się głos z nieba:
— Szczęśliwy esteś, rabbi Akibo, boś był pobożny i bogobo ny. Two a dusza wyszła

z ciała czysta i święta.
Kiedy umarł, przyszedł prorok Eliasz⁷⁸⁹, który wziął ego ciało na plecy i poniósł

z sobą. Na piąte mili spotkał go rabbi Jehoszua Hagarsi.
— Czy nie esteś kapłanem? — zapytał Eliasza.
— Ciało cadyka nie est nieczyste — odpowieǳiał Eliasz.
Razem udali się w dalszą drogę. Doszli do barǳo okazałe i piękne askini. Wszedłszy

do nie , zobaczyli wygodne łóżko i płonącą świecę. Eliasz u ął ciało nieboszczyka za głowę,
a rabbi Jehoszua za nogi i położyli e na łóżku. Aniołowie zaś w niebie trzy dni i trzy noce
opłakiwali go. Eliasz i Jehoszua pochowali go w te że askini. Naza utrz Eliasz postawił go
przed niebiańskim sądem, gǳie duch rabbiego Akiby właśnie rozprawiał o ta emnicach
zawartych w Torze. Dusze wszystkich cadyków zebrały się tuta , aby posłuchać ego słów.

Po nim wyprowaǳono rabbiego Hanani ben Tardion. Mówiono o nim, że był dobry
dla luǳi i dla Boga, że na ego ustach nigdy nie po awiły się słowa przekleństwa. Kie-
dy cesarz rzymski wydał rozkaz zabrania ący nauczania Tory, rabbi Hanani ben Tardion
zbierał Żydów na ulicach i targowiskach i wykładał im Torę.

Cesarz polecił tedy owinąć go w zwó Tory i spalić. Tak też uczyniono. Opatulono
go również w wełniane namoczone w woǳie prześcieradła, żeby zbyt szybko nie umarł,
żeby przedłużyć mękę konania. Córka rabbiego Hanani na widok ego mąk zaniosła się
płaczem:

— Biada mi — krzyczała — że dożyłam chwili two e śmierci.
O ciec na to odpowieǳiał e :
— Dobrze, córko, że wiǳisz mnie w tym stanie.
Uczniowie zapytali go:
— Co wiǳisz, rabbi?
— Wiǳę płonący pergamin i ulatu ące z niego litery — odpowieǳiał rabbi Hanani

i rozpłakał się.
— Dlaczego płaczesz? — zapytali uczniowie.
— Gdybym a sam się spalił, to bym nie płakał, ale razem ze mną iǳie z dymem zwó

Tory.
Osobnik, który owinął go w mokre prześcieradło i potem podpalił e, zapytał:
— Rabbi, eżeli zde mę z ciebie mokre prześcieradło, żebyś szybko umarł, zapewnisz

mi wieczne życie na tamtym świecie?
— Tak — odpowieǳiał rabbi Hanani.
— Przysięgnĳ!
Rabbi przysiągł. Wtedy kat rozdmuchał eszcze barǳie płomienie i zd ął z ciała ofiary

mokre szmaty. Hanani skonał. W te same chwili rzymski kat skoczył w ogień i zginął.
Rozległ się głos z nieba:
— Rabbi Hanani ben Tardion i ego kat będą mieli wieczny żywot na tamtym świecie.
Po nim wprowaǳono rabbiego Jehudę ben Bawa, który zwrócił się z prośbą do kata

królewskiego:
— Zaklinam cię, zaczeka na mnie, aż spełnię edną micwę, którą Bóg nam wyznaczył.
— Jeszcze wciąż wierzysz w swego Boga?
— Tak.
— Czy Bóg, w którego wierzysz, posiada eszcze trochę mocy?
— Mó Bóg est wielki i Jego moc nie ma granic.
— Jeśli posiada moc, to dlaczego nie wybawił ciebie i twoich kolegów z rąk cesarza?

⁷⁸⁹Eliasz (IX/VIII w. p.n.e) — prorok, zamieszkiwał pustelnię przy potoku Kerit, eǳenie coǳiennie przy-
nosiły mu kruki (Krl ,–); następnie zamieszkał w mieście Sarepta u wdowy, które wskrzesił syna (Krl
,–). Przekonał króla Achaba o fałszywości boga Baala, którego ten wprowaǳił kult (Krl ,–). Na-
stępnie Bóg nakazał Eliaszowi iść do Damaszku i namaścić Chazaela na króla Aramu, Jehu na króla Izraela oraz
Elizeusza na swo ego następcę, ako proroka (Krl ,). [przypis edytorski]
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— Ponieważ zasłużyliśmy na śmierć z rąk okrutnika — odpowieǳiał rabbi Jehuda.
— Bóg przekazał nas w ręce cesarza, człowieka śmiertelnego, żeby u niego upominać się
o naszą krew.

Kat poszedł do cesarza i opowieǳiał mu o tym. Cesarz zapytał Jehudę, czy to prawda.
Ten potwierǳił.

— Jakże wy, Żyǳi, esteście bezczelni. Nawet na progu śmierci esteście hucpowaci⁷⁹⁰.
— Biada ci, cesarzu, złoczyńco z rodu złoczyńców! Bóg wiǳiał, ak Jego dom został

zniszczony, a Jego cadycy zamordowani, i mimo to nie od razu się zemścił.
Uczniowie słysząc te słowa powieǳieli do rabbiego Jehudy:
— Lepie by było, gdybyś się cesarzowi podlizał.
— Czy nie wiecie, że ten, który podlizu e się złoczyńcy, w końcu wpada w ego łapy?
Po tych słowach rabbi Jehuda zwrócił się do cesarza:
— Zaklinam cię, żebyś zaczekał z egzekuc ą, gdyż chcę wypełnić eszcze edną micwę,

od które zależy życie wieczne na tamtym świecie. Mam na myśli micwę szabatu⁷⁹¹.
Cesarz spełnił ego życzenie. Rabbi Jehuda przystąpił do powitania soboty. Śpiew-

nym głosem odmówił „I tak zostały zakończone niebo i ziemia”. I w ego głosie było tyle
słodyczy i tyle piękna, że sto ący obok luǳie słuchali z zachwytem i poǳiwem. A kiedy
doszedł do słów: „I ukończył Bóg swo e ǳieło”, przerwali mu Rzymianie, nie dali skoń-
czyć. Cesarz polecił wykonać egzekuc ę. Ze słowem „Elohim”⁷⁹² (Bóg) na ustach rabbi
Jehuda oddał Bogu duszę.

I rozległ się głos z nieba:
— Błogo ci, rabbi Jehudo, żeś równy aniołom i że dusza two a opuściła ciało ze słowem

„Elohim”.
Na rozkaz cesarza zabĳano go po kawałku. Ścinano po kolei ręce, nogi, ęzyk, nos,

uszy itd., po czym odcięte członki rzucono psom na pożarcie. Nie urząǳono mu pogrzebu!
Nikt nie przemawiał po ego śmierci.

Po nim wyprowaǳono rabbiego Jehudę ben Dama. Było to w wigilię święta Szawu-
ot⁷⁹³. Rabbi Jehuda ben Dama zwrócił się tymi słowy do cesarza:

— Moim życzeniem przed śmiercią est, żebyś mi pozwolił przedtem odmówić hymn
pochwalny na cześć Tego, który dał nam Torę.

— Czy ty nadal wierzysz w Torę i w Tego, który ą dał?
— Tak.
— Jaką masz nagrodę za two ą Torę?
— O te nagroǳie śpiewał kiedyś król Dawid: „Jak wielkie est dobro, które zachował

dla wierzących w Ciebie!”
— Takich ak wy głupców, którzy wierzą w istnienie drugiego życia na tamtym świe-

cie, nigǳie na świecie nie wiǳiałem — powieǳiał cesarz i roześmiał się.
— Nigǳie nie ma na świecie takich głupców, którzy zaprzecza ą istnieniu żywego

Boga — odpowieǳiał rabbi Jehuda ben Dama. — Biada ci cesarzu, bo ty bęǳiesz tkwił
w ciemnościach piekła, podczas gdy my bęǳiemy się radować w świetle wiecznego życia.

Cesarz wpadł we wściekłość. Rozkazał przywiązać Jehudę włosami do ogona konia
i wlec go po całym Rzymie. Następnie polecił odcinać z ego ciała członek po członku.
Wtedy z awił się prorok Eliasz, który zebrał odcięte członki ciała Jehudy i pochował e
w grocie w pobliżu przepływa ące przez Rzym rzeki Tyber. Mieszkańcy Rzymu w ciągu
trzyǳiestu dni słyszeli dochoǳący z groty płacz. Poszli do oddalonego od miasta pałacu
cesarza i zameldowali mu o tym. Cesarz miał na to gotową odpowiedź:

— Gdyby nawet cały świat miał ulec zagłaǳie, nie spocznę, dopóki nie wykonam
wyroku na tych ǳiesięciu starcach.

Był przy te rozmowie pewien uczony Rzymianin. Powieǳiał do cesarza:

⁷⁹⁰hucpowaty — bezczelny, wulgarny. [przypis edytorski]
⁷⁹¹szabat a. szabas, a. sabat, a. sobota (hebr. odpoczynek) — w tradyc i udaistyczne i chrześcĳańskie siódmy,

ostatni ǳień tygodnia, obchoǳony ako święty, na pamiątkę ukończenia tworzenia Świata przez Boga (Rǳ
,–). [przypis edytorski]

⁷⁹²Elohim (hebr.) — Bóg. [przypis edytorski]
⁷⁹³Szawuot — Święto Tygodni, zwane też Świętem Żniw, Pięćǳiesiątnicą lub Zielonymi Świątkami. Upa-

miętnia ǳień, w którym Żyǳi otrzymali Torę na Górze Syna . [przypis edytorski]
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— Cesarzu, władco imperium! Popełniasz niewybaczalny błąd mordu ąc bez litości
synów narodu Boga. Czeka cię za to marny los. W Torze Żydów est napisane: Bóg est
miłosierny i cierpliwy, ale wrogom w swoim czasie odpłaci za ich niegodne czyny. Odpłaci
według ich „zasług”.

Słowa uczonego Rzymianina rozwścieczyły cesarza. Rozkazał natychmiast go zabić.
Wtedy stary rzymski uczony wy ął z kieszeni ostry nóż i wykonał micwę obrzezania⁷⁹⁴.
I w chwili, kiedy kaci go udusili, ciało ego rozpłynęło się im w rękach. Zniknęło i nikt
nie wieǳiał, ak to się stało.

Cesarza ogarnął strach. Mimo to nie odczuł skruchy. Polecił wyprowaǳić następnego
Żyda. Był nim rabbi Chucpit Hameturgeman. Miał wówczas podobno sto trzyǳieści lat.
Mężczyzna o niezwykłe uroǳie, którego twarz promieniała blaskiem piękności prawǳi-
wego anioła. Kilku Rzymian zauroczonych ego postacią wstawiło się za nim u cesarza.
Powołali się na ego wiek i urodę:

— Zaklinamy cię, cesarzu, żebyś go nie zabĳał. Nad tym starcem — powieǳieli —
musisz się zlitować.

— Ile masz lat? — zapytał starca cesarz.
— Sto trzyǳieści mnie eden ǳień. Proszę cię więc, cesarzu żebyś egzekuc ę odłożył

na utro.
— Jaka ci różnica, ǳiś czy utro?
— Chcę spełnić eszcze dwie micwy.
— Jakie?
— Chcę odmówić Kriat Szema wieczorem i rano i uświęcić w ten sposób nad sobą

wielkie, edyne Imię Boga.
— Bezwstydnicy! Zuchwalcy! Jak długo — ryknął cesarz — wy, Żyǳi, bęǳiecie się

odwoływać do waszego Boga, który nie posiada żadne mocy, żeby was uwolnić z mo-
ich rąk? Moi roǳice zniszczyli Jego Przybytek, a trupy ego wyznawców walały się na
ulicach Jerozolimy⁷⁹⁵ i nikt ich nawet nie pochował. Zbyt uż stary est wasz Bóg. Nie
ma właǳy. Gdyby ą posiadał, z pewnością zemściłby się na nas za zru nowaną Świątynię
i umęczony naród żydowski. Dawnie uczynił to w stosunku do faraona⁷⁹⁶ egipskiego
i królów Kanaanu⁷⁹⁷.

Na dźwięk tych słów rabbi Chucpit wybuchnął płaczem, podarł na sobie ubranie. Nie
mógł znieść bluźnierstwa wobec żywego Boga żydowskiego.

— Biada ci, cesarzu — zawołał — co powiesz w dniu, kiedy Bóg policzy się z twoim
Rzymem i twoimi bożkami?

— Nie chcę z tym człowiekiem dyskutować! — zawołał cesarz i kazał go natychmiast
ukamienować.

Ministrowie i uczeni Rzymu poprosili cesarza, żeby pozwolił go pochować chociażby
przez wzgląd na ego podeszły wiek. Cesarz wyraził zgodę. Natychmiast uczeni zakrzątnęli
się wokół ciała mistrza i urząǳili mu pogrzeb według zasad wiary mo żeszowe . W gmi-
nie żydowskie Rzymu zapanowała głęboka żałoba. Uporawszy się z rabbim Chucpitem,
kaci wyprowaǳili rabbiego Chaninę ben Chachinai. Była właśnie wigilia soboty. Rabbi
w ciągu całego świadomego życia, czyli od dwuǳiestego roku do ǳiewięćǳiesiątego,
barǳo często, prawie nieustannie urząǳał sobie posty. Uczniowie zapytali:

— Rabbi, może z esz coś przed śmiercią?

⁷⁹⁴obrzezanie — usunięcie agmentów napletka u mężczyzny; rytuał obrzezania est obowiązkowy u Żydów,
ako potwierǳenie przymierza, które zawarł Bóg z Abrahamem (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁷⁹⁵Jerozolima a. Jeruzalem — miasto położone na wzgórzach Judei. Nazwa Jerozolima funkc onu e od zdoby-
cia miasta przez Dawida, który ustanowił ą stolicą swo ego państwa (poprzednią stolicą był Hebron) (Sm ,).
Wcześnie miasto przynależało do rodu Jebusytów, stąd nazwa Jebus (Joz ,). W Księǳe Roǳa u, w cza-
sach Abrahama, występu e miasto o nazwie Salem a. Szalem, w którym panował Melchizedek; miasto est
utożsamiane z późnie szą Jerozolimą (Rǳ ,). Król Salomon wybudował w mieście tzw. Pierwszą Świątynię
(Krl ,), mie sce przechowywania Arki Przymierza (Krl ,–), od tego czasu est to na ważnie sze miasto
w religii żydowskie . [przypis edytorski]

⁷⁹⁶faraon (hebr. Paro, dosł.: ściągać, zǳierać, płacić) — edno z określeń na starożytnych władców egipskich;
zaczęto go używać na początku Nowego Państwa (XVI–XI w. p.n.e.). [przypis edytorski]

⁷⁹⁷Kanaan — starożytna kraina na wschodnim wybrzeżu Morza Śróǳiemnego, wymieniana w Biblii ako
ziemia obiecana Izraelitom przez Boga (tereny obecne Palestyny) (Rǳ ,–); w szerszym znaczeniu Kanaan
to ziemie obe mu ące Fenic ę, Palestynę, Syrii i ciągnące się do rzeki Euat. [przypis edytorski]
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— Do ǳiś umartwiałem się, nie adłem i nie piłem — odpowieǳiał rabbi Chanina.
— To teraz, kiedy nie wiem, dokąd idę, mam eść i pić?

I zaraz potem zaczął odmawiać kidusz⁷⁹⁸: „I tak zakończone zostały niebiosa i ziemia”.
Zanim zdążył zakończyć zdanie: „I poświęcił go” (siódmy ǳień), kaci złapali go i zabili.

Rozległ się wtedy głos z nieba:
— Dobrze ci, rabbi Chanina ben Chachinai, boś święty był i ze słowem „I poświęcił”

dusza two a czysta i święta opuściła ciało.
Po nim wyprowaǳony został Jeszawew Hasofer. Miał ǳiewięćǳiesiąt lat. Przystąpili

do niego uczniowie i zapytali:
— Rabbi, co bęǳie z Torą?
— Tora, mo e ǳieci, zostanie przez Żydów w przyszłości zapomniana, ponieważ

okrutny Rzym dokonał zamachu na nią. Chce zniszczyć naszą perłę. Obym był edy-
ną ofiarą za całe nasze pokolenie. Wiǳę ednak, że na każde ulicy Rzymu wala ą się
trupy naszych braci. Okrutny naród rzymski szyku e się do przelania eszcze więce krwi
żydowskie .

— Rabbi, a co z nami bęǳie?
— Trzyma cie się razem. Szanu cie pokó i sprawiedliwość. Może est eszcze akaś

naǳie a.
— Starcze — zawołał cesarz — ile sobie liczysz lat?
— ǲisia dobiłem ǳiewięćǳiesiątki — odpowieǳiał rabbi. — Zanim opuściłem

brzuch mo e matki, Bóg uż postanowił wydać mnie i moich kolegów w two e ręce, żeby
móc potem upomnieć się u ciebie o naszą krew.

— Czy doprawdy istnie e tamten świat?
— Tak i kiepsko bęǳie z tobą, kiedy Bóg zażąda od ciebie zapłaty za krew ego

cadyków.
— Natychmiast go zabĳcie — zawołał cesarz do katów. — Zobaczymy, akim mo-

carzem est ich Bóg. Zobaczymy, co mi zrobi na tamtym świecie.
Na rozkaz cesarza kaci spalili rabbiego Jeszawewa. Po nim kaci wyprowaǳili rabbiego

Eleazara ben Szamna. Miał wtedy lat sto pięć. Mówiono o nim, że nigdy w życiu nie
wypowieǳiał złego lub zbędnego słowa, że nigdy z nikim się nie kłócił. Był niezwykle
skromny. Osiemǳiesiąt lat strawił na postach. Było właśnie święto Jom Kippur. Jego
uczniowie podeszli do niego i zapytali:

— Rabbi, co wiǳisz?
— Wiǳę — odpowieǳiał — rabbiego Jehudę ben Bawa. Wiǳę, ak go niosą do

łóżka. Dyskutu ą i studiu ą.
— Kto rozstrzygnie ich spór?
— Rabbi Izmael, arcykapłan.
— Kto zwycięża?
— Rabbi Akiba. On bowiem poświęcił wszystkie swo e siły Torze. Wiǳę również, ak

dusza każdego cadyka oczyszcza się w woǳie Syloh⁷⁹⁹, żeby móc stanąć przed obliczem
niebiańskiego sądu i słuchać kazania rabbiego Akiby ben Josef, który ǳisia właśnie bęǳie
przemawiał na temat dnia. I wiǳę, ak aniołowie podstawia ą każdemu cadykowi złote
krzesło.

Cesarz rozkazał uśmiercić rabbiego Eleazara. Kiedy to się stało, rozległ się głos z nieba:
— Dobrze ci, rabbi Eleazarze ben Szamna, boś był czysty i dusza two a ako oczysz-

czona opuściła ciało.

  ,    
Pewien Żyd przechoǳił ulicę, po które prze eżdżał właśnie cesarz Hadrian⁸⁰⁰. Żyd po- Wróg, Żyd, Śmierć, Właǳa

⁷⁹⁸kidusz (hebr. dosł.: poświęcenie) — modlitwa odmawiana przez wyznawców udaizmu na rozpoczęcie
Szabatu nad kielichem wina oraz chlebem. Kidusz odmawia się po zapadnięciu zmroku w piątek oraz rano
w Szabat. Mięǳy tymi modlitwami należy zachować post. [przypis edytorski]

⁷⁹⁹wody Syloh a. saǳawka Siloe a. saǳawka Siloam — mykwa zna du ąca się niegdyś w Jerozolimie zasilana
wodami strumienia Gichon (J ,). [przypis edytorski]
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zdrowił go z szacunkiem należnym władcy państwa. Hadrian zatrzymał go i zapytał, kim
est:

— Jestem Żydem — odpowieǳiał.
— Jakim prawem śmiesz przechoǳić obok cesarza i eszcze go pozdrawiać?
Hadrian, znany ako ciemiężca Żydów, wybuchnął niepohamowanym gniewem. Po-

lecił swoim sługom natychmiast ściąć głowę Żydowi.
Nauczony tym doświadczeniem inny Żyd, spotkawszy cesarza, nie pozdrowił go. Ha-

drian natychmiast go zatrzymał i zapytał:
— Kto ty esteś?
— Jestem Żydem.
— Jak śmiesz przechoǳić obok cesarza i nie pozdrowić go?
Uniesiony gniewem rozkazał ściąć Żydowi głowę. Doradcy cesarza nie mogli zrozu-

mieć postępowania cesarza. Spytali go:
— Jak to est? Tego, który cię pozdrowił, kazałeś uśmiercić i tego, który ciebie nie

pozdrowił, również kazałeś uśmiercić. Jak mamy to rozumieć?
— Mądrzy doradcy! Wy chcecie mnie, cesarza, uczyć, ak mam zabĳać moich wro-

gów?

      
Posłuszny despotycznemu rządowi greckiemu, sąd skazał rabbiego Josiego ben Joezer⁸⁰¹ Śmierć, Mędrzec
na śmierć. Była sobota. Strażnicy wlekli go po ulicach miasta do wystawione na placu
szubienicy. Na ten widok tłumy ciekawskich zaczęły podążać za skazańcem.

Nagle rabbi Josi zauważył wśród tłumu adącego na koniu syna swo e siostry, Jakuma Grzech
z Carorot. Widok siostrzeńca towarzyszącego gawieǳi łaknące śmierci cadyka⁸⁰² mocno
go zabolał. Po chwili Jakum z Carorot pod echał do rabbiego i nie ta ąc ironii rzekł:

— Popatrz, mó bogobo ny wu ku, na mego konia, którym obdarzył mnie mó Bóg,
i na tę szubienicę, którą ciebie twó dobry i kochany Bóg obdarzył ǳisia .

— Co chcesz przez to powieǳieć? — zapytał rabbi Josi ben Joezer.
— Ja zawsze starałem się zapoka ać pragnienia mego serca i nie żałowałem sobie

żadnych przy emności. Opuściłem więc żydowskiego Boga i Jego Torę⁸⁰³. Wyszło mi to na
dobre. Odnosiłem sukcesy we wszystkich przedsięwzięciach. Ty zaś, wu ku, szedłeś drogą
Tory swego Boga i postępowałeś tylko według zasad miłych twemu Bogu. Wyrzekłeś
się wszelkich przy emności tego życia i dlatego Bóg cię umiłował, i w swoim wielkim
miłosierǳiu podarował ci drewnianą szubienicę i sznur na szy ę.

Rabbi Josi zachował spokó i cichym głosem grzecznie odpowieǳiał:
— Jeśli Bóg tak odpłaca tym, którzy Go rozgniewa ą, to wyobraź sobie, co uczyni

tym, którzy postępu ą według Jego woli?
Słowa wu a wprowaǳiły Jakuma w zdumienie.
— Czyżbyś ty, wu ku, na uczciwszy z uczciwych luǳi, rozgniewał Boga? I dlatego

posyła cię na śmierć? Czyżby wśród żydowskiego narodu znalazł się barǳie oddany Bogu
człowiek?

Rabbi Josi ben Joezer odpowieǳiał:

⁸⁰⁰Hadrian właśc. Publiusz Eliusz Hadrian (–) — cesarz rzymski w latach –. W polityce zagra-
niczne kierował się zasadą zaprzestania podbo ów, unikania konfliktów militarnych i umacniania granic oǳie-
ǳiczonego państwa. Za ego panowania, w latach –, miała mie sce druga wo na żydowsko-rzymska (po-
wstanie Bar-Kochby), Hadrian za mował się e stłumieniem. Zburzono wówczas Jerozolimę, wygnano z nie
Żydów, zakazano praktykowania udaizmu, nazwę miasta zmieniono na Colonia Aelia Capitolina, a nazwę Judei
na Syria Palestina. [przypis edytorski]

⁸⁰¹Josi ben Joezer — eden z pierwszych badaczy Tory okresu Zugot (ok.  r. p.n.e – ok.  r. p.n.e);
faryzeusz; miał istotny wpływ na kształtowanie się prawodawstwa żydowskiego (halachy). [przypis edytorski]

⁸⁰²cadyk — zwany również rebe; wzór pobożności, sprawiedliwości i pokory; ponadto: otoczony czcią, cha-
ryzmatyczny przywódca wspólnoty chasyǳkie . [przypis edytorski]

⁸⁰³Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]
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— A eśli tak się ǳie e z tymi, którzy postępu ą zgodnie z wolą Boga, to co się stanie
z tymi, którzy ǳiała ą wbrew Jego woli?

Pytanie wu a przeraziło Jakuma. Niespoko na myśl zakołatała w ego głowie:
— Jeśli tak ukarany został mó wu , człowiek bogobo ny i sprawiedliwy, to co bęǳie

ze mną, grzesznikiem i złoczyńcą?
I pomyślawszy tak, zatrząsł się ze strachu. Twarz pokryła mu się trupią bladością,

a oczy zaszły mrokiem. Tymczasem rabbi Josi doprowaǳony został do placu, na którym
stała szubienica. Czyniono ostatnie przygotowania.

Jakum z Carorot wycofał się z tłumu i po echał w inną stronę. Kupił pale i zbudował
z nich szubienicę, na które zawiesił sznur. Pod szubienicą ułożył kawałki drewna i obłożył
e wokół kamieniami. Podpalił drewno, po czym wbił w nie ostry miecz. Podciągnął się
do góry pod belkę szubienicy i założył sznur na szy ę. Kilka drgawek i nastąpiła śmierć od
uduszenia. Tymczasem ogień palącego się pod szubienicą drewna rozpłomienił się i do-
sięgnął sznura, na którym wisiał. Ciało Jakuma zerwało się z przepalonego sznura i spadło
na miecz, tkwiący na sztorc w palenisku. Rozdarte zostało na dwie części, które spłonęły
w ogniu. Kamienie, którymi obłożone było palenisko, zwaliły się teraz na ciało Jakuma
i zdruzgotały ego kości. W taki sposób Jakuma dosięgły wszystkie cztery kary śmierci
przewiǳiane w wyrokach sądu: ukamienowanie, spalenie, zabicie mieczem i uduszenie.

Kiedy rabbi Josi ben Joezer przygotowywał się do przy ęcia śmierci, ogarnęła go nagle Sen, Ra
gwałtowna senność. We śnie zobaczył, ak otwiera ą się przed nim bramy ra u. W powie-
trzu unosiły się czyste dusze cadyków, które spoko nie wlatywały do środka ra u. Twarz
rabbiego Josiego ben Joezera roz aśniła się. Sto ący przed nim uczniowie zauważyli bĳą-
cą z ego twarzy asność. Nie omieszkali e skomentować: „Nasz rabbi wiǳi przed sobą
Boskie obrazy. Dlatego twarz ego promienie e blaskiem radości. Nic innego, tylko tym
można to sobie wytłumaczyć”.

W te właśnie chwili rabbi Josi ben Joezer poczuł, że ego dusza oderwała się od ciała
i ulatu e do ra u. I kiedy dotarła do bramy ra u, zobaczył łóżko, na którym spoczywała
dusza tak kryształowo czysta, akby dopiero co wyszła ze skarbca dusz… Świeciła i pro-
mieniała cudownym blaskiem.

Dusza Josiego zatrzymała się na chwilę, aż tamta wspaniała dusza we ǳie do ra u.
Wtedy rozległ się śpiew aniołów:

— Otwórzcie bramy, żeby mógł w nie we ść Jakum z Carorot.
Rabbi Josi ben Joezer obuǳił się ze snu i powieǳiał:
— O goǳinę wcześnie przede mną dusza Jakuma z Carorot wstąpiła do ra u.

 
Rzecz, o które mowa, ǳiała się w czasach przebywania naszych nauczycieli: rabbie- Żyd, Śmierć
go Elieazara⁸⁰⁴, rabbiego Jehoszuy⁸⁰⁵ i rabbana⁸⁰⁶ Gamaliela⁸⁰⁷ w Rzymie. Rada cesarska
uchwaliła wówczas dekret, na którego mocy w przeciągu trzyǳiestu dni od ego ukaza-
nia się wszyscy Żyǳi mieli zniknąć ze świata. A w owych czasach imperium rzymskie
panowało niemal nad całym światem. Oznaczało to koniec istnienia narodu żydowskiego.

W skłaǳie ednak rady cesarskie był człowiek, który wierzył w prawǳiwego Boga. Żyd
Poszedł do rabbana Gamaliela i powieǳiał mu o uchwalonym dekrecie. Rabban Gamaliel
i ego towarzysze barǳo się prze ęli tą wieścią. Członek rady cesarskie pocieszył ich, że
w ciągu trzyǳiestu dni Bóg żydowski z pewnością się za nimi u mie.

Po upływie dwuǳiestu pięciu dni uczciwy radca opowieǳiał o tym swo e żonie. Żona, Trucizna

⁸⁰⁴rabbi Elieazar właśc. Eleazar ben Azaria — tannaita drugie generac i ży ący w I w. n.e. Kochen; wraz
z rabbanem Gamalielem, rabbim Jehoszułą ben Chananiahem i rabbim Akibą ben Josefem odbył podróż do
Rzymu. [przypis edytorski]

⁸⁰⁵rabbi Jehoszua właśc. Jehoszua ben Chanania (zm.  r. n.e.) — eden z ważnie szych tannaitów trzecie
generac i; przeciwnik ascetyzmu. Wraz z rabbanem Gamalielem, rabbim Eleazarem ben Azarią i rabbim Akibą
ben Josefem odbył podróż do Rzymu. [przypis edytorski]

⁸⁰⁶rabban (hebr. dosł.: nasz mistrz) — wzmocniona forma tytułu rabbi wyraża ąca większy szacunek. Trady-
cy nie związana z postacią rabbana Gamaliela. [przypis edytorski]

⁸⁰⁷rabban Gamaliel a. Gamaliel Starszy (I w. p.n.e. – I w. n.e.) — tannaita pierwsze generac i, wg tradyc i
żydowskie przewodniczący Sanhedrynu; eden z na większych nauczycieli prawa mo żeszowego w I poł. I w. n.e.;
wg tradyc i chrześcĳańskie nauczyciel Pawła Apostoła. Wraz z rabbim Eleazarem ben Azarią, rabbim Jehoszuą
ben Chanania, rabbim Akibą ben Josefem odbył podróż do Rzymu. [przypis edytorski]
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Ta również prze ęła się mocno. Zaczęła się skarżyć, że uż dwaǳieścia pięć dni minęło
i zostało niewiele czasu. Radca optymistycznie pocieszył ą ednak, że zostało eszcze pięć
dni.

Żona radcy była barǳie pobożna od męża. Dni szybko mĳały. Powieǳiała wtedy do
męża:

— Masz pierścionek, w nim est mały po emniczek zawiera ący straszną truciznę.
Włożysz go w usta i natychmiast bez bólu umrzesz.

Tak też się stało. Radca wyssał z pierścionka truciznę i umarł. Wraz z ego śmiercią
unieważniony został dekret, albowiem w Rzymie był zwycza , że eśli członek rady umarł,
to wszystkie dekrety uchwalone w ciągu ostatnich trzyǳiestu dni unieważniano.

W ten sposób szlachetny radca rzymski uratował Żydów od zagłady. Na wieść o ego
śmierci żydowscy uczeni i nauczyciele udali się do ego żony, żeby ą pocieszyć. Użyli
wówczas takiego zwrotu: „Biada statkowi, który odpłynął, nie zapłaciwszy podatku”.

Chcieli przez to powieǳieć, że szkoda, iż przyzwoity radca nie stał się Żydem przed
śmiercią.

— Rozumiem, co mieliście na myśli — powieǳiała do nich żona radcy — ale mogę
was zapewnić, że statek nie odpłynął przed zapłaceniem podatku.
  
W czasach rabbiego Jehoszuy ben Hanani⁸⁰⁸ rząd rzymski wydał dekret o odbudowaniu Świątynia
Świątyni Pańskie . Żyǳi zaczęli się wtedy szykować do pode mowania wysiłków w tym
celu. Dwa znani patrioci żydowscy, bracia Papus i Lulianus⁸⁰⁹ ustawili na całe droǳe od
Akko⁸¹⁰ do Antiochii⁸¹¹ stoły z pienięǳmi dla każdego Żyda, który wracał z zagranicy do
ziemi Izraela. Samarytanie⁸¹² ednak, którzy nienawistnym okiem patrzyli na możliwość
odbudowania Świątyni, interweniowali u cesarza:

— Jeśli — powieǳieli — Świątynia zostanie odbudowana, Żyǳi otoczą ą nowymi,
wzmocnionymi murami, a wtedy przestaną płacić podatki i kasa cesarska na tym ucierpi.

Cesarz na to odrzekł:
— Wydałem uż w sprawie odbudowy Świątyni rozkaz i teraz nie mogę go cofnąć.
— Rozkaż im, żeby zbudowali Świątynię na innym mie scu albo niech ą powiększą,

albo zmnie szą o pięć łokci. Wtedy się nie zgoǳą i zrzekną się sami odbudowania e .
Cesarz posłuchał ich i polecił tak postąpić. Żyǳi właśnie zebrali się w dolinie Rim-

mon⁸¹³ dla odbycia narady w sprawie odbudowania Świątyni. W pewne chwili na plac
obrad przybył goniec cesarza z listem, w którym władca Rzymu nakazał Żydom postą-
pić według planu podsuniętego mu przez Samarytanów. Po zapoznaniu się z treścią listu
Żyǳi wpadli w rozpacz. Planu Świątyni Pańskie ani mie sca, w którym miała stać, nie
wolno było zmieniać. Według dawnego prawa mogła stać tylko na poprzednim mie -
scu i wielkość e nie mogła ulec żadnym zmianom. Naǳie e Żydów prysnęły ak bańka
mydlana.

Rozgoryczenie Żydów było tak wielkie, że groziło wybuchem powstania przeciwko
Rzymowi. Przywódcy ludu żydowskiego postanowili uspokoić wzburzone umysły. Trze-

⁸⁰⁸Jehoszua ben Hanani właśc. Jehoszua ben Chanania (zm.  r. n.e.) — eden z ważnie szych tannaitów
trzecie generac i; przeciwnik ascetyzmu. Wraz z rabbanem Gamalielem, rabbim Eleazarem ben Azarią i rabbim
Akibą ben Josefem odbył podróż do Rzymu. [przypis edytorski]

⁸⁰⁹Papus i Lulianus — tradycy nie: męczennicy żydowscy z II w., cadycy, którzy oddali swo e życia cesarzowi
rzymskiemu Tra anowi, żeby uratować pozostałą społeczność żydowską. [przypis edytorski]

⁸¹⁰Akka — istnie ące prawdopodobnie od III tysiąclecia p.n.e. miasto portowe. Okres na większe świetności
miasta przypada na XIV/XIII w. p.n.e. Za czasów króla Salomona miasto należało do Królestwa Izraela, choć
pozostawało silnie związane politycznie z Fenic ą. [przypis edytorski]

⁸¹¹Antiochia — miasto nad rzeką Orontes,  km od wybrzeża Morza Śróǳiemnego, obecnie w południo-
we części Turc i. W starożytności edno z na ważnie szych ośrodków handlowych, kulturalnych i religĳnych
w obrębie basenu Morza Śróǳiemnego. [przypis edytorski]

⁸¹²Samarytanie — semicka grupa etniczno-religĳna o wierzeniach zbliżonych do udaizmu, od którego ofi-
c alnie odǳielili się prawdopodobnie w IV w. p.n.e. Od II w. p.n.e. Żyǳi zaczęli prześladować Samarytan;
w czasach Rzymskich obie strony konfliktu oskarżały się nawza em przed cesarzem o dążenia niepodległościo-
we i nielo alność. [przypis edytorski]

⁸¹³Rimmon — prawdopodobnie choǳi o dolinę, w które leżało miasto Rimmon; północna część Izraela.
[przypis edytorski]

  Ze skarbnicy midraszy 



ba było wybrać takiego mówcę, który inteligenc ą, wieǳą i sztuką oratorską potrafiłby
powstrzymać i przekonać wzburzonych Żydów, że powstanie może doprowaǳić tylko
do zguby narodu. Takim mówcą był rabbi Jehoszua ben Hanani. Wystąpiwszy przed
rozgoryczonym ludem, powieǳiał:

— Opowiem wam coś w roǳa u ba ki lub przypowieści. Lew pożarł owieczkę i w chwi- Zwierzęta
li, kiedy się nią za adał, ofiara stanęła mu w gardle. Zrozpaczony lew zawołał: „Kto wycią-
gnie z mego gardła kość, tego sowicie wynagroǳę”. Na ego zawołanie z awił się bocian,
wsunął ǳiób w gardło lwa i wyciągnął kość. „A teraz — powieǳiał do lwa — zapłać
mi”. Lew na to ryknął śmiechem: „Co ty sobie wyobrażasz? Jeszcze chcesz, żebym cię
wynagroǳił? Ciesz się, że wyszedłeś cało z mo e paszczy. Gdybym cię wynagroǳił, to
byś wszęǳie się chwalił, że byłeś w paszczy lwa i nic się nie stało”.

Morał z te przypowieści był dla Żydów asny. Powinni się cieszyć, że wróg pozwala
im eszcze żyć.

   
Pewien Żyd imieniem Imkantrin napisał do cesarza Hadriana⁸¹⁴ list te treści: — Jeśli nie- Śmierć, Żyd, Głód, Właǳa
nawiǳisz obrzezanych⁸¹⁵, to powinieneś także nienawiǳić Izraelitów. Jeśli nienawiǳisz
„strażników soboty”⁸¹⁶, to powinieneś również nienawiǳić Samarytanów. Tymczasem
nienawiǳisz tylko Żydów. Niech więc Bóg Żydów rozliczy się z Tobą.

Cesarz polecił, aby autor listu zameldował się u niego w celu odebrania wysokie
nagrody. Żyd przybył do pałacu i stanął przed obliczem cesarza. Ten wydał swoim sługom
krótki rozkaz:

— Zetnĳcie mu głowę!
A kiedy Żyd nic nie powieǳiał, cesarz Hadrian zapytał go:
— Jak mogłeś być takim głupcem, żeby przy ść po nagrodę? Przecież rozum dyktował,

że spotka cię tylko kara.
— Chciałem — odpowieǳiał Żyd — uwolnić się od trzech wielkich nieszczęść.
— Co to za nieszczęścia?
— Ciągle chcę eść i nie mam co. Tak samo mo a żona i tak samo mo e ǳieci.
— Skoro taki ma żywot — powieǳiał cesarz — to zostawcie go przy życiu. Dla niego

życie est gorsze od śmierci.
 
Pewnego razu nagła śmierć dosięgła obu synów rabbiego Meira⁸¹⁷. Było to w sobotę po Śmierć, Bóg, Syn, Żona,

Mążpołudniu, kiedy ich o ciec wygłaszał właśnie kazanie w beit hamidraszu⁸¹⁸. Matka z po-
czątku zastygła z bólu, a potem ułożyła obu synów w łóżku i nakryła ich prześcieradłem.

⁸¹⁴Hadrian właśc. Publiusz Eliusz Hadrian (–) — cesarz rzymski w latach –. W polityce zagra-
niczne kierował się zasadą zaprzestania podbo ów, unikania konfliktów militarnych i umacniania granic oǳie-
ǳiczonego państwa. Za ego panowania, w latach –, miała mie sce druga wo na żydowsko-rzymska (po-
wstanie Bar-Kochby), Hadrian za mował się e stłumieniem. Zburzono wówczas Jerozolimę, wygnano z nie
Żydów, zakazano praktykowania udaizmu, nazwę miasta zmieniono na Colonia Aelia Capitolina, a nazwę Judei
na Syria Palestina. [przypis edytorski]

⁸¹⁵obrzezanie — usunięcie agmentów napletka u mężczyzny; rytuał obrzezania est obowiązkowy u Żydów,
ako potwierǳenie przymierza, które zawarł Bóg z Abrahamem (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁸¹⁶Strażnicy Soboty (hebr. Szomre Szabat, id. Szomrej Szabas) — zgrupowanie religĳne pilnu ące restryk-
cy nego przestrzegania trzeciego przykazania Dekalogu. Tu w znaczeniu wszystkie religie mo żeszowe uzna ące
Sobotę ako ǳień święty. [przypis edytorski]

⁸¹⁷rabbi Meir zwany też rabbi Meir Cudotwórca (II w.) — uznany za na wybitnie szego tannaitę czwarte
generac i; wg Talmudu ego o ciec był potomkiem cesarza Nerona, który przeszedł na udaizm; żonaty z Burirą,
córką ednego z ǲiesięciu Męczenników żydowskich; przypisu e się mu wszystkie anonimowe Miszny Talmudu
Babilońskiego. [przypis edytorski]

⁸¹⁸beit hamidrasz, a. bejt hamidrasz, a. bet ha-midrasz, a. bet midrasz, a. besmedresz (hebr. dosł. dom nauki) —
roǳa instytuc i edukacy ne ak również pomieszczenie przeznaczone dla chłopców i dorosłych mężczyzn do
studiowaniaTory, choć nie tylko; zaopatrzone w bibliotekę; wykorzystywane także ako przestrzeń do modlitwy,
gdyż zna dowała się tam arka, w które umieszczona była Tora. Beit hamidrasze zaczęły powstawać w okresie
hellenistycznym. [przypis edytorski]
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Wieczorem po szabacie rabbi Meir wrócił do domu i zapytał o synów. Żona ego, Bru-
ria⁸¹⁹, odpowieǳiała, że są eszcze w beit hamidraszu.

— ǲiwne — odparł rabbi Meir — właśnie stamtąd wracam i stwierǳam, że ich
tam nie było.

Bruria dała mu tymczasem puchar dla odprawienia hawdali⁸²⁰. Po odmówieniu bło-
gosławieństwa rabbi Meir ponowił pytanie o synów.

— Widocznie gǳieś poszli, ale zaraz wrócą.
Uspokoiwszy męża Bruria nakryła stół do kolac i. Kiedy rabbi posilił się, zapytała go:
— Powieǳ mi, oto wczora przyszedł do mnie pewien człowiek i poprosił o prze-

chowanie drogocenne dlań rzeczy. Teraz z awił się, żeby ą odebrać. Czy mam mu ą
zwrócić?

— Co za pytanie? Jak na barǳie ! Należy mu zaraz zwrócić, przecież on est e wła-
ścicielem.

— Bez two e zgody nie chciałam tego zrobić.
Rzekłszy to, wzięła męża za rękę i zaprowaǳiła do łóżka, na którym leżeli ego martwi

synowie. Na ten widok rabbi Meir rozpłakał się.
— Moi nauczyciele! Moi nauczyciele! Byliście moimi ǳiećmi z ciała, ale z ducha

byliście moimi nauczycielami. Wieǳą i studiami Tory⁸²¹ oświetlaliście mo e oczy.
— Mężu mó — odezwała się Bruria — sam powieǳiałeś, że zastaw powierzony

drugiemu powinien być zwrócony właścicielowi. Czy nie est napisane: „Bóg dał, Bóg
wziął”. Niech Jego Imię bęǳie błogosławione.

Tymi słowami Bruria starała się pocieszyć męża.
   
Pewien wielki uczony miał dwóch synów. Ze względu na to, że uroǳili mu się na stare O ciec, Syn, Matka, Żona,

Śmierć, Żałobalata, tak się o nich troszczył, że nie ufa ąc nikomu zabierał ich z sobą wszęǳie, gǳie tylko
się udawał. Do bóżnicy⁸²² choǳili zawsze razem. Chłopcy wybiegali naprzód, a o ciec
podążał za nimi. Na droǳe do bóżnicy stał dom i pewnego dnia ego ściana zwaliła się
na chłopców, grzebiąc ich żywcem. O ciec mimo rozǳiera ącego bólu nie zatrzymał się.
Wszedł do bóżnicy i wraz ze wszystkimi Żydami odprawił modły. Nie zwierzył się nikomu
ze swego nieszczęścia. Po modlitwie wrócił do domu i na pytanie zǳiwione żony, gǳie
są chłopcy i dlaczego ich zostawił, odpowieǳiał:

— Mó przy aciel, wielki uczony pan, poprosił mnie, abym zostawił chłopców u niego.
Chce, żeby spożyli u niego sobotni obiad. Wieczorem odprowaǳi ich do domu.

Uspoko ona kobieta zasiadła z mężem do stołu. Z edli obiad, odśpiewali pieśni so-
botnie i na krótko się zdrzemnęli.

Przed wieczorem mąż udał się do bóżnicy na modlitwę mincha⁸²³. Na widok męża
wraca ącego bez chłopców żona zaczęła się domyślać na gorszego. Albo chłopcy zginęli,
albo zaginęli. Mąż nie chciał e zakomunikować straszne prawdy. Chciał zaoszczęǳić e
bólu. Bał się, że oszale e z rozpaczy. Wtedy żona postanowiła rzecz wy aśnić. Zadała mu
pytanie:

— Pewien człowiek zostawił u mnie przed laty na przechowanie barǳo cenny przed-
miot. Teraz przyszedł i domaga się ego zwrotu. Czy mam mu go zwrócić?

⁸¹⁹Bruria — córka rabbiego Hananiacha ben Tardiona, ednego z ǲiesięciu Męczenników żydowskich, żona
Rabbiego Meira; edna z niewielu kobiet wymienionych w Talmuǳie. Znana z obszerne wieǳy nt. halachy
i agadów. [przypis edytorski]

⁸²⁰hawdala (hebr. dosł.: odǳielenie) — w udaizmie modlitwa odmawiana na pożegnanie Szabatu, bądź in-
nego święta, po zapadnięciu zmroku, nad kielichem wina, wonnościami oraz świecą hawdalową. Je zadaniem
est odǳielenie święta od dnia powszedniego. [przypis edytorski]

⁸²¹Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]

⁸²²bóżnica a. bożnica a. synagoga — w udaizmie mie sce modlitw, odprawiania nabożeństw, studiowania Tory
i Talmudu; często również sieǳiba gminy żydowskie . W bóżnicy zna du e się Aron ha-kodesz, roǳa skrzyni,
w które przechowywane są zwo e Tory; powyże zawieszona est lampka Ner tamid, symbol obecności Boga.
Centralne mie sce za mu e bima, podwyższenie z pulpitem, z którego czytana est Tora. [przypis edytorski]

⁸²³mincha — w udaizmie coǳienna modlitwa popołudniowa. [przypis edytorski]
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— Oczywiście, masz natychmiast zwrócić mu zostawiony przedmiot.
— Sam wydałeś na siebie wyrok — powieǳiała żona — Bóg dał nam na przecho-

wanie dwa fanty. Teraz upomniał się o nie. Dlatego powinniśmy opanować naszą rozpacz
i ból. Powinniśmy wyroki Boże przy ąć z wǳięcznością. Zarówno te, które są dobre, ak
i te, które są złe.

Słowa żony podtrzymały uczonego na duchu. Uspokoiły go na tyle, że przestał szlo-
chać. Pozostał w nim poǳiw dla pobożności i rozumu żony. Tymczasem właściciel zawa- Bóg, Wiara
lonego domu przyszedł, żeby spod gruzów wydobyć co wartościowsze rzeczy. Tu natknął
się na chłopców, którzy żyli. Nie odnieśli nawet poważnie szych obrażeń. Zaprowaǳił
ich, rzecz asna, natychmiast do roǳiców. Ci sieǳieli właśnie przy stole i nawza em się
pocieszali. Trzeba — mówili — pogoǳić się z wyrokiem Boga. On est zawsze sprawie-
dliwy.

I oto otwiera ą się drzwi, i do poko u wchoǳą oba synowie, zdrowi i cali. Radość
roǳiców nie miała granic.

Taka, ak wiǳicie, est nagroda dla wierzących w sprawiedliwość Boga. Nagroda dla
tych, którzy potrafią zapanować nad swoimi uczuciami.

  
Po wykładach uczniowie zwykli byli odprowaǳać swego mistrza Hilela Starego⁸²⁴. Po Mędrzec, Uczeń
droǳe zadawali mu mnóstwo pytań z zakresu Pisma. Pewnego razu ednak wiǳąc, że nie
iǳie do domu, zapytali go, dokąd się wybiera.

— Wybieram się spełnić micwę⁸²⁵.
— O aką choǳi ci micwę?
— Chcę wykąpać się w łaźni.
— Czy to est micwa?
— Zapewne wiǳieliście nieraz, ak wiszące na ścianach teatrów i innych mie sc roz-

rywki obrazy królów są pielęgnowane i chronione przez spec alną służbę. Luǳie ci ście-
ra ą z obrazów kurz, my ą e i czyszczą. Za to oczywiście otrzymu ą zapłatę i w dodatku
cieszą się autorytetem. Jeśli obrazy ma ą być czyszczone, to tym barǳie a, człowiek,
istota stworzona przez Boga na Jego wzór i podobieństwo, powinien przestrzegać czy-
stości.
  
W mieście Cyporia⁸²⁶ żył pewien krawiec imieniem Justa. Kiedyś zaniósł do pałacu uszyte Król, Sługa
przez siebie szaty dla króla. Królowi robota krawca spodobała się i dlatego postanowił
zatrzymać go na swoim dworze.

— Podoba ą mi się szaty — powieǳiał do niego król — więc możesz dostać ode
mnie, co tylko zechcesz.

— Odda mi właǳę nad miastem Cyporia — powieǳiał krawiec.
Król uczynił zadość ego prośbie i krawiec Justa w edne chwili stał się księciem

i władcą miasta i całe prowinc i Cyprion⁸²⁷. Luǳie wiǳąc nowego księcia na ulicy,
wykrzyknęli:

— To przecież nasz dawny krawiec Justa!
Byli ednak tacy, którzy nie mogli w to uwierzyć. Ci twierǳili:
— Nie, to nie może tak być!

⁸²⁴Hilel Stary właśc. Hillel Starszy (I w. p.n.e – I w. n.e.) — należał do ostatnie generac i zugotu; wybitny
interpretator Tory. Jego wykładnia Tory była uniwersalistyczna. [przypis edytorski]

⁸²⁵micwa (hebr. dosł.: przykazanie, obowiązek) — przykazanie halachiczne zawiera ące zakazy i nakazy; reli-
gĳne prawo żydowskie wyróżnia  micwy do których każdy dorosły Żyd ma się stosować. [przypis edytorski]

⁸²⁶Cyporia a. Cippori — miasto położone niedaleko Nazaretu; powstało ok. VI w. p.n.e. pod nazwą Sepporis;
za panowania asyry skiego i babilońskiego centrum administracy ne Izraela. W  r. p.n.e. miasto zasiedlili
Żyǳi i zmienili nazwę na Cippori. W I w. n.e. miasto zostało zburzone przez Rzymian, następnie odbudowane;
w II w. n.e. przeniesiono do Cyporii sieǳibę Sanhedrynu; miasto stało się ednym z na ważnie szych ośrodków
udaizmu. Cyporia została zniszczona przez trzęsienie ziemi w  r.; została odbudowana ale nigdy nie oǳyskała
dawnego znaczenia. [przypis edytorski]

⁸²⁷prowincja Cyprion — nazwa, prawdopodobnie utworzona na określenie okolic miasta Cyporia. [przypis
edytorski]
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Wtedy eden z mędrców miasta powieǳiał mieszkańcom, w aki sposób ma ą ustalić,
czy książę to krawiec Justa, czy ktoś inny.

— Obserwu cie dobrze księcia podczas spaceru na ulicy. Jeśli przechoǳąc koło domu,
w którym szył ubrania, zatrzyma się na chwileczkę, żeby rzucić na niego okiem, wieǳcie,
że to Justa, krawiec. Jeśli nie spo rzy na ten dom, bęǳie to znaczyło, że to nie est nasz
krawiec Justa.

Luǳie stali i patrzyli. I oto książę zatrzymał się przy swoim domu. Słowem, przed
nimi stał krawiec Justa. On wtedy zwrócił się do nich tymi słowy:

— ǲiwicie się zapewne, żem został przez króla tak wywyższony. Przyznam się wam,
że sam się temu eszcze barǳie ǳiwię niż wy.

   
Rabbi Tanchuma⁸²⁸ opowieǳiał kiedyś taką historię. Zwierzę, Właǳa

W Rzymie mieszkał był pewien pobożny krawiec żydowski. W przedǳień Jom Kippur
poszedł na targ, żeby kupić ryby. Tu zetknął się ze służącym naczelnika miasta, który
również chciał kupić ryby. Kupiec miał ednak do sprzedania uż tylko edną rybę. Ma ąc
przed sobą dwóch klientów zaczął podbĳać cenę. Postanowił sprzedać rybę temu, który
więce zapłaci. Oba klienci zaczęli się licytować i wkrótce ryba osiągnęła cenę dwuǳiestu
denarów⁸²⁹. Ostatecznie kupił ą krawiec. Kiedy nastała pora obiadu, naczelnik miasta
zapytał służącego, dlaczego nie wykonał polecenia i nie kupił ryby.

— Panie mó — odpowieǳiał służący — nie będę kłamał. Zgodnie z two ą wo-
lą poszedłem na targ, ale tam znalazłem w sklepie tylko edną rybę. Wraz ze mną był
też pewien Żyd, który również chciał ą kupić. Kupiec zaczął podbĳać cenę. Doszła do
dwuǳiestu denarów. Czyżbyś chciał, żebym wydał na edną rybę tyle pienięǳy?

— Kim est ten, który kupił?
— A taki sobie Żyd. Wygląda tak i tak.
Naczelnik miasta polecił odszukać i wezwać tego Żyda. Po krótkim czasie sprowa-

ǳono Żyda przed oblicze naczelnika miasta.
— Jak to est — zapytał go naczelnik — że ty, biedny krawiec, mogłeś sobie pozwolić

na kupno ryby za dwaǳieścia denarów?
— My, Żyǳi — odpowieǳiał krawiec — mamy eden ǳień, kiedy Bóg odpuszcza

nam wszystkie grzechy popełnione w ciągu całego roku. Czy z tego powodu nie powin-
niśmy za wszelką cenę Go uczcić?

— Two a odpowiedź przekonała mnie i dlatego nie ukarzę ciebie.
A Bóg wynagroǳił biednego krawca za przestrzeganie święta. Kiedy ego żona roz- Żona

cięła rybę, w e wnętrzu znalazła drogocenną perłę, za którą roǳina krawca dostała tyle
pienięǳy, że mogła spoko nie żyć do końca swoich dni.
  
Ongiś był pewien władca, który skazywał na śmierć wszystkich paserów, czyli tych, którzy Król, Złoǳie , Mądrość
odkupywali od złoǳiei kraǳione przedmioty. Samych natomiast złoǳiei puszczał wolno.
Nie podobało się to obywatelom państwa przez niego rząǳonego. Swemu niezadowole-
niu dawali nieraz wyraz w rozmowach prowaǳonych otwarcie na ulicach i w domach.
Słowem, uważali, że władca nie postępu e tak, ak się należy. Ich zdaniem należało przede
wszystkim skazywać na śmierć złoǳiei. Oni bowiem są właściwymi przestępcami. Oni
kradną, natomiast ci, którzy kupu ą od nich towar, płacą przecież za niego gotówką.

Dowieǳiawszy się o nastro ach panu ących wśród poddanych, król zwołał lud na
otwarte zebranie. Kto żyw, przyszedł na zebranie, które odbyło się na wielkim placu gier
za miastem. Król postanowił przekonać luǳi o słuszności swego postępowania za pomocą
doświadczenia przeprowaǳonego z kretami. Kazał mianowicie sługom wyrzucić na pole
porc e żywności. Wywabione krety zagarnęły e i zawlekły do nor. Następnego dnia król

⁸²⁸Rabbi Tanchum (IV w. n.e.) — amoraita piąte generac i, eden z na płodnie szych twórców Agad w Tal-
muǳie Babilońskim. [przypis edytorski]

⁸²⁹denar a. zuz (hebr.) — srebrna moneta rzymska bita od III w. p.n.e.; e ciężar i zawartość srebra zmieniały
się. Z czasem określenie denar zaczęto używać ako uniwersalne i oznaczało monetę, niekoniecznie srebrną.
[przypis edytorski]
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znowu zwołał lud na pole. Na oczach tłumu powtórzone zostało wczora sze doświadczenie
z kretami. Zanim ednak wyłożono porc e żywności, król rozkazał zatkać we ścia do nor.
Krety wziąwszy rac e żywności, pośpieszyły do nor, ale zastawszy e zamknięte odniosły
e z powrotem na mie sce.

Król zwrócił się wtedy do zgromaǳonych tymi słowy:
— Na podstawie tego doświadczenia możecie wywnioskować, że nie złoǳie e są win-

ni, ale ci, co od nich kraǳione przedmioty kupu ą. Gdyby złoǳie e nie mieli komu
odprzedawać kraǳionego mienia, nie kradliby.
   
Pewnego razu rabbi Szymon ben Gamaliel polecił służącemu Tewi pó ść na targ i kupić Sługa, Mądrość
akąś dobrą rzecz. Poszedł Tewi na targ i kupił ozór. Powieǳiał wtedy do niego rabbi
Szymon, żeby znowu poszedł na targ i tym razem kupił akąś niedobrą rzecz. Poszedł
Tewi na targ i kupił ozór.

— Co to ma znaczyć? — zapytał rabbi Szymon. — Poleciłem ci kupić dobrą rzecz,
to mi przyniosłeś ozór. Poleciłem ci kupić złą rzecz, to mi znowu przyniosłeś ozór.

Na to Tewi odpowieǳiał:
— Z ozoru, czyli ęzyka, wywoǳą się różne, zarówno dobre, ak i złe rzeczy. Jeśli

ęzyk człowieka est dobry, nie ma nic lepszego od niego. Jeśli est zły, nie ma odeń nic
gorszego.
     
Rabbi Hakadosz⁸³⁰ urząǳił pewnego razu ucztę dla swoich uczniów. Na stole po awiły Nauczyciel, Uczeń, Uczta,

Mądrośćsię talerze z miękkimi i twardymi ozorami. Uczniowie z edli wszystkie miękkie ozory,
a twarde pozostawili na talerzach.

— Chcę — powieǳiał rabbi — żebyście sobie zdali sprawę z tego, coście uczynili.
Tak ak wybraliście miękkie ozory, a twarde pozostawiliście, tak powinniście postępo-
wać względem siebie. Powinniście w rozmowach mięǳy sobą posługiwać się łagodnym,
miękkim ęzykiem. Tym samym wza emne nasze postępowanie powinno cechować się
łagodnością i wyrozumiałością.

Któregoś dnia król zażądał od mędrców żydowskich, żeby dostarczyli mu latarnię. Mędrcy Mędrzec, Zwierzę
zaczęli się zastanawiać:

— Po co królowi potrzebna latarnia? Mało latarni posiada w swoim królestwie? Mało
to ma kandelabrów, lamp, świeczników i drogich świecących diamentów? Wygląda na to,
że choǳi mu racze o człowieka wielkiego rozumu, który swo ą wieǳą oświeca świat.

Doszedłszy do takiego wniosku, mędrcy żydowscy wydelegowali do króla rabbiego
Meira⁸³¹. Król w otoczeniu ministrów zaczął mu zadawać pytania. Do pytań króla doszły
również pytania ministrów. Rabbi Meir odpowiadał na każde pytanie. Na koniec spytali
go, dlaczego Żyǳi określa ą królestwo Edom mianem „chazir”. Rabbi Meir wy aśnił, że
słowo „chazir” oznacza nie tylko świnię. Oznacza również zwrot. Choǳi o to, że królestwo
Edom zwróci Żydom właǳę.

Ki tow (   )
Rabbi Lewi opowiada: Podróż, Złoǳie

— W południowe części kra u żył pewien człowiek, który prowaǳił dom za ezdny.
Coǳiennie wczesnym rankiem, kiedy niebo było eszcze ciemnoszare, wstawał i buǳił
swoich gości.

⁸³⁰Rabbi Hakadosz, a. Juda ha-Nasi, a. Jehuda ha-Nasi a. Jehuda Książę ( – ok. ) — zwierzchnik żydowski
w Palestynie po powstaniu Bar Kochby (–); redaktor Miszny. Współcześni nazwywali go nasz święty rabbi
(hebr. rabbenu ha-kadosz). [przypis edytorski]

⁸³¹rabbi Meir zwany też rabbi Meir Cudotwórca (II w.) — uznany za na wybitnie szego tannaitę czwarte
generac i; wg Talmudu ego o ciec był potomkiem cesarza Nerona, który przeszedł na udaizm; żonaty z Burirą,
córką ednego z ǲiesięciu Męczenników żydowskich; przypisu e się mu wszystkie anonimowe Miszny Talmudu
Babilońskiego. [przypis edytorski]
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— Wstańcie — wołał — bo drogę macie daleką. Ja was odprowaǳę, bo na lepie
wiem, którędy iść.

Goście zazwycza słuchali go i wyruszali. On zaś prowaǳił ich drogą, na które czyhali
zbó cy. W ten sposób goście padali ofiarą napadów, a zagrabione ich mienie rozbó nicy
ǳielili z właścicielem za azdu.

Pewnego razu zagościł tam rabbi Meir⁸³². O północy właściciel wstał, ubrał się i obu- Mądrość, Wiara, Bóg
ǳił rabbiego Meira.

— Czas — zawołał — ruszyć w drogę. Odprowaǳę cię.
Rabbi na ego propozyc ę odpowieǳiał:
— Mam tuta brata. Czekam na niego. On tu przybęǳie i razem z nim wyruszę

w drogę.
— Kto est twoim bratem?
— Mó brat przebywa w bóżnicy⁸³³. On tam nawet sypia.
— Jak się nazywa?
— „Że est dobrze”.
Właściciel za ezdnego domu podszedł do bóżnicy i stanąwszy przed e drzwiami za-

wołał:
— Że Dobrze! Panie Że Dobrze!
Tak stał i wołał całą noc. Zrobiło się szaro, potem asno i wreszcie wstał ǳień. Wołał

i nikt się nie odezwał.
Nad ranem rabbi Meir wstał, umył się i zaczął przygotowywać osła do drogi. Właściciel

za azdu, wróciwszy z bóżnicy, zapytał go:
— Gǳie się poǳiał twó brat?
— On uż przyszedł. Jest przecież w Piśmie napisane: „I zobaczył Bóg, »że est do-

brze«”. Bóg zobaczył wtedy światło dnia i powieǳiał, że est dobrze. Światło dnia to mó
brat. Przy nim nie bo ę się wyruszyć w drogę.

⁸³⁴  
Rabbi Meir⁸³⁵ słynął z pięknego pisma. Pisanie było też źródłem ego utrzymania. Za ty- Pieniąǳ, Mądrość, Roǳina
godniową ciężką pracę pisania otrzymywał trzy talary⁸³⁶. Jeden talar wydawał na żywność
dla roǳiny. Następny na ubranie dla nie . Trzeci zaś talar przeznaczał na wsparcie dla
biednych uczniów studiu ących Torę. Pewnego razu zapytali go uczniowie:

— Rabbi, dlaczego nie zostawisz trochę pienięǳy z zarobków dla swoich ǳieci?
Dlaczego nie troszczysz się o ich przyszłość?

Odpowiedź rabbiego Meira była następu ąca:
— Jeśli mo e ǳieci będą pobożne i przyzwoite, to ak wam wiadomo, Bóg ich nie

opuści, albowiem On nie da cadykowi zginąć. Jeśli zaś będą niedobre i niepobożne, to nie
mam chyba powodu, żeby zostawiać pieniąǳe grzesznikom.
   
Rabbi Szymon ben Chalaa⁸³⁷ lubił badać ta emnice przyrody. Pewnego razu zauważył, Ptak, Złoǳie , Mądrość

⁸³²rabbi Meir zwany też rabbi Meir Cudotwórca (II w.) — uznany za na wybitnie szego tannaitę czwarte
generac i; wg Talmudu ego o ciec był potomkiem cesarza Nerona, który przeszedł na udaizm; żonaty z Burirą,
córką ednego z ǲiesięciu Męczenników żydowskich; przypisu e się mu wszystkie anonimowe Miszny Talmudu
Babilońskiego. [przypis edytorski]

⁸³³bóżnica a. bożnica a. synagoga — w udaizmie mie sce modlitw, odprawiania nabożeństw, studiowania Tory
i Talmudu; często również sieǳiba gminy żydowskie . W bóżnicy zna du e się Aron ha-kodesz, roǳa skrzyni,
w które przechowywane są zwo e Tory; powyże zawieszona est lampka Ner tamid, symbol obecności Boga.
Centralne mie sce za mu e bima, podwyższenie z pulpitem, z którego czytana est Tora. [przypis edytorski]

⁸³⁴cadyk — zwany również rebe; wzór pobożności, sprawiedliwości i pokory; ponadto: otoczony czcią, cha-
ryzmatyczny przywódca wspólnoty chasyǳkie . [przypis edytorski]

⁸³⁵rabbi Meir zwany też rabbi Meir Cudotwórca (II w.) — uznany za na wybitnie szego tannaitę czwarte
generac i; wg Talmudu ego o ciec był potomkiem cesarza Nerona, który przeszedł na udaizm; żonaty z Burirą,
córką ednego z ǲiesięciu Męczenników żydowskich; przypisu e się mu wszystkie anonimowe Miszny Talmudu
Babilońskiego. [przypis edytorski]

⁸³⁶talar — srebrna moneta o znaczne wartości; bita od końca XV w., początkowo na terenie środkowe
Europy. Słowo talar użyte w kontekście midrasza est anachronizmem. [przypis edytorski]
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że akiś ǳiki ptak uwĳa sobie gniazdo na drzewie w ego ogroǳie.
— Czego chce ten brzydki ptak w moim ogroǳie?
Nie namyśla ąc się długo wziął kĳ i rozbił gniazdo. Ptak się tym nie prze ął i po

krótkim czasie naprawił rozbite gniazdo. Wziął wtedy rabbi Szymon deskę i przybiwszy
ą gwoźǳiem, zakrył we ście do gniazda. Jak, myślicie, co uczynił ptak? Ano poleciał
i przyniósł skądś łodygę akie ś nieznane trawy, przyłożył ą do gwoźǳia i bez trudu
go wyciągnął. Zastanowił się rabbi Szymon, co dale ma czynić, i doszedł do wniosku,
że lepie się opłaci utrzymanie w ta emnicy te niezwykłe trawy. Jeśli bowiem złoǳie e
dowieǳą się o nie , łatwo otworzą wszystkie zamki i puszczą luǳi z torbami.

   
Rabbi Izaak ben Eleazar⁸³⁸ przechaǳał się pewnego dnia po nabrzeżu morza w Cezarei⁸³⁹.
Nagle zauważył wysta ącą z ziemi kość nogi człowieka. Szybko ą wsaǳił w ziemię i przy-
sypał piaskiem. Kość wyśliznęła się spod piasku i potoczyła się po ziemi. Rabbi znowu
ą pogrzebał w piasku, a kość znowu wylazła z niego i potoczyła się po droǳe. Rab-
bi pomyślał wtedy, że ma przed sobą akieś niezwykłe z awisko. Widocznie kość ma do
spełnienia akąś ważną mis ę. I kiedy stał i rozmyślał nad tym, drogą przechoǳił właśnie
akiś Rzymianin. W pewne chwili Rzymianin potknął się o kość i upadł tak gwałtownie,
że rozbił sobie głowę i umarł. Przy oglęǳinach zwłok znaleziono w kieszeni Rzymianina
dokument zawiera ący donos do cesarza na Żydów.

    
Rabbi Szymon ben Lewi wybrał sobie na mie sce do nauki grotę w okolicy Tyberiady⁸⁴⁰. Modlitwa
W te same okolicy miał swó warsztat pewien garncarz. Coǳiennie garncarz wstawiał
do groty rabbiego Szymona ǳban z wodą do picia. Ilekroć poczuł pragnienie, wchoǳił
do groty i siadał obok rabbiego Szymona, który pilnie ślęczał nad księgą. Pewnego razu
zapytał rabbiego:

— Rabbi, czy pamiętasz, ak oba choǳiliśmy eszcze do tego samego chederu⁸⁴¹?
Tobie poszczęściło się, bo stałeś się wielkim uczonym. Mnie nie wyszło. Módl się, abym
mógł wraz z tobą zasiadać w ra u.

— Jak mogę o to się modlić? Mogę co na wyże modlić się o to, żebyś trafił do ra u.
Tam bowiem luǳi usadawia się według ich profes i za życia.
 
Podczas pobytu w Rzymie Bar Jochani postanowił wydać przy ęcie dla notabli rzymskiego Uczta, Jeǳenie
rządu. W tym czasie przebywał również w Rzymie rabbi Eliezer bar Josi⁸⁴². Bar Jocha-
ni zapragnął zasięgnąć w te sprawie rady rabbiego Eliezera. Oba pochoǳili z ednego
miasta, a rabbi Eliezer był człowiekiem o dużym doświadczeniu życiowym.

Zapytany o radę, ak urząǳić przy ęcie i kogo zaprosić, rabbi Eliezer odpowieǳiał:

⁸³⁷Szymon ben Chalafta — eden z ostatnich tannaitów, zebrał Miszny w sześć tomów; znał się z Jechudą
ha-Nasim. [przypis edytorski]

⁸³⁸Izaak ben Eleazar — amoraita pochoǳący z Palestyny; wg Talmudu Babilońskiego est to identyczna postać
z Izaakiem ben Hakolą. [przypis edytorski]

⁸³⁹Cezarea — miasto założone w I w. p.n.e. na ruinach starożytnego Stratonospyrgos, na wybrzeżu Morza
Śróǳiemnego, ob. na terenie państwa Izrael. Za czasów Cesarstwa Rzymskiego służyło ako centrum admi-
nistracy ne prowinc i Judea. Bunt żydowski, który wybuchł w Cezarei w  r. zapoczątkował I wo nę rzym-
sko-żydowską (–). Następnie Cezarea została centrum administracy nym prowinc i Palestyna. [przypis
edytorski]

⁸⁴⁰Tyberiada — miasto położone w północnym Izraelu na zachodnim brzegu Jeziora Tyberiaǳkiego, na połu-
dnie od Galilei. Zostało założone w I w. n.e. W czasie wo ny żydowsko-rzymskie (lata: –) edno z niewielu
zasiedlonych przez Żydów, których nie wyburzono. Po wypęǳeniu Żydów z Jerozolimy w  r. Tyberiada i są-
siednie, Seforis, stały się głównymi miastami żydowskimi. Jedno z czterech świętych miast udaizmu. [przypis
edytorski]

⁸⁴¹cheder (hebr.) — religĳna elementarna szkoła żydowska; dawnie uczęszczali tam chłopcy od  lub  roku
życia do Bar Micwy; obecnie roǳa szkółki nieǳielne również dla ǳiewcząt. [przypis edytorski]

⁸⁴²Eliezer bar Josi a. Eliezer ben Josi — tannaita czwarte generac i; uczeń rabbiego Akiby; zanany głównie
z listów, które po sobie pozostawił. [przypis edytorski]
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— Raǳę ci postąpić w myśl zasady, którą uważam za barǳo dobrą. Jeśli masz zamiar
zaprosić dwaǳieścia osób, to przygotu eǳenie i picie dla dwuǳiestu pięciu osób. Jeśli
zaprosisz dwaǳieścia pięć osób, to musisz przygotować eǳenie i picie dla trzyǳiestu
osób.

Bar Jochani zaprosił na przy ęcie dwaǳieścia pięć osób, ale pomyślał, że nie wszyscy
przy dą i przygotował tylko dwaǳieścia cztery porc e. Na przy ęcie przyszli wszyscy za-
proszeni goście i wtedy okazało się, że dla ednego braku e porc i. Gość nie należał do
wstydliwych i gromkim głosem zawołał:

— Proszę mi podać choć trochę arzyn! Mó talerz est pusty! Jestem głodny!
Bar Jochani spostrzegł się, że popełnił błąd. Bo ąc się, że to go może drogo kosztować,

podał gościowi miskę wypełnioną złotem i zaczął go przepraszać. Głodny gość ednak
eszcze barǳie się rozzłościł. Rzucił w twarz Bar Jochaniego miskę ze złotem i zawołał:

— Na co mi two e złoto? Czy złoto nada e się do eǳenia?
Po tym nieudanym przy ęciu rabbi Bar Jochani poszedł do rabbiego Eliezera i opo-

wieǳiał mu, co się stało. Na zakończenie oświadczył:
— Wstyǳę się, że nie postąpiłem zgodnie z two ą radą.

 ⁸⁴³
Pewien dosto nik z miasta Cyporia⁸⁴⁴ wyprawił uroczystość obrzezania⁸⁴⁵ synka. Wśród Uczta, Wino, Wesele
zaproszonych gości był rabbi Szymon ben Chalaa⁸⁴⁶. Do stołu podano barǳo stare wino.
O ciec chłopca zwrócił się do gości tymi słowy:

— Pĳcie i rozkoszu cie się tym starym winem. Mam naǳie ę, że was poczęstu ę nim
również w dniu wesela mego chłopca.

Goście ednomyślnie mu przyklasnęli. Wyrazili też życzenie, aby dosto nik dożył dnia
wesela syna.

Po uroczystości rabbi Szymon ben Chalaa udał się do domu. Nikt mu nie towarzy- Śmierć
szył. Rabbi chciał być sam. Nagle drogę zastąpił mu Anioł Śmierci. Była uż noc i miasto
tonęło w ciemnościach.

— Rabbi polega widać — powieǳiał Anioł Śmierci — na swo e pobożności i dlatego
nie boi się niebezpieczną porą choǳić samotnie po mieście.

— Kto ty esteś? — zapytał rabbi.
Kiedy ten powieǳiał, rabbi go zapytał:
— Dlaczego esteś taki smutny?
— Mam — powieǳiał Anioł Śmierci — w ręku wykaz, na którym napisane est, że

po trzyǳiestu dniach od uroczystości obrzezania mam zabrać chłopca do krainy śmierci.
Tymczasem słyszałem, że ego o ciec obiecał poczęstować was tym samym starym winem
w dniu ożenku chłopca. Ty zaś, rabbi, pobłogosławiłeś i złożyłeś o cu życzenia, żeby dożył
wesela syna. Z powodu tego błogosławieństwa bo ę się, że unieważniony zostanie wyrok
śmierci i chłopiec pozostanie przy życiu.

— Skoro uż masz w ręku wykaz skazanych na śmierć, to pokaż mi go. Chcę zobaczyć,
ak długo eszcze poży ę.

— Na życie takich luǳi ak ty ani nie mam wpływu, ani właǳy nad nim.
— Skoro nie esteś władny decydować o moim życiu i o życiu moich kolegów, obyś

nie był władny obalić mo ego błogosławieństwa i życzenia, żeby o ciec dożył wesela swego
syna. Oby taka była wola Wiekuistego.

⁸⁴³cadyk — zwany również rebe; wzór pobożności, sprawiedliwości i pokory; ponadto: otoczony czcią, cha-
ryzmatyczny przywódca wspólnoty chasyǳkie . [przypis edytorski]

⁸⁴⁴Cyporia a. Cippori — miasto położone niedaleko Nazaretu; powstało ok. VI w. p.n.e. pod nazwą Sepporis;
za panowania asyry skiego i babilońskiego centrum administracy ne Izraela. W  r. p.n.e. miasto zasiedlili
Żyǳi i zmienili nazwę na Cippori. W I w. n.e. miasto zostało zburzone przez Rzymian, następnie odbudowane;
w II w. n.e. przeniesiono do Cyporii sieǳibę Sanhedrynu; miasto stało się ednym z na ważnie szych ośrodków
udaizmu. Cyporia została zniszczona przez trzęsienie ziemi w  r., następnie odbudowana, nigdy nie oǳyskała
dawnego znaczenia. [przypis edytorski]

⁸⁴⁵obrzezanie — usunięcie agmentów napletka u mężczyzny; rytuał obrzezania est obowiązkowy u Żydów,
ako potwierǳenie przymierza, które zawarł Bóg z Abrahamem (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁸⁴⁶Szymon ben Chalafta — eden z ostatnich tannaitów, zebrał Miszny w sześć tomów; znał się z Jechudą
ha-Nasim. [przypis edytorski]
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„Rzuć swó chleb na wodę, gdyż późnie go nie odna ǳiesz”. Tak powieǳiał był król Mądrość

Salomon⁸⁴⁷. Mówiąc to miał na myśli: „Świadcz dobro nawet tym, po których nie możesz
się spoǳiewać, że odpłacą ci dobrem. Czynione przez ciebie dobro i tak w końcu zwróci
ci się z nawiązką”. Oto dla przykładu kilka zdarzeń, które potwierǳa ą słuszność tego
założenia.

Rabbi Akiba⁸⁴⁸ opowiada:
Kiedym podróżował po morzu, zobaczyłem, ak w pewne chwili niedaleko nas zaczął Morze, Katastrofa, Chleb

tonąć i wkrótce poszedł na dno statek. Widok tonącego statku wstrząsnął mną. Zdałem
sobie sprawę, że na tym statku zna dował się znany mi wielki uczony w Piśmie. Kiedy
ednak dotarliśmy do prowinc i Kaputnia i wysiadłem ze statku, spotkałem tego uczonego
całego i zdrowego. Z mie sca zapytałem go, ak to się stało, że udało mu się u ść z tonącego
statku? Jego odpowiedź brzmiała:

— Rabbi, ǳięki two e modlitwie fale wzburzonego morza zaniosły mnie na ląd.
— Jakie — zadałem mu pytanie — two e dobre uczynki sprawiły, że tak się stało?
— Kiedym wszedł na statek — odpowieǳiał — natknąłem się na pewnego biedaka,

który trapiony głodem poprosił mnie o kawałek chleba. Dałem mu wtedy cały bochenek.
On ze swe strony, życząc mi szczęśliwe podróży, dodał, że tak ak a uratowałem mu
życie, tak Pan Bóg uratu e mo e życie. Na tym polega sens wersetu: „Rzuć swó chleb na
wodę”.

Drugi przykład: po wielkim morzu płynął duży żaglowiec. Silny wiatr miota! przez Morze, Jeǳenie, Zwierzę
akiś czas statkiem, aż zagnał go na cichą wodę. Tu statek znieruchomiał. Pasażerowie wi-
ǳąc, że statek stoi nieporuszony w mie scu i nie ma widoków na to, żeby mogli dotrzeć
do celu, postanowili rozǳielić mięǳy sobą całą żywność, aka była w posiadaniu wszyst-
kich na statku, Wyszli z założenia: „Jeśli uż mamy umrzeć — to razem. Jeśli przy ǳie
nam żyć — to wszystkim”.

I przyszedł Bóg z pomocą. Otworzył im oczy i wskazał na sposób ocalenia. Upiekli
kózkę i przywiązali ą do przodu statku. Wyczuł przy emny zapach pieczystego wieloryb.
Podpłynął do statku, wbił zęby w mięso i zaczął ciągnąć. W ten sposób pociągnął za sobą
cały statek i wyprowaǳił go ze sto ące wody. Kiedy statek przybił do ednego z portów
Rzymu, pasażerowie opowieǳieli rabbiemu Eleazarow⁸⁴⁹i i rabbiemu Jehoszui⁸⁵⁰ o swym
cudownym ocaleniu. Oba w tym cuǳie dostrzegli potwierǳenie wersetu: „Rzuć swó
chleb na wodę”.

Trzeci przykład: Bar Kapara⁸⁵¹ spacerował kiedyś w Cezarei nad brzegiem morza. Na- Katastrofa, Pomoc
gle zauważył, ak z tonącego statku wyskoczył nagi człowiek, który ostatkiem sił dopłynął
do brzegu. Bar Kapara natychmiast podszedł do niego i wręczył mu dwa talary, żeby miał
na kupno ubrania. Zaprosił go również do domu i użyczył gościny. Przez kilka dni ura-
towany, a był nim wysoki urzędnik państwowy zatrudniony na dworze cesarskim, gościł
w domu Bar Kapary. Na pożegnanie dał mu Bar Kapara eszcze trzy talary.

W akiś czas potem właǳe zaaresztowały kilku Żydów. Oddano ich do dyspozyc i Sąd
doradców cesarza. Zrozpaczeni Żyǳi zadawali sobie pytanie, kto ich bęǳie bronił przed
sądem cesarza. Po długie dyskus i doszli do wniosku, że tylko Bar Kapara może to uczy-
nić. On bowiem cieszy się szacunkiem samego cesarza. Na ich prośbę z awił się Bar Ka-

⁸⁴⁷Salomon — syn Dawida i Batszeby (Sm ,), król Izraela, następca Dawida (Krl ,), znany ze swe
mądrości, oraz, wg tradyc i udaistyczne , również z właǳy nad demonami. [przypis edytorski]

⁸⁴⁸Akibawłaśc. Akiba ben Josef (ok. –) — tannaita trzecie generac i; zaangażowany w ostateczne ustalenie
kanonu biblii hebra skie oraz zebranie przekazów ustnych dotyczących żydowskiego prawa religĳnego, co dało
podstawy do pracy nad Miszną. Poparł powstanie Bar-Kochby (–), za co zginął śmiercią męczeńską;
zaliczany do ǲiesięciu Męczenników żydowskich. [przypis edytorski]

⁸⁴⁹Eleazar właśc. Eleazar ben Szamna — tannaita czwarte generac i, nauczyciel Mszny, ǳiałał na początku
II w. n.e. Zaliczany do ǲiesięciu Męczenników żydowskich. [przypis edytorski]

⁸⁵⁰Jehoszua ben Hanani właśc. Jehoszua ben Chanania (zm.  r. n.e.) — eden z ważnie szych tannaitów
trzecie generac i; przeciwnik ascetyzmu. Wraz z rabbanem Gamalielem, rabbim Eleazarem ben Azarią i rabbim
Akibą ben Josefem odbył podróż do Rzymu. [przypis edytorski]

⁸⁵¹Bar Kapara a. Szymon bar Kappara — słynny żydowski poeta i gawęǳiarz znany ze swo e mądrości;
ǳiałał w Cezarei w okresie pomięǳy ostatnią generac ą tannaitów a pierwszą amoraitów (ok. –). [przypis
edytorski]
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para. Dowieǳiawszy się, że ma interweniować u właǳ królestwa w sprawie uwolnienia
ich, Bar Kapara zapytał:

— A wiecie wy, że właǳa niczego za darmo nie robi?
— Damy ci pięćset złotych talarów. Idź i porozmawia z właǳą.
Bar Kapara wziął pięćset złotych talarów i udał się do właǳ. Przekroczywszy gmach

urzędu, natknął się na owego dygnitarza, którego niedawno gościł. Ten serdecznie się
z nim przywitał i zapytał:

— Co cię sprowaǳa do nas? Czym mogę ci służyć?
— Proszę, abyś okazał litość aresztowanym Żydom.
— Chyba wiesz o tym, że nasza właǳa nikogo bez przyczyny nie aresztu e?
— Tak, wiem o tym, ale tu mam pięćset złotych talarów. Weź e i uwolnĳ Żydów.
— Nie. Nie wezmę ich. Możesz e zatrzymać dla siebie — za te pięć talarów, któreś

mi wtedy dał. Za eǳenie zaś, którym mnie częstowałeś w twoim domu, uwolnię aresz-
towanych Żydów. Idź więc w poko u do domu. Zachowałem i zachowu ę dla ciebie pełny
szacunek.

Również ta historia potwierǳa słuszność wersetu: „Rzuć swó chleb na wodę”.
I eszcze edno potwierǳenie:
Pewnego razu statek zaczął tonąć na pełnym morzu. Z pokładu pogrąża ącego się

w woǳie statku wyskoczył pewien go ⁸⁵², który trzymał w rękach deskę. Na te desce
udało mu się dopłynąć do brzegu. Był nagi, więc ukrył się w piasku. W tym samym czasie
przechoǳili tamtędy Żyǳi, którzy odbywali pielgrzymkę do Jerozolimy⁸⁵³. Uratowany
go zwrócił się do nich z prośbą:

— Da cie mi akieś ubranie. Pochoǳę z rodu Ezawa, brata Jakuba⁸⁵⁴, z którego rodu
i wy pochoǳicie. Morze pochłonęło cały mó dobytek.

Żyǳi okazali się ednak nielitościwi. Co więce , powieǳieli, że taki los powinien
spotkać wszystkich z rodu Ezawa.

Nieszczęsny go u rzał wśród gromady Żydów rabbiego Eleazara ben Szamna. Zwrócił
się do niego tymi słowy:

— Pozna ę cię, esteś wielkim uczonym. Cieszysz się ogromnym szacunkiem narodu
żydowskiego. Ty wiesz, ak należy szanować człowieka. Zdobądź się na micwę⁸⁵⁵ i da mi
ubranie, żebym mógł przykryć gołe ciało.

Rabbi Eleazar miał na sobie zwykle siedem ubrań. Zd ął z siebie edno i dał nagiemu
go owi. Potem zaprowaǳił go do siebie do domu, dał mu eść i pić i dwieście złotych
denarów⁸⁵⁶ do kieszeni. Następnie z wielkim szacunkiem odprowaǳił go do ego domu
roǳinnego odległego o akieś czternaście mil.

Po akimś czasie zmarł cesarz i na opuszczony tron powołano owego go a. Zaraz po
intronizac i wydał on dekret, na którego podstawie miano wszystkich Żydów w państwie
zabić, a Żydówki sprzedać w niewolę. Na wieść o tym strasznym dekrecie cesarza delegac a
Żydów udała się do rabbiego Eleazara ben Szamna, żeby wstawił się za Żydami.

— Wiecie przecież — oświadczył rabbi Eleazar — że właǳa nic za darmo nie robi.

⁸⁵²goj (hebr. dosł.: naród) — termin po awia ący się wielokrotnie w Torze na określenie rozmaitych nieży-
dowskich narodów. [przypis edytorski]

⁸⁵³Jerozolima a. Jeruzalem — miasto położone na wzgórzach Judei. Nazwa Jerozolima funkc onu e od zdoby-
cia miasta przez Dawida, który ustanowił ą stolicą swo ego państwa (poprzednią stolicą był Hebron) (Sm ,).
Wcześnie miasto przynależało do rodu Jebusytów, stąd nazwa Jebus (Joz ,). W Księǳe Roǳa u, w cza-
sach Abrahama, występu e miasto o nazwie Salem a. Szalem, w którym panował Melchizedek; miasto est
utożsamiane z późnie szą Jerozolimą (Rǳ ,). Król Salomon wybudował w mieście tzw. Pierwszą Świątynię
(Krl ,), mie sce przechowywania Arki Przymierza (Krl ,–), od tego czasu est to na ważnie sze miasto
w religii żydowskie . [przypis edytorski]

⁸⁵⁴Jakub — syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Ezawa (Rǳ ,; Rǳ ,). Ezaw uroǳił się pierwszy, ale
sprzedał Jakubowi swo e pierworóǳtwo (Rǳ ,–). Po ął za żony siostry Leę i Rachelę (Rǳ ,–);
one oraz ich niewolnice dały mu dwunastu synów: Rubena, Symeona, Lewiego, Jude, Dana, Nealego, Gada,
Asera, Issachara, Zabulona, Józefa i Beniamina (Rǳ ,–). Jakub walczył z aniołem, który wyłamał mu
biodro, ale z nim nie zwyciężył, dlatego anioł zmienił mu imię na Izrael (Rǳ ,). Dwunastu ego synów
dało początek dwunastu pokoleniom Izraela (Rǳ ,). [przypis edytorski]

⁸⁵⁵micwa (hebr. dosł.: przykazanie, obowiązek) — przykazanie halachiczne zawiera ące zakazy i nakazy; reli-
gĳne prawo żydowskie wyróżnia  micwy do których każdy dorosły Żyd ma się stosować. [przypis edytorski]

⁸⁵⁶denar a. zuz (hebr.) — srebrna moneta rzymska bita od III w. p.n.e.; e ciężar i zawartość srebra zmieniały
się. Z czasem określenie denar zaczęto używać ako uniwersalne i oznaczało monetę, niekoniecznie srebrną.
[przypis edytorski]
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— Masz — powieǳieli delegaci — cztery tysiące złotych denarów. Idź i wyproś
uchylenie dekretu.

Rabbi Eleazar wziął pieniąǳe i udał się do pałacu cesarskiego. Stanąwszy przed drzwia-
mi, powieǳiał strażnikom, żeby zameldowali cesarzowi, iż akiś Żyd chce mu złożyć ży-
czenia zdrowia i pomyślności. Cesarz polecił wprowaǳić go. Zobaczywszy swego zbawcę,
padł przed nim na kolana i zapytał:

— Co cię sprowaǳa do pałacu?
— Przyszedłem cię prosić, żebyś odwołał dekret o wytraceniu Żydów.
— Powieǳ mi — powieǳiał cesarz — czy w wasze Torze⁸⁵⁷ zawarte est kłamstwo?
— Nie!
— W wasze Torze est napisane, że nikt z Ammonitów⁸⁵⁸ ani Moabitów⁸⁵⁹ nie może

przebywać wśród Żydów, albowiem oba te narody nie chciały dać Żydom chleba i wody.
Jest w nie również napisane, że nie należy nienawiǳić Edomitów, ponieważ wywoǳą
się od Ezawa, waszego brata. Ja estem potomkiem Ezawa, a więc estem waszym bratem,
a twoi Żyǳi odmówili mi kiedyś pomocy — w chwili kiedy byłem w bieǳie. Kto zaś
postępu e wbrew Torze, ten zasługu e na śmierć.

— Prawda, tamci Żyǳi zgrzeszyli, ale mimo to powinieneś okazać Żydom miłosier- Sprawiedliwość, Nagroda
ǳie.

— A czy wiesz — odpowieǳiał cesarz — że nasza właǳa niczego za darmo nie robi?
— Mam przy sobie cztery tysiące złotych denarów. Weź e i okaż miłosierǳie.
— Te cztery tysiące zachowa dla siebie za tamte dwieście, które mi kiedyś dałeś. Za

eǳenie i picie zaś, które mi dałeś, zostaną Żyǳi uwolnieni od śmierci. A teraz wstąp
do mego skarbca i wybierz sobie siedemǳiesiąt ubrań za tamto ubranie, które mi wtedy
dałeś. Potem możesz pó ść cały i zdrowy do swego narodu i powieǳieć mu, że z wǳięcz-
ności dla ciebie zostawiam ich w spoko u.

Również to wydarzenie potwierǳa sens wersetu: „Rzuć swó chleb na wodę”.
Pewien człowiek wytłumaczył sobie dosłownie sens wersetu „Rzuć swó chleb na Morze, Chleb

wodę”. Coǳiennie więc brał bochenek chleba i wrzucał go do morza. Pewnego dnia za-
uważył na brzegu, ak rybak wyłowił rybę z morza. Kupił od niego rybę i otworzywszy
e brzuch, znalazł w nim perłę. Jest rzeczą asną, że chleb rzucony do wody przyciągnął
rybę z perłą.

        
Pewien uczeń rabbiego Szymona ben Jocha a⁸⁶⁰ wy echał za granicę i dorobiwszy się tam Uczeń, Pieniąǳ, Ra ,

Nagrodawielkiego ma ątku, powrócił do kra u. Pozostali uczniowie, zazdroszcząc koleǳe ma-
ątku, postanowili również wy echać za granicę, aby się tam wzbogacić. Rabbi Szymon
dowieǳiawszy się, że chcą opuścić roǳinny kra , wyprowaǳił ich za miasto, na szero-
ko rozciąga ącą się równinę. Odmówił modlitwę, które zakończenie brzmiało: „Dolino!
Dolino! Zapełnĳ się złotymi denarami⁸⁶¹”.

I w mgnieniu oka dolina zapełniła się złotymi denarami.

⁸⁵⁷Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]

⁸⁵⁸Ammonici — plemię arame skie, wg Ks. Roǳaju wywoǳące się z stosunku młodsze córki Lota ze swoim
o cem (Rǳ ,). Ammonici oraz Filistyni na eżdżali Izraelitów przez  lat, ostatecznie zostali pokonani przez
wo ska pod dowóǳtwem Jeego (Sǳ ,–; Sǳ ,). [przypis edytorski]

⁸⁵⁹Moabici — lud zamieszku ący starożytną krainę na wschodnim brzegu Morza Martwego; podbity przez
Izraelitów pod woǳą króla Dawida. Wg tradyc i biblĳne lud Moabitów wywoǳi się od potomków Lota i ego
starsze córki (Rǳ ,). [przypis edytorski]

⁸⁶⁰Szymon ben Jochaj (I/II w. n.e) — tannaita trzecie generac i, uczeń rabina Akiby ben Josefa. Przypisu e
się mu autorstwo księgi Zohar, podstawowego tekstu żydowskie mistyki i kabały. [przypis edytorski]

⁸⁶¹denar a. zuz (hebr.) — srebrna moneta rzymska bita od III w. p.n.e.; e ciężar i zawartość srebra zmieniały
się. Z czasem określenie denar zaczęto używać ako uniwersalne i oznaczało monetę, niekoniecznie srebrną.
[przypis edytorski]
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— Jeśli pragniecie złota — oświadczył rabbi Szymon — to bierzcie, ile chcecie, ale
wieǳcie, że eśli teraz weźmiecie e, pozbęǳiecie się waszego uǳiału na tamtym świecie,
albowiem za studiowanie Tory⁸⁶² otrzymu e się nagrodę tylko na tamtym świecie.

*
Rabbi Cha a Raba⁸⁶³ i rabbi Szymon ben Chalaa⁸⁶⁴ sieǳieli kiedyś razem w dużym Święto, Pieniąǳ

beit hamidraszu⁸⁶⁵ w Tyberiaǳie⁸⁶⁶ i studiowali Torę. Jedni twierǳą, że ǳiało się to
w wigilię święta Pesach⁸⁶⁷, druǳy zaś utrzymu ą, że było to w wigilię Jom Kippur. Oba
w pewne chwili usłyszeli dochoǳące z ulicy odgłosy krzyczących luǳi. Rabbi Szymon
zapytał wtedy rabbiego Cha ę:

— Dlaczego wszyscy tak krzyczą na ulicy? O co im choǳi?
— Przed nami święto — odpowieǳiał rabbi Cha a. — Ci, co ma ą pieniąǳe, robią

zakupy, ci zaś, co pienięǳy na święto nie ma ą, idą do swoich pracodawców, żeby dostać
od nich forsę.

— Jeśli tak — oświadczył rabbi Szymon — to a też pó dę do Pana, któremu służę,
a On z pewnością da mi to, o co poproszę.

I rabbi Szymon wszedł do edne z licznych grot w Tyberiaǳie i zaczął się modlić.
I nagle akaś niewiǳialna ta emnicza ręka podała mu drogocenny diament. Rabbi Szymon
zaniósł go do naszego rabbiego Hakadosza⁸⁶⁸, który był barǳo bogatym człowiekiem
i znał się na szlachetnych kamieniach.

— Skąd u ciebie taki diament? — zapytał. — To niezwykle cenny kamień. Na razie
da ę ci za niego trzy złote denary. Idź na targ i kup sobie na święto, czego ci tylko potrzeba.
Po święcie zorientu emy się, ile kamień est wart, i sprzedamy go temu, który da na więce .

Rabbi Szymon wziął te trzy złote denary i zakupił na święto przeróżne dobre i potrzeb- Żona
ne rzeczy. Kiedy ego żona zobaczyła przyniesione przez męża pyszne wiktuały, zawołała:

— Szymonie! Tyś chyba stał się złoǳie em. Doskonale wiem przecież, ak mało miałeś
pienięǳy na zakupy. Skąd wziąłeś pieniąǳe?

Rabbi Szymon opowieǳiał e , ak w cudowny sposób dostał się w ego ręce cudowny
kamień i ak rabbi Hakadosz dał mu za niego trzy złote denary.

— Coś ty na lepszego zrobił? Chcesz, żebyś na tamtym świecie miał mnie o eden Ra , Mądrość, Żona
brylant niż twoi koleǳy?

— To co mam teraz zrobić?
— Zwróć sklepikarzowi zakupione rzeczy i odda pieniąǳe temu, który ci e dał,

a brylant zwróć Wielkiemu Panu w niebie.
⁸⁶²Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-

ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]

⁸⁶³Chaja Raba właśc. Chĳa bar Abba zwany Rabbach (hebr. dosł.: wielki) (ok.–) — tanaita ǳiała ący
w Tyberiaǳie; uczeń Judy ha-Nasiego; kohen; miał duży wpływ na redakc ę Halachy, ego prace ednak nie
zostały włączone doMiszny, zostały wydane osobno; przez długi czas uważany za autoraTosefty, czyli rozszerzenia
i uzupełnienia Miszny, co zostało podważone. Miał znaczny wpływ na rozwó agad. [przypis edytorski]

⁸⁶⁴Szymon ben Chalafta — eden z ostatnich tannaitów, zebrał Miszny w sześć tomów; znał się z Jechudą
ha-Nasim. [przypis edytorski]

⁸⁶⁵beit hamidrasz, a. bejt hamidrasz, a. bet ha-midrasz, a. bet midrasz, a. besmedresz (hebr. dosł. dom nauki) —
roǳa instytuc i edukacy ne ak również pomieszczenie przeznaczone dla chłopców i dorosłych mężczyzn do
studiowaniaTory, choć nie tylko; zaopatrzone w bibliotekę; wykorzystywane także ako przestrzeń do modlitwy,
gdyż zna dowała się tam arka, w które umieszczona była Tora. Beit hamidrasze zaczęły powstawać w okresie
hellenistycznym. [przypis edytorski]

⁸⁶⁶Tyberiada — miasto położone w północnym Izraelu na zachodnim brzegu Jeziora Tyberiaǳkiego, na połu-
dnie od Galilei. Zostało założone w I w. n.e. W czasie wo ny żydowsko-rzymskie (lata: –) edno z niewielu
zasiedlonych przez Żydów, których nie wyburzono. Po wypęǳeniu Żydów z Jerozolimy w  r. Tyberiada i są-
siednie, Seforis, stały się głównymi miastami żydowskimi. Jedno z czterech świętych miast udaizmu. [przypis
edytorski]

⁸⁶⁷Pesach a. Pascha (hebr. dosł.: prze ście) — główne święto w udaizmie upamiętnia ące wy ście Żydów
z Egiptu; święto rozpoczyna się  dnia miesiąca nissan (marzec – kwiecień) i trwa  lub  dni. Dokładne
przepisy obchoǳenia święta zna du ą się w Misznie. [przypis edytorski]

⁸⁶⁸Rabbi Hakadosz, a. Juda ha-Nasi, a. Jehuda ha-Nasi a. Jehuda Książę ( – ok. ) — zwierzchnik żydowski
w Palestynie po powstaniu Bar Kochby (–); redaktor Miszny. Współcześni nazwywali go nasz święty rabbi
(hebr. rabbenu ha-kadosz). [przypis edytorski]
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Rabbi Szymon tak postąpił. Rabbi Hakadosz dowieǳiawszy się o tym, zapałał gnie-
wem. Polecił wezwać do siebie żonę rabbiego Szymona. Kiedy ta się z awiła, zaczął ą
strofować:

— Sprawiłaś swemu mężowi, człowiekowi ze wszech miar sprawiedliwemu, wielki ból
i zmartwienie. Dlaczego to zrobiłaś?

— Chciałbyś — odpowieǳiała żona — żeby w naszym ślubnym baldachimie na
tamtym świecie był o eden brylant mnie niż u pana i ego kolegów?

— A nawet gdyby w baldachimie zabrakło ednego brylantu, to myślisz, że nie po-
trafimy wystarać się o dołożenie drugiego?

— Rabbi! Na tym świecie spotkamy się, ale na tamtym być może nie zetkniemy się
oko w oko. Czy sławny tannaita⁸⁶⁹ nie powieǳiał był, że każdy cadyk⁸⁷⁰ posiada w ra u
swo e mieszkanie?

Rabbi przyznał e rac ę.

  
Pewien człowiek miał dwóch synów. Jeden z nich rozdawał ho nie ałmużnę, natomiast Syn, Skąpiec, Pieniąǳ
drugi był niesłychanie skąpy. Ten, który rozdawał ałmużnę, sprzedał dom wraz z całym
swoim mieniem, a uzyskane pieniąǳe rozdał ubogim. W ǳień Hoszana Rabba⁸⁷¹ podczas
Święta Szałasów⁸⁷² żona wręczyła mu ǳiesięć szekli⁸⁷³, żeby poszedł na targ i kupił coś
dla ǳieci. Kiedy tylko znalazł się na ulicy, zauważyli go gaba owie⁸⁷⁴, którzy zbierali datki
na rzecz ubogich. Oto — pomyśleli sobie — mamy przed sobą człowieka, który nie skąpi
datków. Zaraz też podeszli do niego i powieǳieli:

— Racz spełnić micwę⁸⁷⁵ i ofiaru coś na rzecz sieroty, która wychoǳi za mąż i nie
ma ślubne sukni.

Nasz dobroczyńca nie zawahał się. Wy ął ǳiesięć szekli, które mu dała żona na zakupy Król, Choroba, Nagroda
dla ǳieci na święto, i wręczył e kwestu ącym gaba om. Wstyǳąc się wrócić z pustymi
rękami do domu, skierował kroki do bóżnicy⁸⁷⁶. Wszedł i usiadł na ławce w kącie. Zaczął
się przyglądać ǳieciom, które zgodnie ze zwycza em w ǳień Hoszana Rabba bawiły się
rzucaniem cytronów⁸⁷⁷. Zebrał cały worek wala ących się po ziemi cytronów, poszedł
do portu, wsiadł na statek, który wypłynął na pełne morze. Statek dopłynął do miasta,
w którym mieściła się sieǳiba króla. Tego właśnie dnia król ciężko zaniemógł. We śnie
z awił mu się anioł, który powieǳiał, że edynym ratunkiem bęǳie, eśli spoży e cytrony,
nad którymi Żyǳi odmawia ą w Święto Szałasów błogosławieństwo.

Obuǳiwszy się ze snu, król polecił natychmiast zdobyć takie cytrony. Urzędnicy
króla przeszukali wszystkie zacumowane w porcie statki handlowe. Sprawǳili wszystkie

⁸⁶⁹tannaita — uczony żydowski za mu ący się studiowaniem i komentowaniem Tory; z zebranych komentarzy
powstała Miszna. ǲiałalność tannaitów przypada na okres mięǳy  a  rokiem i ǳieli się na pięć lub sześć
generac i zgodnie z okresami ǳiałalności poszczególnych uczonych. Głównym ośrodkiem ich ǳiałalności była
Jerozolima. [przypis edytorski]

⁸⁷⁰cadyk — zwany również rebe; wzór pobożności, sprawiedliwości i pokory; ponadto: otoczony czcią, cha-
ryzmatyczny przywódca wspólnoty chasyǳkie . [przypis edytorski]

⁸⁷¹Hoszana Rabba a. Hoszana Raba — siódmy, ostatni ǳień święta Sukkot, podczas którego odbywa się
proces a wokół synagogi. [przypis edytorski]

⁸⁷²Święta Szałasów a. Sukkot — żydowskie święto religĳne upamiętnia ące czas wędrówki po pustyni, ale
równocześnie radość wyzwolenia się z niewoli egipskie i we ścia do Ziemi Obiecane . Święto odbywa się po
żniwach i est równocześnie ǳiękczynieniem za zbiory. Sukot trwa siedem dni, ósmego dnia odbywa się Simchat
Tora, radosna, w swoim charakterze, proces a z Torą. [przypis edytorski]

⁸⁷³szekel (hebr. dosł.: ważyć) — ednostka wagi ale równocześnie ednostka pieniężna. Zanim zaczęto bić
monety na Bliskim Wschoǳie szeklem określano ilość, a właściwie, wagę srebra. Od końca VI w. p.n.e. termin
szekel odnosił się do wybĳane wtedy srebrne monety. [przypis edytorski]

⁸⁷⁴gabaj — administrator synagogi; początkowo za mował się głównie zbieraniem darowizn i rozǳielaniem
ich mięǳy biednych. [przypis edytorski]

⁸⁷⁵micwa (hebr. dosł.: przykazanie, obowiązek) — przykazanie halachiczne zawiera ące zakazy i nakazy; reli-
gĳne prawo żydowskie wyróżnia  micwy do których każdy dorosły Żyd ma się stosować. [przypis edytorski]

⁸⁷⁶bóżnica a. bożnica a. synagoga — w udaizmie mie sce modlitw, odprawiania nabożeństw, studiowania Tory
i Talmudu; często również sieǳiba gminy żydowskie . W bóżnicy zna du e się Aron ha-kodesz, roǳa skrzyni,
w które przechowywane są zwo e Tory; powyże zawieszona est lampka Ner tamid, symbol obecności Boga.
Centralne mie sce za mu e bima, podwyższenie z pulpitem, z którego czytana est Tora. [przypis edytorski]

⁸⁷⁷cytron — gatunek cytrusów wykorzystywany tradycy nie przez Żydów podczas święta Sukkot nazywa się
etrog. [przypis edytorski]
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sklepy w miastach i nie znaleźli. Zupełnie przypadkowo eden z poszuku ących urzęd-
ników natknął się na sieǳącego w kącie statku naszego dobroczyńcę. Wiǳąc przy nim
worek, zapytał go, czy ma coś.

— Jestem — odpowieǳiał — człowiekiem biednym i nie mam nic do sprzedania.
Urzędnik kazał mu otworzyć worek. Na widok cytronów zapytał, co to za owoce.
— To są cytrony, nad którymi Żyǳi odmawia ą błogosławieństwo w Święto Szałasów.
Usłyszawszy to, urzędnik polecił swoim pomocnikom zanieść worek do pałacu kró-

lewskiego. Król spożył cytrony i zaraz potem wyzdrowiał. Z wǳięczności za uzdrowienie
polecił napełnić opróżniony worek złotymi denarami⁸⁷⁸ i wręczyć go naszemu biedakowi.
Na odchodnym król zapytał go, czy ma eszcze akieś życzenie.

— Owszem — odpowieǳiał biedak — spraw, żeby ci, którym sprzedałem mo e
mienie, zwrócili mi e za odpłatą. Zapłacę im złotymi denarami, które ty, królu, mi da-
łeś. Ponadto chciałbym, żeby wszyscy mieszkańcy mego roǳinnego miasta wyszli mi na
powitanie.

Król wydał rozkaz, żeby tak się stało. Kiedy biedak miał dopłynąć statkiem do miasta, Morze, Śmierć
wysłannicy króla głośnymi okrzykami wezwali ludność do wy ścia na ego spotkanie.
Niedobry ego brat też wsiadł do łoǳi. Nagle morze się wzburzyło i potężna fala uderzyła
w łódź. Skąpy brat wraz ze swoimi ǳiećmi zatonął. Ma ątek ego przeszedł w ręce naszego
dobroczyńcy.
 
Był rok straszliwe suszy. Luǳie dniem i nocą wypatrywali deszczu. Gdy wciąż nie pa- Modlitwa, Żona, Dobro
dał, zwrócili się do rabbiego Tanchuma⁸⁷⁹, żeby ogłosił post i zarząǳił modły w intenc i
deszczu. Rabbi Tanchum dwukrotnie ogłaszał post i zarząǳał modły, a deszczu ak nie
było, tak nie było. Za trzecim razem zwołał luǳi i oświadczył, że każdy zamożnie szy Żyd
powinien ofiarować biednemu ałmużnę. Ten prze aw dobroczynności z całą pewnością
sprowaǳi na ziemię deszcz. Posłuchał go eden Żyd i poszedł do domu, żeby wziąć na
ten cel pieniąǳe. Wy ął z kasy wszystkie, akie miał, i wyszedł na ulicę, żeby rozdać e
ubogim. Tu spotkał się oko w oko ze swo ą rozwieǳioną żoną.

— Jeśli chcesz — powieǳiała do niego — spełnić zbożny uczynek, to wspomóż mnie.
Od dnia wydalenia mnie z twego domu nie znalazłam nic dobrego.

Widok zmizerowane , ubrane w łachmany kobiety wzbuǳił w nim litość. Szybko
wy ął trochę pienięǳy i wręczył e . Sto ący z boku człowiek zobaczywszy, ak Żyd wręczył
pieniąǳe swo e byłe żonie, poszedł do rabbiego Tanchuma i oświadczył:

— Rabbi, sieǳisz i zastanawiasz się nad tym, że mimo postu i modłów deszcz nie
pada, a tam w mieście luǳie popełnia ą grzechy. Czy wobec tego można się ǳiwić, że
Bóg zatrzymał chmury i nie pozwala im lunąć deszczem na ziemię?

— Powieǳ mi dokładnie, o akie grzechy choǳi? Coś ty konkretnego wiǳiał?
— Wiǳiałem Żyda, który rozmawiał ze swo ą rozwieǳioną żoną. Wiǳiałem, ak dał

e pieniąǳe. Pode rzewam, że nie za darmo. Coś w tym musi być.
Rabbi Tanchum kazał zawołać pode rzanego Żyda. Kiedy ten stanął przed ego obli-

czem, powieǳiał:
— Synu! Zda esz sobie chyba sprawę z tego, że nasz kra zna du e się w ciężkie sytu-

ac i. Wiesz dobrze o tym, że luǳie cierpią. I w te sytuac i ak postępu esz? Stoisz na ulicy
i rozmawiasz ze swo ą rozwieǳioną żoną. Co więce , da esz e nawet pieniąǳe. Gdybyś
nie był pode rzany o popełnienie grzechu, to byś e pienięǳy nie dał.

— Rabbi, czy ty sam nie uczyłeś nas, że nie wolno uchylać się od niesienia pomocy
swoim bliskim, kiedy zna dą się w potrzebie? Niedawno wezwałeś wszystkich Żydów do
rozdawania ałmużny ubogim. Zgodnie z twoim zaleceniem wyszedłem na miasto, żeby
spełnić micwę⁸⁸⁰ dobroczynności. Pierwszą napotkaną osobą była mo a była żona. Przed-

⁸⁷⁸denar a. zuz (hebr.) — srebrna moneta rzymska bita od III w. p.n.e.; e ciężar i zawartość srebra zmieniały
się. Z czasem określenie denar zaczęto używać ako uniwersalne i oznaczało monetę, niekoniecznie srebrną.
[przypis edytorski]

⁸⁷⁹Rabbi Tanchum (IV w. n.e.) — amoraita piąte generac i, eden z na płodnie szych twórców Agad w Tal-
muǳie Babilońskim. [przypis edytorski]

⁸⁸⁰micwa (hebr. dosł.: przykazanie, obowiązek) — przykazanie halachiczne zawiera ące zakazy i nakazy; reli-
gĳne prawo żydowskie wyróżnia  micwy do których każdy dorosły Żyd ma się stosować. [przypis edytorski]
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stawiała sobą widok nęǳy i rozpaczy. Zwierzyła mi się, że od chwili opuszczenia mego
domu nie miała ani ednego dobrego dnia. Kiedy zobaczyłem ą prawie nagą, bo miała na
sobie strzępy sukni, bosą i zabieǳoną, serce mo e nie wytrzymało. Poczułem wzbiera ącą
litość do nie . Wy ąłem trochę pienięǳy z kieszeni i wręczyłem e .

Po wysłuchaniu słów Żyda rabbi Tanchum wzniósł oczy ku niebu i zawołał:
— Władco Świata! Jeśli ten człowiek, zwykły śmiertelnik, obarczony w dodatku złym

charakterem, albowiem wypęǳił z domu kobietę, którą kiedyś poślubił, zdobył się na
okazanie litości i wspomógł ą w potrzebie, mimo iż prawo mu tego nie nakazu e, to
tym barǳie Ty, O cze nasz, okażesz nam, potomkom Abrahama⁸⁸¹, Izaaka⁸⁸² i Jakuba⁸⁸³,
Swo e wielkie miłosierǳie i ześlesz nam deszcz.

I nim zdążył skończyć, lunął rzęsisty deszcz. Deszcz

 
Były kiedyś dwie siostry niezwykle do siebie podobne. Ta sama twarz, ten sam wzrost, ta Siostra, Mądrość
sama figura. Nie sposób było e odróżnić.

Któregoś dnia edna powieǳiała mężowi, że musi dokądś po echać. Ma akieś pilne Kochanek
sprawy do załatwienia. W istocie rzeczy po echała do innego miasta, żeby się spotkać
z kochankiem. Po e powrocie mąż nabrał pode rzenia, że go zdraǳa. Zażądał więc od
nie , żeby się udała wraz z nim do arcykapłana, który by ą poddał próbie polega ące na
wypiciu gorzkie wody. Jeśli gorzka woda e nie zaszkoǳi, bęǳie to oznaczać, że est
niewinna. Jeśli zaszkoǳi, bęǳie to dowód, iż est winna.

Żona musiała się poddać woli męża i poszła z nim do arcykapłana. Po droǳe prze-
choǳili obok domu, w którym mieszkała e siostra. Poprosiła więc, żeby mąż pozwolił
e wstąpić na chwilę. Mąż się zgoǳił, sam zaś pozostał na ulicy w oczekiwaniu na e
przy ście. Niewierna żona poprosiła siostrę o radę:

— Co mam w tym wypadku zrobić? Prawda wy ǳie na aw i co wtedy?
Siostra powieǳiała e , żeby została w domu, a ona zamiast nie uda się do arcykapłana.

Je gorzka woda nie zaszkoǳi. Jako rzekła, tak i zrobiła. Mąż nie poznał się na zamianie.
Był przekonany, że to ego żona. Zaprowaǳił ą do arcykapłana. Wypiła gorzką wodę
i czuła się świetnie.

— Jest niewinna — oświadczył arcykapłan.
Zadowolony mąż w na lepszym humorze wrócił z żoną do domu. Po droǳe fałszywa

żona poprosiła go o pozwolenie wstąpienia do siostry. Chce ą bowiem zawiadomić, że
szczęśliwie przeszła próbę u arcykapłana. Mąż się zgoǳił. W domu obie siostry szalały
z radości. Całowały się i ściskały zadowolone, że udało się męża wyprowaǳić w pole.

Zapach ednak gorzkie wody bĳący z ust siostry wdarł się w ciało grzeszne kobiety Kara
i ta w mig zaniemogła, akby sama wypiła gorzką wodę. Nieprzytomna, z pękniętym
wskutek opuchlizny brzuchem upadła na podłogę.

⁸⁸¹Abraham — pierwotnie imię Abram, syn Teracha. Gdy miał  lat ukazał mu się Bóg i nakazał mu wyruszyć
do mie sca, które mu wskaże; gdy dotarł do miasta Sychem, Bóg ozna mił, że to mie sce odda e ego potomstwu
(Rǳ ,–). W wieku  lat ponownie ukazał mu się Bóg, by odnowić z nim przymierze; zapowieǳiał, że
Abram bęǳie o cem wielu narodów i wówczas zmienił mu imię na Abraham; wtedy również Bóg nakazał
dokonywać obrzezania chłopców (Rǳ ,–). Abraham po ął za żonę Sara , która była bezpłodna (Rǳ ,–
), dlatego pierworodnym ego synem est syn uroǳony przez niewolnicę Hagar — Izmael (Rǳ ,–).
ǲięki łasce boskie , które Bóg zmienił imię na Sara, zaszła w ciążę i uroǳiła Izaaka (Rǳ ,–). Po śmierci
Sary, Abraham po ął za żonę Keturę, z którą miał eszcze sześciu synów (Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama
na próbę wiary i kazał mu złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka. Abraham przystał na to i gdy miał go zabić,
Bóg pozwolił mu złożyć w zamian ofiarę z baranka (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁸⁸²Izaak — patriarcha biblĳny; pierwszy i edyny wspólny syn Abrahama i Sary. Sara była bezpłodna, do
czasu, kiedy Bóg ukazał się Abrahamowi po raz drugi i zapowieǳiał, że ego -letnia żona uroǳi mu syna
(Rǳ ,–; Rǳ ,–). Bóg wystawił Abrahama na próbę i kazał mu złożyć Izaaka w ofierze. Gdy Izaak uż
leżał na ołtarzu i Abraham miał go zabić, Bóg nakazał Abrahamowi nie zabĳać syna, a w zamian złożyć w ofierze
barana (Rǳ ,–). Dorosły Izaak wziął za żonę Rebekę (Rǳ ,) z którą miał bliźnięta – Ezawa i Jakuba
(Rǳ ,–). Zmarł w wieku  lat (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁸⁸³Jakub — syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Ezawa (Rǳ ,; Rǳ ,). Ezaw uroǳił się pierwszy, ale
sprzedał Jakubowi swo e pierworóǳtwo (Rǳ ,–). Po ął za żony siostry Leę i Rachelę (Rǳ ,–);
one oraz ich niewolnice dały mu dwunastu synów: Rubena, Symeona, Lewiego, Jude, Dana, Nealego, Gada,
Asera, Issachara, Zabulona, Józefa i Beniamina (Rǳ ,–). Jakub walczył z aniołem, który wyłamał mu
biodro, ale z nim nie zwyciężył, dlatego anioł zmienił mu imię na Izrael (Rǳ ,). Dwunastu ego synów
dało początek dwunastu pokoleniom Izraela (Rǳ ,). [przypis edytorski]
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Żył ongiś w Erec Israel⁸⁸⁴ wielki uczony rabbi, arcyprzyzwoity Żyd imieniem Meir⁸⁸⁵. Na Żyd, Żona
każde święto zwykł był na piechotę pielgrzymować do Jerozolimy⁸⁸⁶. Tu zatrzymywał się
u rzeźnika reb Jahudy. Ten miał żonę słynną z piękności, dobroci i pobożności. Kiedy
rabbi Meir bawił u nich podczas świąt, okazywała mu cześć i szacunek.

Po akimś czasie piękna żona Jehudy zmarła i wdowiec ożenił się po raz wtóry. Zda- Grzech, Żona, Pĳaństwo
rzyło się, że rzeźnik musiał tuż przed świętami wy ść z domu. Przed wy ściem powieǳiał
do żony: eśli rabbi Meir, człowiek wielce uczony w Piśmie, w czasie ego nieobecności
zawita do nich, powinna mu okazać szacunek, zaprosić do stołu i ugościć ak na lepie .

Żona obiecała postąpić tak, ak mąż e polecił. Przed świętem przybył rabbi Meir do
Jerozolimy i zatrzymał się w domu rzeźnika. Na pytanie rabbiego, gǳie est gospodyni
domu, nowa żona rzeźnika odpowieǳiała, że to ona właśnie. Oświadczyła też, że mąż zlecił
e przy ąć go z należnym szacunkiem.

— Mogę rabbiego zapewnić — dodała — że uczynię to eszcze lepie niż pierwsza
żona mego męża.

Rabbi Meir nie mógł uwierzyć, ponieważ nie miał po ęcia o śmierci pierwsze żo-
ny. Wyszedł wtedy na miasto, odszukał rzeźnika i zapytał go, czy to prawda. Rzeźnik
potwierǳił słowa żony. Rabbi Meir wrócił do domu rzeźnika, którego żona tymczasem
przygotowała dla gościa wspaniały posiłek. Podawała mu do stołu eǳenie i napo e. Rab-
bi Meir był barǳo przysto nym młoǳieńcem i żona rzeźnika zapałała do niego miłością.
Zaczęła mu podawać edną szklankę wina za drugą. Wkrótce rabbi Meir był uż tak pi-
any, że nie wieǳiał, gǳie się zna du e. Kobieta położyła go wtedy do łóżka i rozebrała
do naga. Na drugi ǳień rabbi Meir udał się do bóżnicy⁸⁸⁷ na modlitwę. Po powrocie za-
stał znowu suto zastawiony stół. Żona rzeźnika nie przestawała się do niego uśmiechać.
Bez przerwy też starała się z nim rozmawiać. Rabbiego Meira zaskoczyło e bezczelne
zachowanie się, toteż odwrócił od nie głowę.

— Dlaczego odwracasz głowę? — zapytała go. — Dlaczego nie chcesz patrzeć na
mnie? W nocy byłeś dla mnie dobry, wcale się tego nie wstyǳiłeś. Dlaczego więc teraz
się wstyǳisz?

— To kłamstwo — zawołał rabbi Meir.
Ona ednak udowodniła mu, że wcale nie kłamie. Wtedy rabbi Meir z goryczą w głosie

zawołał:
— Biada mi! Sprzeniewierzyłem się Torze⁸⁸⁸, które się uczyłem i którą innym wykła-

dałem. Co a teraz pocznę? Pó dę do przełożonego esziwy⁸⁸⁹ i zwierzę mu się z grzechu.
Każdą przez niego nałożoną pokutę przy mę i odbędę.

Pełen wyrzutów sumienia i nie przesta ąc płakać wrócił do domu. Krewnym, którzy
zaniepokoili się ego stanem ducha, opowieǳiał o tym, co się stało. Ci oświadczyli, że nie

⁸⁸⁴Erec Israel a. Erec Jisrael (hebr.) — Ziemia Izraela, również Ziemia Obiecana. Ziemia obiecana Żydom
przez Boga wg Biblii. [przypis edytorski]

⁸⁸⁵rabbi Meir zwany też rabbi Meir Cudotwórca (II w.) — uznany za na wybitnie szego tannaitę czwarte
generac i; wg Talmudu ego o ciec był potomkiem cesarza Nerona, który przeszedł na udaizm; żonaty z Burirą,
córką ednego z ǲiesięciu Męczenników żydowskich; przypisu e się mu wszystkie anonimowe Miszny Talmudu
Babilońskiego. [przypis edytorski]

⁸⁸⁶Jerozolima a. Jeruzalem — miasto położone na wzgórzach Judei. Nazwa Jerozolima funkc onu e od zdoby-
cia miasta przez Dawida, który ustanowił ą stolicą swo ego państwa (poprzednią stolicą był Hebron) (Sm ,).
Wcześnie miasto przynależało do rodu Jebusytów, stąd nazwa Jebus (Joz ,). W Księǳe Roǳa u, w cza-
sach Abrahama, występu e miasto o nazwie Salem a. Szalem, w którym panował Melchizedek; miasto est
utożsamiane z późnie szą Jerozolimą (Rǳ ,). Król Salomon wybudował w mieście tzw. Pierwszą Świątynię
(Krl ,), mie sce przechowywania Arki Przymierza (Krl ,–), od tego czasu est to na ważnie sze miasto
w religii żydowskie . [przypis edytorski]

⁸⁸⁷bóżnica a. bożnica a. synagoga — w udaizmie mie sce modlitw, odprawiania nabożeństw, studiowania Tory
i Talmudu; często również sieǳiba gminy żydowskie . W bóżnicy zna du e się Aron ha-kodesz, roǳa skrzyni,
w które przechowywane są zwo e Tory; powyże zawieszona est lampka Ner tamid, symbol obecności Boga.
Centralne mie sce za mu e bima, podwyższenie z pulpitem, z którego czytana est Tora. [przypis edytorski]

⁸⁸⁸Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]

⁸⁸⁹jesziwa — szkoła wyższa wyłącznie dla chłopców, gǳie studiowało się Torę i Talmud.- [przypis edytorski]
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ponosi winy. On ednak udał się do przełożonego esziwy w Babilonii⁸⁹⁰ i opowieǳiał, co
mu się wydarzyło.

— Przy dź utro — oświadczył przełożony esziwy. — Jutro dam ci odpowiedź.
Na drugi ǳień przełożony esziwy powieǳiał do niego:
— Szukałem w księgach odpowieǳi i znalazłem takie oto wy aśnienie: Zasłużyłeś na

to, żeby cię rzucić na pożarcie ǳikim zwierzętom.
— Przy mu ę to rozwiązanie — oświadczył rabbi Meir.
Przełożony esziwy zawołał mocno zbudowanych mężczyzn i zarząǳił:
— Zwiążcie mu ręce i nogi i zanieście do lasu. Sami macie wleźć na drzewo i z wy-

sokości obserwować, co się z nim stanie. Z pewnością ǳikie zwierzęta go pożrą. Wtedy
przyniesiecie ego szkielet i pochowamy go, a a sam odprawię nad ego zwłokami uro-
czysty hesped⁸⁹¹.

Oba mężczyźni związali rabbiego Meira i zanieśli do lasu. Usadowili się na wierzchoł- Kara, Zwierzę
ku drzewa i obserwowali, co się w dole ǳie e. Wtem z zarośli wynurzył się ogromny lew.
Ostrożnymi krokami zbliżył się do związanego rabbiego. Obwąchał go i nie uczyniwszy
mu na mnie sze szkody, odszedł.

Następnego dnia rano oba mężczyźni zanieśli żywego rabbiego Meira do przełożonego
esziwy.

— Zanieście go do lasu po raz drugi — oświadczył przełożony esziwy.
Następna noc przebiegła tak samo ak poprzednia. Lew, obwąchawszy rabbiego Meira

i nawet przewróciwszy go na drugą stronę, nawet go nie ugryzł. Przełożony esziwy polecił
eszcze raz zanieść rabbiego Meira do lasu. Tym razem lew odgryzł rabbiemu Meirowi
malutki kawałek ciała. Przełożony esziwy zawyrokował wtedy:

— Skoro lew odgryzł rabbiemu Meirowi kawałeczek ciała, możemy to uznać za znak,
że pożarł całe ciało. W związku z tym oświadczam, że rabbi Meir został oczyszczony
z grzechu.

 ⁸⁹²   
Pewien pobożny Żyd miał do pracy w polu wołu. Coǳiennie zaprzęgał go do pługa lub do Praca, Święto, Żyd, Zwierzę
wozu i tyrał nim przez wiele goǳin. Kiedy nadchoǳiła sobota, wół korzystał na równi ze
swoim panem z odpoczynku. Po akimś czasie Żydowi zaczęło się źle powoǳić i wkrótce
utracił cały ma ątek wraz z ziemią. Został mu tylko wół. Biedny człowiek postanowił go
sprzedać. Za niewielkie pieniąǳe kupił go od niego akiś go . Ten orał wołem przez sześć
dni i w sobotę również chciał go zaprząc do pługa. Wtedy się ednak okazało, że wół
stawia opór. Za nic nie chciał ciągnąć pługa. Go zaczął go okładać na przemian kĳem
i batem. O mało nie zabił bydlęcia. A wół ani rusz. Wiǳąc, że nie da rady bydlęciu, go
poszedł do Żyda i oświadczył mu:

— Odda pieniąǳe i zabierz swego wołu. Sześć dni pracował, ak się należy, ale w so-
botę odmówił posłuszeństwa. Nie pomogły kĳe i nie dały rady baty.

Żyd zdał sobie sprawę z tego, że wół przyzwycza ony był do sobotniego odpoczynku.
Należało mu wytłumaczyć, że tak było u Żyda. Teraz est u go a i musi się dostosować do
nowych wymogów. Podszedł do wołu i szepnął mu na ucho:

— Drogie mo e bydlę! Kiedy byłeś u mnie, świętowałeś razem ze mną sobotę. Wsku-
tek moich grzechów zbiedniałem i musiałem cię sprzedać temu go owi. On est teraz
twoim panem i ego musisz słuchać.

Wół usłyszawszy te słowa, zerwał się z mie sca, dał się zaprzęgnąć i wyruszył do pracy.
Zǳiwiony obrotem sprawy go zapytał Żyda:
— Jak to zrobiłeś? Zaczarowałeś go? Musisz mi to wy aśnić, bo inacze nie ode dę.
Żyd opowieǳiał mu, akich słów użył do przekonania zwierzęcia. Pod wpływem tego,

co usłyszał, go dokonał obrachunku sumienia:

⁸⁹⁰Babilonia — starożytne państwo w Mezopotamii, na terenie obecnego Iraku, które istniało od ok. 
r. p.n.e. do  p.n.e. Na większe znaczenie gospodarcze i terytorialne osiągnęła za panowania Hammurabiego
(– p.n.e.). [przypis edytorski]

⁸⁹¹hesped (hebr.) — żałobna przemowa pochwalna w tradyc i żydowskie ; edna z micw halachicznych. [przypis
edytorski]

⁸⁹²goj (hebr. dosł.: naród) — termin po awia ący się wielokrotnie w Torze na określenie rozmaitych nieży-
dowskich narodów. [przypis edytorski]
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— Jeśli — wywnioskował — bydlę, które nie posiada rozumu, uznało nakaz Boga,
Stwórcy wszystkich stworzeń, to tym barǳie a, człowiek, ukształtowany na Jego podo-
bieństwo, powinienem uznać mego Stworzyciela. Wkrótce po tym wydarzeniu stał się
Żydem, uczył się Tory⁸⁹³ i zasłynął ako Chanina bar Torata.
 
Żył ongiś pewien pobożny, barǳo bogaty człowiek. Miał wszystkiego w bród i tylko
ednego nie miał. Nie miał ǳieci. Miał uż siedemǳiesiąt lat i rzecz oczywista, że na-
ǳie a na to, iż żona uroǳi mu ǳiecko, równała się zeru. Z miłości do ǳieci zwykł był
czekać na wychoǳące po lekc ach z bóżnicy⁸⁹⁴ ǳieci. Obdarowywał e słodyczami, tulił
i głaskał, i wypytywał, akie wersety z ǳisie sze nauki zapamiętały. Roztkliwiał się przy
tym i mawiał:

— Szczęśliwi są wasi roǳice, którym dane było mieć uczące się Tory⁸⁹⁵ ǳieci. Ja zaś
nieszczęśliwy estem, albowiem nie mam ǳieci i ma ątek mó wpadnie w obce ręce.

Po akimś czasie doszedł do wniosku, że powinien zawczasu rozǳielić ma ątek wśród
uczonych w Piśmie. Podczas rozǳielania mienia zwrócił się do zebranych mędrców:

— Być może przez wzgląd na wasze zasługi i a będę miał szczęście zasiadywać wśród
was w ra u.

Bóg usłyszawszy te słowa, poczuł do Żyda litość i w siedemǳiesiątą rocznicę ego Syn, O ciec, Nauczyciel
uroǳin obdarzył go synem. Od piątego roku życia chłopiec zaczął uczyć się w chederze⁸⁹⁶.
O ciec brał go coǳiennie na plecy i zanosił do chederu.

— Od czego, rabbi, zaczniesz uczyć mego syna? — zapytał mełameda⁸⁹⁷.
— Zaczniemy od III Księgi Mojżeszowej Wajikra⁸⁹⁸.
— Może lepie od I Księgi — Bereszit⁸⁹⁹. Z te bowiem księgi wyłania się wielkość

Stwórcy.
Rabbi zgoǳił się z tym i zaczął naukę od księgi Bereszit.
Pewnego dnia chłopiec powieǳiał do o ca:
— Jak długo bęǳiesz mnie nosił do chederu na plecach? Znam uż dobrze drogę

i sam sobie poraǳę.
— Dobrze — powieǳiał o ciec — idź sam.
Pierwszego dnia w droǳe do chederu spotkał go królewski goniec, który zachwyco-

ny urodą chłopca zaprowaǳił go do siebie do domu. Nadszedł wieczór i zaniepoko ony
nieobecnością syna o ciec pobiegł do rabbiego.

— Gǳie est mó syn? — zawołał na progu.
— Nie wiem, ǳisia nie było go w chederze.
Ostry ból przeszył serce o ca. Nie przesta ąc szlochać zaczął go szukać po wszystkich

ulicach, drogach i ścieżkach. Zatrzymywał spotkanych luǳi i pytał, czy wiǳieli syna.
Podawał im dokładny rysopis chłopca, ale nikt go nie wiǳiał. Wraz z żoną nie przestawał
rozpaczać. Obo e wyrywali sobie włosy z głowy.

Bóg znowu się nad nim ulitował. Oto bowiem król zaniemógł i kazał przynieść księgę Król, Cud

⁸⁹³Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]

⁸⁹⁴bóżnica a. bożnica a. synagoga — w udaizmie mie sce modlitw, odprawiania nabożeństw, studiowania Tory
i Talmudu; często również sieǳiba gminy żydowskie . W bóżnicy zna du e się Aron ha-kodesz, roǳa skrzyni,
w które przechowywane są zwo e Tory; powyże zawieszona est lampka Ner tamid, symbol obecności Boga.
Centralne mie sce za mu e bima, podwyższenie z pulpitem, z którego czytana est Tora. [przypis edytorski]

⁸⁹⁵Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]

⁸⁹⁶cheder (hebr.) — religĳna elementarna szkoła żydowska; dawnie uczęszczali tam chłopcy od  lub  roku
życia do Bar Micwy; obecnie roǳa szkółki nieǳielne również dla ǳiewcząt. [przypis edytorski]

⁸⁹⁷mełamed a. melamed (hebr.: nauczyciel) — nauczyciel w chederze, podstawowe szkole żydowskie o cha-
rakterze religĳnym przeznaczone dla ǳieci. [przypis edytorski]

⁸⁹⁸Wajikra (hebr.) — Księga Kapłańska; trzecia księga Pięcioksięgu Mojżeszowego. [przypis edytorski]
⁸⁹⁹Bereszit (hebr.) — Księga Roǳaju; pierwsza księga Pięcioksięgu Mojżeszowego. [przypis edytorski]
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lekarstw. Bóg sprawił cud i księga leków zamieniła się w księgę Bereszit. Nikt w pałacu
króla nie mógł e odczytać. Wtedy eden z dworzan oświadczył, że to z pewnością żydow-
ska księga i należy odszukać Żyda, który by ą królowi przeczytał. Niełatwo ednak było
znaleźć takiego Żyda. Wtedy wystąpił goniec i oświadczył, że podczas spaceru po ǳiel-
nicy żydowskie uprowaǳił stamtąd chłopca. On zapewne potrafi czytać. Natychmiast
przyprowaǳono chłopca przed oblicze króla.

— Jeśli potrafisz — powieǳiał król — przeczytać to, co w te księǳe est zawarte,
to ty na tym wygrasz i my na tym wygramy.

Chłopiec na widok księgi Bereszit zaczął płakać. Padł przed królem na kolana.
— Boisz się mnie? — zapytał król.
— Nie, nie bo ę się ciebie, ale estem edynakiem i Bóg powołał mnie do życia, kiedy

mó o ciec miał uż siedemǳiesiąt lat. O ciec prosił rabbiego, żeby mnie z te księgi uczył.
Ja ą dobrze znam, potrafię czytać.

Chłopiec zaczął czytać. Obce słowa zainteresowały króla.
— Możesz mi wy aśnić, co one oznacza ą?
— Tak — odpowieǳiał chłopiec.
Przy Boże pomocy wy aśnił królowi dokładnie treść.
— Zostałem wyleczony — oświadczył król. — Teraz możesz zażądać ode mnie na-

grody.
— Nie żądam od ciebie żadne wartościowe rzeczy. Pragnę tylko, żebyś mnie zwrócił

roǳicom.
Król polecił zaprowaǳić chłopca do skarbca. Obdarzył go złotem, srebrem i drogimi

kamieniami i zaprowaǳił do domu roǳiców.
Szczęście roǳiców, ak się domyślacie, nie miało granic.

 
Rabbi Matia ben Charasz⁹⁰⁰ był niezwykle prawym człowiekiem. Był cadykiem⁹⁰¹ w peł-
nym znaczeniu tego słowa. Spęǳał wiele czasu na studiowaniu Tory⁹⁰² w beit hami-
draszu⁹⁰³. Jakby promieniał blaskiem słońca. Z urody i postaci podobny był do anioła.
Nigdy ego oko nie spoczęło na kobiecie. Pewnego dnia szatan na ego widok zadał sobie
pytanie:

— Czy est to możliwe, żeby taki piękny mężczyzna nie zgrzeszył?
I nie uǳieliwszy sobie odpowieǳi, stanął przed Bogiem i zapytał:
— Kim est u Ciebie Matia ben Charasz?
Bóg na to odpowieǳiał:
— Matia ben Charasz est w moich oczach prawǳiwym cadykiem.
— Pozwól, namówię go do grzechu.
— Nie zmożesz go. Jestem tego pewien, ale mimo to spróbu . Masz Mo e zezwolenie.
Szatan przyoblekł się w kształty piękne kobiety. Tak piękne , akie na świecie nie

było od czasu Naamy⁹⁰⁴, siostry Tewela Kaina⁹⁰⁵, która uwiodła nie ednego anioła. Kiedy
szatan pod postacią piękne kobiety stanął przed cadykiem, ten odwrócił głowę w prawo.

⁹⁰⁰Matia ben Charasz — tannaita trzecie generac i ǳiała ący w Rzymie, gǳie założył żydowską szkołę oraz
sąd. Stworzył liczne, znane do ǳiś, sentenc e halachiczne; znany również z agad ego autorstwa. [przypis edy-
torski]

⁹⁰¹cadyk — zwany również rebe; wzór pobożności, sprawiedliwości i pokory; ponadto: otoczony czcią, cha-
ryzmatyczny przywódca wspólnoty chasyǳkie . [przypis edytorski]

⁹⁰²Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]

⁹⁰³beit hamidrasz, a. bejt hamidrasz, a. bet ha-midrasz, a. bet midrasz, a. besmedresz (hebr. dosł. dom nauki) —
roǳa instytuc i edukacy ne ak również pomieszczenie przeznaczone dla chłopców i dorosłych mężczyzn do
studiowaniaTory, choć nie tylko; zaopatrzone w bibliotekę; wykorzystywane także ako przestrzeń do modlitwy,
gdyż zna dowała się tam arka, w które umieszczona była Tora. Beit hamidrasze zaczęły powstawać w okresie
hellenistycznym. [przypis edytorski]

⁹⁰⁴Naama (hebr. dosł.: przy emny) — córka Lameka, descendenta Kaina, siostra Tubal-Kaina (Rǳ ,).
[przypis edytorski]

⁹⁰⁵Tewel Kain a. Tubal-Kain — syn Lameka, descendenta Kaina, brat Naamy (Rǳ ,). [przypis edytorski]
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Piękna kobieta stanęła wtedy z prawe strony. Cadyk obrócił twarz w lewą stronę. I tak
było w kółko. W pewne chwili cadyk pomyślał w duchu:

— Co bęǳie, eśli zły instynkt tkwiący w człowieku weźmie górę i doprowaǳi mnie
do grzechu? Bo ę się tego!

I w obawie o to, co się może stać, zawołał ednego ze swoich uczniów:
— Przynieś mi — powieǳiał do niego — zapaloną pochodnię i gwoźǳie.
Rozpalił gwoźǳie do czerwoności i wbił e sobie do oczu, żeby nie patrzeć na piękną

kobietę.
Na ten widok szatana przeszły ciarki. Upadł ze strachu na ziemię. W te same chwili

Bóg zawołał anioła Rafaela⁹⁰⁶ i polecił mu ze ść na ziemię i uleczyć rabbiego Matię ben
Charasz. Kiedy stanął przed cadykiem, ten go zapytał, kim est.

— Jestem aniołem Rafaelem. Bóg mnie posłał, żebym cię wyleczył ze ślepoty.
— Zostaw mnie w spoko u. Niech uż tak pozostanie.
Rafael wrócił do nieba i opowieǳiał Bogu o decyz i cadyka.
— Pó dź do cadyka i powieǳ mu w Moim imieniu, że zły instynkt nigdy go nie

zmoże.
Dopiero wtedy cadyk Matia ben Charasz poddał się leczeniu anioła Rafaela.

  
„Nie przysięga na Imię Boga” — nakazu e Tora⁹⁰⁷ — nawet gdyby choǳiło o czystą Przysięga
prawdę.

Był kiedyś barǳo bogaty człowiek, który w ciągu całego swego życia ani razu nie chciał O ciec, Syn
przysiąc. Przed śmiercią zawołał syna i nakazał mu, żeby nigdy nie przysięgał. Obo ętnie,
czy rzecz dotyczy prawdy, czy kłamstwa.

— Mo e bogactwo — oświadczył synowi — wzięło się z tego, że zawsze wystrzega-
łem się składania przysiąg. Bóg mnie za to obdarzył błogosławieństwem, wskutek czego
powoǳiło mi się dobrze w interesach i w życiu osobistym.

— Obiecu ę ci, o cze — oświadczył syn — że postąpię, ako rzekłeś. Nigdy nie będę
składał przysiąg.

Po śmierci o ca przyszli do syna oszuści, którzy zażądali zwrotu pienięǳy, akoby przez Kłamstwo
nich pożyczonych ego o cu.

— To kłamstwo — zawołał syn. — Wiem dobrze, że mó o ciec nigdy od was pie-
nięǳy nie pożyczał.

Oszuści zaciągnęli syna do sądu. Gdy oświadczył, że roszczenia oszustów są bezpod-
stawne, sęǳia zażądał od niego złożenia przysięgi. W duszy syna rozegrała się walka. Jeśli
złożę przysięgę, złamię słowo dane o cu, eśli nie złożę przysięgi, stracę cały ma ątek. Wy-
brał to drugie. Oszuści zagarnęli ma ątek, ale nie poprzestali na tym. Zażądali dodatkowo
ǳiesięciu złotych denarów⁹⁰⁸. Biedny syn nie miał uż ani grosza.

— Przysięgnĳ — oświadczyli mu — że nie masz więce pienięǳy.
— Przedtem nie przysiągłem i dale nie mam zamiaru przysięgać — odpowieǳiał

syn.
Oszuści sprawili, że sąd nakazał osaǳić go w więzieniu. Miał w nim sieǳieć tak dłu-

go, aż pieniąǳe zostaną im wypłacone. Żona osieroconego syna była kobietą niezwykłe
piękności, zarazem pobożną i sprawiedliwą. Wstyǳiła się prosić luǳi o wsparcie pienięż-
ne. Pod ęła się pracy praczki. Zbierała po domach bieliznę i prała ą w rzece. Za zarobione
pieniąǳe utrzymywała ǳieci i posyłała paczki z żywnością mężowi w więzieniu.

Pewnego dnia, kiedy w towarzystwie ǳieci prała bieliznę, przepływał przez rzekę sta- Porwanie
tek. Kapitan statku zauważył ą. Uroda kobiety wywarła na nim duże wrażenie. Zatrzymał

⁹⁰⁶anioła Rafaelawłaśc. archanioł Rafael (hebr. dosł.: Bóg, który uzdrawia) — archanioł wg tradyc i żydowskie
i chrześcĳańskie ; występu e w Księǳe Tobiasza (Tb ,). [przypis edytorski]

⁹⁰⁷Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]

⁹⁰⁸denar a. zuz (hebr.) — srebrna moneta rzymska bita od III w. p.n.e.; e ciężar i zawartość srebra zmieniały
się. Z czasem określenie denar zaczęto używać ako uniwersalne i oznaczało monetę, niekoniecznie srebrną.
[przypis edytorski]
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statek, zszedł na brzeg i zapytał ą, czy zechce wyprać ego bieliznę. Zgoǳiła się i kapitan
wręczył e za to złoty denar, który dała ǳieciom, by przechowały na wykupienie o ca. Po
wypraniu bielizny weszła na statek, żeby oddać ą kapitanowi. Zanim zdążyła się obe rzeć,
kapitan zamknął ą w ka ucie i statek pełną parą odpłynął od brzegu. Pozostawione nad
brzegiem rzeki ǳieci zaczęły płakać i wzywać pomocy. Statek wkrótce zniknął im z pola
wiǳenia. Osierocone ǳieci poszły do więzienia i za otrzymany złoty denar wykupiły o ca.
Opowieǳiały też o cu, ak matka została porwana i uwięziona. Nieszczęsny mąż wzniósł
oczy ku niebu i zawołał:

— Niech bęǳie błogosławione Imię Króla Królów. Błogosławiony niech bęǳie Wie- Bieda, Morze, Samobó stwo
kuisty, który doprowaǳił mnie do tego, że zostałem bez ma ątku i pienięǳy na życie.
We dź ednak, Boże, w mo e położenie i okaż miłosierǳie mnie i moim ǳieciom.

Nie zastanawia ąc się długo udał się z ǳiećmi nad rzekę, która niedaleko od mia-
sta wpadała do morza. Na rzece ednak nie było żadne łoǳi. Zd ął ubranie, żeby wpław
przebyć drogę do morza, ale nagle woda w rzece wzburzyła się. Powstały wysokie fale
i o mało nie utonął. Bóg mu ednak zesłał deskę, na którą wsiadł wraz z na młodszym
synem. Na te desce dopłynęli szczęśliwie do portu w obcym kra u. Tam został pasterzem.
Pilnował i wypasał bydło należące do obcych mu luǳi. Pozostałe ego ǳieci, pozbawione
o ca i matki, sieǳiały nad brzegiem rzeki tęsknie wypatru ąc roǳiców. Wkrótce po a-
wił się na rzece nowy statek. Z pokładu zeszli acyś mężczyźni. Podeszli do ǳieci i siłą
uprowaǳili e na statek.

Tymczasem nasz pobożny i nieszczęśliwy o ciec pasąc bydło dotarł do rzeki, wzdłuż
które roiło się od węży, żmĳ i innych gadów. Sieǳąc na brzegu przypomniał sobie czasy,
kiedy był bogaty i szczęśliwy. Wzniósł oczy ku niebu i zaczął wylewać swo e żale:

— Stwórco świata! Zostałem bez żony, bez ǳieci i bez grosza przy duszy. Nikt nie
okazu e mi litości. Ty chyba na lepie wiesz, że śmierć est dla mnie lepsza od takiego
życia.

Wyrzekłszy te słowa, chciał rzucić się w otchłań wody. Na widok ednak martwych
ciał luǳi zabitych i otrutych przez węże obleciał go strach. Nie był w stanie wykonać
na mnie szego ruchu. Nagle wśród zabitych spostrzegł osobę, która tak do niego się
odezwała:

— Nie bó się. Leży tu ukryty w ziemi od wielu lat skarb przeznaczony dla ciebie. Bogactwo, Bóg
Teraz nadszedł czas, żebyś go wziął. Bóg cię wywyższył dlatego, żeś się wstrzymał od
składania przysięgi. Nie sprofanowałeś w ten sposób Imienia Boskiego i dotrzymałeś słowa
danego o cu.

Na wskazanym przez ǳiwną osobę mie scu odnalazł ukryty skarb. Za uzyskane pie-
niąǳe wybudował nowe miasta. Zbudował w nich piękne pałace. Wkrótce też został
królem. I Pan Bóg uczynił z nim eszcze eden wielki cud. Odnalazły się żona i ǳieci.
Razem z roǳiną ży ąc w dostatku, nie żałował pienięǳy na cele dobroczynne.

 
Zeszli się kiedyś dwa osobnicy, żeby pomyśleć, ak tanim kosztem zarobić na życie. Doszli
do wniosku, że na lepszą drogą do tego est zbó ectwo. Co do same idei byli zgodni.
W sprawie zaś sposobu wykonywania zbó ectwa mieli różne zdania. Jeden uważał, że
trzeba zrobić zasaǳkę na droǳe i napadać na przechodniów i prze ezdnych. Drugi wyraził
obawę: Zbrodniarz

— A co bęǳie, ak sprawa się wyda? Wtedy grozi nam kara śmierci.
— Mam na to radę — oświadczył pierwszy. — Wykopiemy dwa doły. W ednym

pochowamy zamordowanych, w drugim schowamy zagrabione pieniąǳe.
— Może być — zgoǳił się drugi.
Wykopali dwa doły i zaczaili się na droǳe. Napadali na prze ezdnych, zabĳali ich Podróż

i zabierali pieniąǳe. Następnie ciała zakopywali w ednym dole, a pieniąǳe ukrywali
w drugim.

Pewnego dnia drogą prze eżdżała karawana. Jeden z e uczestników w pewne chwili
zauważył, że kiedyś uż tędy prze eżdżał, ale wtedy droga była utarta, a teraz zarosła trawą.

— Czy to możliwe — zapytał — żeby luǳie przestali tędy choǳić? Coś w tym musi
być. Musimy to sprawǳić. Poszukamy i być może zna ǳiemy coś.
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Przeszukali dokładnie teren i znaleźli dwa zasypane doły. W ednym były pieniąǳe,
w drugim trupy.

— No i co? Mówiłem — oświadczył pomysłodawca — że eśli poszukamy to zna -
ǳiemy. A skoro znaleźliśmy pieniąǳe i trupy, to szuka my dale . Może odna ǳiemy
zbó ców?

Wszczęli poszukiwania i odnaleźli ukrywa ących się zbó ców.
— Co tu robicie? — zapytali ich. — Kim właściwie esteście?
Zbó cy chcieli wykręcić się kłamstwem, ale wnet z awił się niewiǳialny Anioł Śmierci

(dla którego zbó cy stanowili konkurenc ę) i sobie tylko znanym sposobem przeniósł to,
co było u nich w sercu, na ęzyk. Słowem, zbó cy przyznali się do swoich czynów.

Wzięli ich pod straż i zaprowaǳili do króla. Z ego wyroku osaǳono ich w więzieniu Kara
i aż do śmierci coǳiennie wymierzano im karę chłosty.

         
Pewien człowiek miał trzy córki. Jedna była leniwa, druga była złoǳie ką, a trzecia miała O ciec, Córka
długi złośliwy ęzyk. Przy takich „zaletach” rzecz oczywista, że wszystkie trzy nie znalazły
amatorów do żeniaczki i pozostały starymi pannami.

I oto któregoś dnia odwieǳił o ca panien pewien przy aciel z dawnych lat. Na widok
trzech córek gospodarza gość oświadczył:

— Mam trzech synów i eśli odpowiada ci mo a roǳina, proszę o rękę twych córek
dla nich.

— Mo e córki nie zasługu ą na to, żeby twoi synowi po ęli za żony.
— Dlaczego? Jakie ma ą wady?
O ciec wymienił wtedy wszystkie wady swoich córek. Gość przez chwilę rozważył

sprawę, po czym oświadczył:
— Mimo to proszę o ich rękę dla moich synów.
Wkrótce też odbyło się wesele i wszystkie trzy roǳiny zamieszkały w obszernym do-

mu o ca synów. Jak, myślicie, postąpił teść ze swoimi trzema synowymi? Leniwą umieścił
w łóżku i obstawił ą mnóstwem służących, które za nią wykonywały każdą robotę. Zło-
ǳie ce oddał wszystkie swo e pieniąǳe i oświadczył, że może z nimi zrobić, co tylko
chce. W stosunku do gadatliwe synowe był niezwykle dobry i uprze my. Każdego ranka
przychoǳił do nie wypytu ąc o zdrowie, samopoczucie itd. Na przywitanie zwykł był
całować ą i zapewniać, że eśli czegoś pragnie od męża, niech zwróci się do niego, a on
wszystko załatwi. Po akimś czasie przestała obgadywać złośliwie bliźnich.

Po akimś czasie przyszedł do nich w gości o ciec trzech córek. Chciał się dowieǳieć,
ak im się ży e z mężami. Na pierw odwieǳił leniwą. Na pytanie, ak e się ży e z mężem,
odpowieǳiała:

— Obyś był błogosławiony, o cze mó , za to, żeś mnie wydał za takiego męża, który
otoczył mnie ro em służących nie pozwala ących mi wykonywać na mnie sze pracy.

O ciec poǳiękował Bogu i poszedł do drugie córki, do złoǳie ki. Ta również oświad-
czyła, że ży e e się dobrze z mężem. Złożywszy Bogu ǳięki, udał się do trzecie córki,
do złośliwe obgadywaczki. Ta na widok o ca zaczęła płakać i użalać się:

— O cze — zawołała — na świecie panu e zwycza , że roǳice wyda ą za mąż córkę
ednemu mężczyźnie, a ty wydałeś mnie dwom mężczyznom naraz. Memu mężowi i ego
o cu. Jeśli mi nie wierzysz, to ukry się u mnie w poko u i wtedy zobaczysz na własne
oczy, ak wygląda sprawa.

Ledwo ukryła go za parawanem, wszedł teść i zapytał, ak zwykle, o zdrowie i samo-
poczucie. Podniosła głos i powieǳiała:

— Ode dź stąd! Nie rusz mnie! Nie wystawia mnie na hańbę!
Zaszokowany e zachowaniem teść odpowieǳiał:
— Nie przyszedłem przecież w złych zamiarach. Nigdy mi do głowy takie myśli nie

przyszły.
To powieǳiawszy, szybko opuścił pokó synowe . O ciec złośnicy wyskoczył wtedy ze Śmierć

swo e kry ówki i zabił teścia. Zaraz ednak zbiegli się domownicy i zabili złośnicę razem
z e o cem. Z tego wyraźnie widać, ak wskutek długiego i złośliwego ęzyka śmierć
poniosły trzy osoby.
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Pewien kupiec wyruszył w daleką podróż po zakup towaru. W portfelu miał pięćset zło- Pieniąǳ, Złoǳie
tych szekli⁹⁰⁹. Przybywszy do obcego miasta, stanął przed problemem, co zrobić z pie-
nięǳmi. Trzymać e przy sobie było niebezpiecznie. W mieście grasowali złoǳie e. Ceny
towarów czasowo podskoczyły do góry. Trzeba było przeczekać, aż spadną, i wtedy kupić
towar. Co więc zrobił kupiec? Wyszukał akieś odludne mie sce i sprawǳiwszy, że nikogo
nie ma w pobliżu, zakopał portfel z pienięǳmi. Nie mógł wieǳieć, że w niedalekim, na
pozór ślepym murze domu est ǳiura, przez którą akiś człowiek obserwował teren.

I oto zaraz po ode ściu kupca ów człowiek wyszedł z domu, podszedł do mie sca,
w którym schowany był portfel, i wy ął wszystkie pieniąǳe.

Po kilku dniach kupiec, który zdołał tymczasem wytargować korzystne ceny za towar,
udał się do schowka po portfel, a tu ani śladu po nim.

— Co zrobić? U kogo się upomnieć? Kiedy chowałem portfel — powieǳiał do siebie
— żywego ducha nie było.

Roze rzawszy się dookoła, zauważył ślepy mur. Podszedł i zaczął go obszukiwać. Wkrót-
ce znalazł w nim ǳiurę. Nabrał pode rzeń, że portfel musiał ukraść właściciel domu. Nie
namyśla ąc się, wszedł i zwrócił się do niego:

— Słyszałem, że esteś mądrym człowiekiem, który potrafi uǳielić właściwe rady.
Przyszedłem więc do ciebie, żebyś mi poraǳił, co mam zrobić. Przybyłem do tego mia-
sta, żeby kupić towar. Zabrałem z sobą dwa portfele z pienięǳmi. W ednym pięćset
złotych szekli, w drugim osiemset. Jestem tuta człowiekiem obcym i nie znam nikogo.
Dwa portfele było mi ciężko nosić z sobą, postanowiłem więc eden z pięciuset szeklami
schować w odludnym mie scu. Drugi natomiast mam eszcze przy sobie. Powieǳ mi,
czy nie należałoby go również zakopać w tym samym mie scu, czy też w zgoła innym?
A może powierzyć akiemuś uczciwemu obywatelowi tego miasta?

— Jeśli chcesz — odpowieǳiał złoǳie — posłuchać mo e rady, to nie powierza
pienięǳy żadnemu tute szemu obywatelowi. Weźmie i potem zaprzeczy, że wziął. Nie
szuka też innego schowka. Schowa pieniąǳe w tym samym mie scu, gǳie leży twó
pierwszy portfel.

Oszust mówiąc to nie przestawał kombinować w myślach:
— Na lepszy sposób na zdobycie ego drugiego portfela to zakopać z powrotem

pierwszy portfel. Odkopie i zobaczy, że leży na swoim mie scu, więc nie zawaha się ukryć
w ziemi drugi portfel z ośmiuset złotymi szeklami. Wtedy zagarnę oba.

Kupiec był pewny, że oszust tak postąpi. Kiedy tak się stało, kupiec poszedł do schow-
ka i wy ął oba portfele. Można sobie wyobrazić minę oszusta, kiedy stwierǳił, że schowek
est pusty.

 
Pewien bezǳietny człowiek zwrócił się do Boga z żarliwą prośbą, żeby uszczęśliwił go Syn
synem. Jeśli uroǳi mu się syn — zapewniał Boga — to wychowa go na wielkiego mi-
łośnika Tory⁹¹⁰.

Bóg wysłuchał go i w niedługi czas potem żona uroǳiła mu syna. O ciec nadał mu
imię Szaul.

Rósł Szaul i doroślał na pociechę roǳicom. Pilnie uczył się Tory i obok wieǳy zasłynął Syn, Uczeń, Handel
również mądrością. Kiedy Szaul osiągnął dwuǳiesty piąty rok życia, ego o ciec odszedł
z tego świata. Po pogrzebie matka wy ęła z kasy pieniąǳe o ca i powieǳiała do niego:

— Weź te pieniąǳe i za mĳ się handlem.

⁹⁰⁹szekel (hebr. dosł.: ważyć) — ednostka wagi ale równocześnie ednostka pieniężna. Zanim zaczęto bić
monety na Bliskim Wschoǳie szeklem określano ilość, a właściwie, wagę srebra. Od końca VI w. p.n.e. termin
szekel odnosił się do wybĳane wtedy srebrne monety. [przypis edytorski]

⁹¹⁰Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]
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Szaul wziął pieniąǳe i udał się na targowisko, żeby ubić akiś interes. Przy rzawszy się
życiu na targu, zauważył, czym się tam luǳie za mu ą. Jedni kradną, druǳy rabu ą, inni
zaś fałszywe składa ą przysięgi. Po powrocie z targu matka go zapytała:

— Dlaczego, synu, nie ubiłeś żadnego interesu?
— Nie podoba mi się handlowanie. Handel to nieuczciwe życie. Wszyscy kupcy

kłamią.
Potem wyruszył na miasto. Choǳąc po ulicach zauważył, że acyś luǳie niosą trumnę

na cmentarz. Pobiegł do matki i oświadczył, że włączy się do konduktu pogrzebowego,
bo chce zarobić micwę⁹¹¹ (zbożny uczynek). Matka wyraziła zgodę. W droǳe powrotne
z cmentarza zobaczył człowieka orzącego pole. Pozdrowił go słowem „szalom alejchem”⁹¹².
Ten w odpowieǳi pozdrowił go słowem „alejchem szalom”. Tym człowiekiem był prorok
Eliasz⁹¹³, który przebrał się za rolnika. Na pytanie Szaula, co robi, prorok Eliasz odpo-
wieǳiał:

— Orzę pole, żebym a, mo a żona i mo e ǳieci mieli co eść. Skorzysta ą z tego Żona, Ślub
również uboǳy luǳie oraz bydło i ptactwo.

— Oto życie, którego szukam — oświadczył Szaul.
— Dam ci wszystko, czego tylko zapragniesz — powieǳiał prorok.
— Szanowny panie! Torę dał mi uż Wiekuisty. Teraz potrzebu ę dobre , przysto ne

i pobożne żony.
— Synu mó ! Daleko stąd na Wschoǳie est taka ǳielna kobieta imieniem Chana.

Druga taka ǳielna Chana zna du e się daleko na Zachoǳie. Ta właśnie Chana est tobie
przeznaczona. Trzech dni drogi potrzeba, żeby do nie dotrzeć.

Prorok Eliasz wziął go za rękę i zaczął go prowaǳić. W połowie drogi ednak zostawił
Szaula i sam udał się do Chany. Przybywszy do e domu, oświadczył:

— Mam dla ciebie narzeczonego. Co ty na to? Weźmiesz go za męża?
— Jeśli takie est przeznaczenie, to nie mam nic przeciwko temu.
Wrócił wtedy prorok Eliasz do Szaula i wkrótce go ożenił z Chaną.
Siódmego dnia po weselu, kiedy prorok przyszedł do młode pary w odwieǳiny, zastał

młodych ob ętych w uścisku. Obo e byli sobą zachwyceni.
— To tak spęǳasz czas? — zapytał Szaula. — Opuściłeś Torę i zapomniałeś o praw- Niewola, Smutek

ǳiwym życiu! Za te siedem weselnych dni przy emności odpokutu esz siedem lat ako
niewolnik.

Po tych słowach prorok zniknął, pozostawiwszy młodego żonkosia w nieutulonym
żalu. Młoda żona nie słyszała słów proroka. Na widok smutne twarzy męża zapytała go:

— Dlaczegoś taki smutny? Może przestałam ci się podobać? Może braku e ci pie-
nięǳy? Możesz wziąć sobie cały mó ma ątek. Jeśli tęsknisz za matką, to obo e możemy
zaraz do nie wyruszyć.

Zaprzęgli osły do wozów. Załadowali na nie cały dobytek i razem ze swoimi służącymi
udali się w drogę. Po droǳe natknęli się na dużą rzekę. Na wniosek żony urząǳili sobie
popas. Zasiedli do spożywania posiłku. Mąż przed eǳeniem podszedł do rzeki, żeby
umyć nogi. Z awił się wtedy prorok Eliasz i porwawszy Szaula, zaniósł do obcego kra u,
gǳie sprzedał go na targu niewolników.

Młoda żona, stwierǳiwszy, że mąż e zniknął, doszła do wniosku, że est to sprawa Niewola, Bóg
Nieba. Dlatego postanowiła nie ruszać się z tego mie sca. Zleciła służącym zbudować
duży dom i przystąpić do uprawiania pola. Z biegiem czasu e ferma stała się sławna
i kupcy z różnych miast zaczęli przy eżdżać do nie po zboże i wełnę. W pięć lat po
zniknięciu męża z awił się u nie pewien kupiec zbożowy w asyście wielu niewolników.
Wśród tych niewolników rozpoznała męża. Poprosiła kupca, żeby pozwolił e zaprowaǳić
tego niewolnika do swego domu. Kiedy znaleźli się sami w poko u, zapytała go:

⁹¹¹micwa (hebr. dosł.: przykazanie, obowiązek) — przykazanie halachiczne zawiera ące zakazy i nakazy; reli-
gĳne prawo żydowskie wyróżnia  micwy do których każdy dorosły Żyd ma się stosować. [przypis edytorski]

⁹¹²szalom alejchem (hebr.) a. szolem alejchem ( id.) — pozdrowienie o znaczeniu pokój z Tobą, na które odpo-
wiada się zwycza owo alejchem szalom. [przypis edytorski]

⁹¹³Eliasz (IX/VIII w. p.n.e) — prorok, zamieszkiwał pustelnię przy potoku Kerit, eǳenie coǳiennie przy-
nosiły mu kruki (Krl ,–); następnie zamieszkał w mieście Sarepta u wdowy, które wskrzesił syna (Krl
,–). Przekonał króla Achaba o fałszywości boga Baala, którego ten wprowaǳił kult (Krl ,–). Na-
stępnie Bóg nakazał Eliaszowi iść do Damaszku i namaścić Chazaela na króla Aramu, Jehu na króla Izraela oraz
Elizeusza na swo ego następcę, ako proroka (Krl ,). [przypis edytorski]
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— Czy pozna esz mnie? Jestem two ą żoną — co rzekłszy, zaczęła go ściskać i całować.
Mąż ą również poznał i opowieǳiał o tym, ak prorok Eliasz go porwał i sprzedał

w niewolę na okres siedmiu lat. Z tego wynika, że ma przed sobą eszcze dwa lata niewoli.
Żona rozstała się z nim wprawǳie z żalem, ale od te chwili była uż pewna, że wróci

do nie .
W dwa lata późnie Szaul wrócił. Zabrali cały ma ątek i udali się do ego matki. Razem

z matką i całą roǳiną żyli odtąd w szczęściu i radości do końca swoich dni.
   
Pewien kupiec w droǳe do wielkiego miasta, do którego udawał się w interesach, spo-
tkał właściciela karczmy. Po wymianie pozdrowień kupiec poinformował karczmarza, że
ma zamiar ubić w mieście akiś większy interes. Karczmarz z mie sca wyraził chęć przy-
stąpienia do spółki. Kupiec wyraził zgodę i oba wspólnicy dalszą drogę odbyli razem.

Po akimś czasie spotkali sto ącego na droǳe ślepego żebraka. Kupiec sięgnął po Żebrak, Anioł, Śmierć
portfel, wy ął monetę i wręczywszy ą biedakowi, powieǳiał do karczmarza:

— Idź w mo e ślady i da biedakowi ałmużnę.
— Nie — odpowieǳiał karczmarz. — Ja mu niczego nie dam. Tyś mu dał, ponieważ

go znasz, a zaś wcale go nie znam.
— Jak chcesz — oświadczył kupiec.
Po chwili ruszyli w dalszą drogę. Szli i szli, gdy nagle zastąpił im drogę Anioł Śmierci.

Oni, rzecz asna, nie wieǳieli, kto przed nimi stoi.
— Dokąd iǳiecie? — zapytał Anioł Śmierci.
— Iǳiemy do miasta w sprawach handlowych.
— Otóż przy mĳcie do wiadomości, że a estem Aniołem Śmierci.
Na dźwięk tych słów oba podróżni padli z przerażenia na ziemię.
— Tobie — oświadczył Anioł Śmierci, zwraca ąc się do kupca — śmierć teraz nie

grozi, ponieważ dałeś biedakowi ałmużnę. Jeszcze poży esz pięćǳiesiąt lat.
A zwraca ąc się do karczmarza, rzekł:
— Dla ciebie nastał koniec. Nastała goǳina two e śmierci.
Karczmarz zaczął się tłumaczyć, błagać i ęczeć o litość:
— Jak to? Szliśmy przecież razem. Ja i mó przy aciel, kupiec, udaliśmy się w edne

sprawie do miasta. Teraz on wróci bezpiecznie do domu, a a mam umrzeć tuta , na obce
ziemi. Czy tak się goǳi?

— On się przy mnie zatrzymał. Ja byłem tym ślepym biedakiem. On mi dał ałmużnę.
A kto ałmużnę da e, ten swo e życie ocala — oświadczył Anioł Śmierci.

— Pozwól mi żyć. Obiecu ę, że a również będę dawał ałmużnę.
— Człowiek, który wybiera się w podróż morską, przedtem na ląǳie doprowaǳa

swó statek do porządku. Kiedy zna ǳie się na pełnym, burzliwym morzu, est uż za
późno na remont statku. Tuż przed śmiercią za późno est na pokutę i skruchę.

— Zaczeka z wykonaniem wyroku. Pozwól mi wrócić do domu, abym mógł opo-
wieǳieć luǳiom o wielkości Wiekuistego.

— Skoro chcesz opowieǳieć luǳiom o wielkości Wiekuistego, to zostawię cię przy
życiu.

  Ze skarbnicy midraszy 



⁹¹⁴  
Rabbi Meir⁹¹⁵ miał zwycza przesiadywać w bóżnicy⁹¹⁶ do czwarte po południu. Zdarzyło
się ednak, że pewnego dnia od razu po modlitwie poranne „szacharit”⁹¹⁷ opuścił bóżnicę.
Zǳiwiło to luǳi, ale na barǳie zdumiony był on sam. Zadał sobie nawet pytanie:

— Czym się ten ǳień różni od poprzednich? Dlaczego właśnie ǳisia wyszedłem
wcześnie z bóżnicy? Może Pan Bóg chce za moim pośrednictwem dokonać akiegoś cudu?

Nie trwało długo, gdy nagle zobaczył przed sobą wĳące się dwa węże. Usłyszał, ak Wąż, Kara, Cud
eden wąż spytał drugiego: — Dokąd zmierzasz? W odpowieǳi drugi wąż oświadczył:

— Bóg polecił mi zabić rabbiego Antotiego, ego żonę, ǳieci i wszystkich domow-
ników.

— Dlaczego?
— Ponieważ w ciągu całego swo ego życia nie dał nikomu ałmużny.
Usłyszawszy to, rabbi Meir postanowił udać się do domu reb Jehudy, aby go uprzeǳić

i w ten sposób ocalić ego i ego roǳinę od śmierci.
Wybrał ku temu inną, boczną, z dala od węży drogę. Doszedłszy do rzeki, natknął się

na węża, który miał wykonać wyrok śmierci na Jehuǳie i ego domownikach. Wąż wła-
śnie miał przeprawić się przez rzekę. Rabbi Meir stanąwszy oko w oko z wężem, zawołał:

— Zabraniam ci przekroczyć rzekę bez mego pozwolenia.
Wąż posłuchał go. Rabbi Meir przeszedł przez rzekę i poszedł do domu reb Jehu-

dy Antotiego. Przedtem, żeby nie być rozpoznanym, zasłonił sobie twarz welonem. Reb
Jehuda spostrzegłszy zbliża ącego się człowieka z zamaskowaną twarzą, pomyślał, że to
złoǳie . Cicho uprzeǳił domowników:

— Złoǳie ! Zakrada się do naszego domu. Chce coś ukraść.
Rabbi Meir usłyszał to i natychmiast schował się w korycie przeznaczonym dla wiel-

błądów.
Kiedy reb Jehuda zasiadł z roǳiną do kolac i, rabbi Meir również usiadł przy stole.

Synowie reb Jehudy zaczęli go odganiać.
— Ja się stąd nie ruszę — oświadczył rabbi Meir — dopóki nie z em. Jestem barǳo

głodny.
Dano mu więc eść i wypić. Po spożyciu posiłku rabbi Meir wziął ze stołu pa dę chleba

i zwróciwszy się do reb Jehudy, powieǳiał:
— Weź tę pa dę chleba i powieǳ, że ty mi ą da esz ako ałmużnę.
— Co? — zawołał reb Jehuda. — Nie wystarczy ci, żeś się nażarł przy stole, to eszcze

chcesz chleba na drogę?
Co, myślicie, uczynił rabbi Meir? Zgasił światło i zd ął z twarzy welon. W mieszkaniu

zrobiło się nagle asno. To asność płonęła z twarzy rabbiego Meira. Teraz wszyscy poznali
go. Stanęli przed nim i ze skruchą poprosili o wybaczenie. Reb Jehuda wziął z ego rąk
pa dę chleba i wręczywszy mu ą z powrotem, powieǳiał:

— To est mo a ałmużna dla ciebie.
— Wyślĳ żonę z domu — powieǳiał rabbi Meir. — Wyślĳ również synów i córki.

Nikt z nich nie powinien zostać w domu.
Reb Jehuda postąpił tak, ak mu polecił rabbi Meir, i wraz z nim pozostał na mie scu.

W dwie goǳiny po północy rabbi Meir pozwolił wężowi przebyć rzekę. Wkrótce wąż
po awił się w domu reb Jehudy z zamiarem uśmiercenia go.

— Czego chcesz? — zapytał węża rabbi Meir.

⁹¹⁴reb ( id.) — tytuł grzecznościowy u Żydów dodawany przed imieniem i nazwiskiem do określenia mężczyzn
biegłych w zna omości Tory i Talmudu; nie est tożsame ze słowem rabin. [przypis edytorski]

⁹¹⁵rabbi Meir zwany też rabbi Meir Cudotwórca (II w.) — uznany za na wybitnie szego tannaitę czwarte
generac i; wg Talmudu ego o ciec był potomkiem cesarza Nerona, który przeszedł na udaizm; żonaty z Burirą,
córką ednego z ǲiesięciu Męczenników żydowskich; przypisu e się mu wszystkie anonimowe Miszny Talmudu
Babilońskiego. [przypis edytorski]

⁹¹⁶bóżnica a. bożnica a. synagoga — w udaizmie mie sce modlitw, odprawiania nabożeństw, studiowania Tory
i Talmudu; często również sieǳiba gminy żydowskie . W bóżnicy zna du e się Aron ha-kodesz, roǳa skrzyni,
w które przechowywane są zwo e Tory; powyże zawieszona est lampka Ner tamid, symbol obecności Boga.
Centralne mie sce za mu e bima, podwyższenie z pulpitem, z którego czytana est Tora. [przypis edytorski]

⁹¹⁷szacharit — coǳienne poranne modły, które składa ą się z błogosławieństw, psalmów, Szura, hymnów
z Amidą i Kadiszu. [przypis edytorski]
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— Chcę zabić reb Jehudę i całą ego roǳinę za to, że nigdy nie dał nikomu ałmużny.
— Przepraszam — oświadczył rabbi Meir. — Wczora właśnie reb Jehuda nakarmił

mnie i napoił. Na drogę dał mi nawet pa dę chleba. Idź więc precz z tego domu. Nie masz
prawa wyrząǳić mu krzywdy.

To rzekłszy, rabbi Meir wypęǳił węża z domu i zamknął drzwi na klucz.
— Nie otwiera — powieǳiał do Jehudy — drzwi do samego rana.
Po goǳinie usłyszeli akby głos żony Jehudy. To wąż naśladu ąc ą wołał:
— Otwórz, mężu, drzwi. Zimno mi. Na dworze panu e okropny chłód.
— Nie otwiera — powieǳiał rabbi Meir. — To nie two a żona woła.
Po kilku chwilach ciszy usłyszeli akby głos na starszego syna Jehudy. Wąż uda ąc go

wołał:
— Otwórz, o cze, drzwi. Bo ę się ǳikich zwierząt, które grasu ą w nasze okolicy.
— Nie otwiera . Nie bó się. To nie twó syn.
W ten sposób wąż próbował kilka razy oszukać reb Jehudę. I kiedy to nie odniosło

skutku, zrozpaczony zawołał:
— Biada mi, ponieważ rozkazy wydane na ziemi obaliły rozkazy wydane w niebie.
I zwinąwszy się w kłębek, zdechł.
Naza utrz powrócili do domu żona, synowie i córki i wszyscy pozostali członkowie

roǳiny. Rabbi Meir polecił Jehuǳie zapytać ich, czy w nocy prosili go o otwarcie drzwi.
— Nie — odpowieǳieli chórem. — Ani na chwilę nie opuściliśmy naszego tym-

czasowego mie sca schronienia.
— Chodź — powieǳiał do Jehudy rabbi Meir — pokażę ci, kto wołał w nocy.
Na dworze zobaczyli leżącego martwego węża. Wtedy reb Jehuda zawołał:
— Niech bęǳie pochwalony Bóg, który uczynił dla mnie cud.
Zaraz też złożył przysięgę, że od te chwili żaden biedak nie wy ǳie z ego domu

z pustymi rękami.

      
W pewnym mieście żył człowiek, który słynął ze złego charakteru i niegoǳiwego po-
stępowania. Nigdy nie zdarzyło się, żeby biedakowi dał ałmużnę. I oto pewnego dnia
człowiek ten ciężko zachorował. Goǳiny ego życia były uż policzone. Troskliwa żona
nie zdawała sobie sprawy z beznaǳie ne sytuac i męża i zapytała go, co by chciał z eść.
Ku zǳiwieniu obecnych chory poprosił o ugotowanie mu a ka na twardo. Zanim żona
zdążyła podać mu a ko, otworzyły się drzwi i na progu ukazał się żebrak, który błagalnym
głosem poprosił o wsparcie. Chory polecił oddać biedakowi a ko. Był to pierwszy w ego
życiu dobry uczynek.

W trzy dni po tym zdarzeniu chory umarł. Roǳina wyprawiła mu stosowny pogrzeb,
po czym przez siedem dni odbywała żałobę.

W akiś czas potem umarły z awił się we śnie ednemu z synów. Ten zapytał o ca, ak
mu się wieǳie na tamtym świecie. W odpowieǳi usłyszał:

— Synu mó , naucz się dawać ałmużnę. Jeżeli się tego nauczysz i do tego się przy-
zwyczaisz, bramy ra u staną przed tobą otworem. Ja, który w ciągu całego życia raz tylko
dałem ałmużnę biedakowi, dostąpiłem szczęścia być w ra u. Jedno a ko, które dałem tuż
przed śmiercią żebrakowi, przeważyło wszystkie mo e grzechy.
 
Reb⁹¹⁸ Saa⁹¹⁹ miał na zbyciu towar. Przyszli do niego kupcy, żeby ubić interes. Reb
Saa zażądał za towar ǳiesięciu złotych denarów⁹²⁰. Kupcy uznali cenę za wygórowaną
i zaproponowali tylko pięć złotych denarów. Do targu nie doszło i kupcy opuścili sklep
Say bez niczego.

⁹¹⁸reb ( id.) — tytuł grzecznościowy u Żydów dodawany przed imieniem i nazwiskiem do określenia mężczyzn
biegłych w zna omości Tory i Talmudu; nie est tożsame ze słowem rabin. [przypis edytorski]

⁹¹⁹Reb Safra (ok.-) — babiloński ammoraita czwarte generac i. Zaangażował się w handel; słynął
z uczciwości. [przypis edytorski]

⁹²⁰denar a. zuz (hebr.) — srebrna moneta rzymska bita od III w. p.n.e.; e ciężar i zawartość srebra zmieniały
się. Z czasem określenie denar zaczęto używać ako uniwersalne i oznaczało monetę, niekoniecznie srebrną.
[przypis edytorski]
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Następnego dnia przyszli do reb Say nowi kupcy. Zastali go podczas odmawiania
modlitwy Kriat Szema⁹²¹. Nie przerywali cierpliwie czeka ąc, aż skończy. Na widok przy-
byłych kupców coś w ego sercu drgnęło i postanowił sprzedać im towar za edyne pięć
złotych denarów.

Po wyłożeniu towaru kupcy z mie sca oświadczyli, że zapłacą za niego ǳiesięć złotych
denarów.

Na to reb Saa odpowieǳiał:
— Nie mogę przy ąć od was ǳiesięciu złotych denarów, ponieważ w sercu uż po-

stanowiłem sprzedać wam towar za pięć. Nie mogę ǳiałać przeciwko własnemu sercu.

⁹²²
Było to w czasach, kiedy w królestwie Persów, dokąd wygnani zostali Żyǳi po upadku
swego państwa, panował okrutny władca. Opanowany nienawiścią szaleńca, postanowił
wybić co do nogi cały żydowski ród królewski. Jego wysłannicy penetrowali cały obszar
pokonane Judei⁹²³ w poszukiwaniu potomków króla Dawida⁹²⁴. Każdego po manego
człowieka z tego rodu natychmiast zabĳali na mie scu. Krewnych i pośrednio spowino-
waconych z rodem Dawida zamykano w więziennych kazamatach. Nie oszczęǳano nawet
ǳieci. Nawet tych, które były eszcze w łonie matek. Zabĳano e razem.

Bóg ednak zlitował się nad rodem Dawida. Pozostała po zgłaǳonym potomku Da-
widowym młoda brzemienna wdowa.

Pewnego razu król miał ǳiwny sen. Śniło mu się, że est w pięknym saǳie pełnym Sen
wspaniałych owoców. Zdawał sobie sprawę, że ogród nie należy do niego, że drzewa, na
których rosną smakowite owoce, należą do kogoś innego. Powodowany zazdrością zaczął
siekać gałęzie, zrywać z nich owoce i rzucać e na ziemię. W ten sposób zniszczył cały sad.

Wściekłość ego była tak wielka, że nie dowierzał własnym oczom. Mimo iż wszystkie
drzewa były uż posiekane i pozbawione owoców, nadal szukał śladów drzew. A nuż akieś
drzewo umknęło ego uwaǳe. I oto wśród ruin sadu znalazł małe drzewo, które dopiero
niedawno wyrosło z ziemi. Podniósł uż siekierę, żeby e wyrąbać, gdy nagle zauważył
sto ącego przed nim starego człowieka o szorstkie twarzy i pięknych asnych oczach.
Stary człowiek krzyknął na króla i wyrwawszy mu siekierę, wbił mu ą w czoło. Po twarzy
króla zaczęła spływać krew. Jeszcze eden cios i padnie trupem.

Padł wtedy król na kolana przed starcem i zaczął błagać o litość.
— Wysłucha mnie i oszczędź. Czym zgrzeszyłem przed tobą, że chcesz mnie zabić?
— Mało złego uczyniłeś memu narodowi? Jeśli chciałeś kosztować owoców mogłeś

e zrywać i z eść. Mogłeś nawet sporo ich zabrać do domu. Ale ty wolałeś zniszczyć drze-
wa. Ostatnie nawet drzewo chciałeś wyrwać z korzeniami. Troskliwą opieką otaczałem
mó ogród. Nie żałowałem trudu i zno u. Pielęgnowałem go od świtu do zmroku. Sa-
ǳiłem drzewka i dbałem o każdą gałązkę. Ty zaś po zniszczeniu wszystkich do rzałych
drzew połakomiłeś się eszcze na ostatnie, ledwo z ziemi wyrośnięte drzewo. Ja z tym
drzewkiem łączyłem wielkie naǳie e. ǲięki niemu, wierzyłem, potrafię przywrócić do
życia cały ogród. Podniosłeś siekierę na nie i w swo e głupie pysze eszcze uważasz się za
niewinnego. Za two e przestępstwo należy ci się kara śmierci.

⁹²¹Kriat Szema — roǳa modlitwy wypowiadane rano i wieczorem. Początkiem te modlitwy są słowa „Sze-
ma Jisrael”, czyli „Słucha Izraelu!” i stanowią edyne wyznanie wiary w religii udaistyczne . [przypis edytorski]

⁹²²Bustanai, właśc. Bustanai ben Haninai (ok. – n.e.) — pierwszy przywódca babilońskie diaspory
żydowskie . [przypis edytorski]

⁹²³Judea — górzysta kraina na południu starożytnego Państwa Izrael, granicząca z Morzem Martwym. Ju-
dea to grecka nazwa Judy upowszechniona po za ęciu e przez Aleksandra Macedońskiego w  roku p.n.e.
Królestwo Judy istniało mięǳy X a VI w. p.n.e. ze stolicą w Jerozolimie. Powstało po śmierci króla Salomona
i rozpaǳie Izraela na królestwo północne Izrael ze stolicą w Samarii i południowe – Judę ze stolicą w Jerozo-
limie ok.  p.n.e. Juda została podbita przez władcę babilońskiego Nabuchodonozora II (Krl ,) w 
p.n.e., a znaczna część e ludności została uprowaǳona do Babilonu (Krl ,). Po podbiciu państwa ba-
bilońskiego przez króla perskiego Cyrusa w  p.n.e., Juda została przekształcona w perską prowinc ę Jehud
o dużym stopniu autonomii. [przypis edytorski]

⁹²⁴Dawid (ok.  – ok.  p.n.e.) — na młodszy syn Jessego z Betle em, który został namaszczony, przez
arcykapłana Samuela na króla Izraela, którym został ok. r. p.n.e. Miał na tym stanowisku zastąpić Saula
(Sm ,; Sm ,–). Uwolnił naród izraelski od na eżdża ących go Filistynów zwycięża ąc walkę z Goliatem
(Sm ,–). Dawid był również poetą. Miał wielu synów, ednym z nich był król Salomon, ego następca (Krl
,). [przypis edytorski]
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Usłyszawszy słowa starca, król zaczął znowu płakać i błagać:
— Przyzna ę, że postąpiłem głupio, ale teraz wyrażam skruchę. Okaż litość i daru mi

życie. Ze swo e strony obiecu ę zaopiekować się tym małym drzewkiem. Będę o nie dbał
w ǳień i w nocy. Z niego postaram się wydobyć nasiona na zasaǳenie nowych drzew,
żeby odbudować cały sad.

Przy tych słowach król obuǳił się ze snu. Z przerażeniem zauważył, że łóżko, na
którym leży, zroszone est krwią. O dalszym spaniu nie było mowy. Skoro świt zerwał się
i zawołał swoich uczonych doradców i astrologów. Opowieǳiał im o tym, co wiǳiał we
śnie, ale nikt nie potrafił wy aśnić ego sensu.

Wtedy eden z ego sług, który stał nieopodal, odezwał się:
— Panie mó ! Zapewne wiesz, że żydowscy mędrcy i potomkowie królów żydowskich

są teraz w niewoli. Twoi przodkowie uǳielali im gościny i zaopatrywali we wszystko, co
potrzebne do życia. Czynili to dlatego, że korzystali z ich mądrych rad. U nich rów-
nież zna dowali wy aśnienie sensu przeżywanych snów. Ty zaś kazałeś wymordować ich.
W kazamatach więziennych sieǳą eszcze niektórzy starsi wiekiem uczeni żydowscy. Jeśli
chcesz skorzystać z mo e rady, każ sprowaǳić z więzienia któregoś z nich. On wy aśni
ci sens twego snu.

Rada sługi spodobała się królowi. Rozkazał natychmiast sprowaǳić do pałacu ednego
z uwięzionych mędrców żydowskich. Zanim stanie przed tronem, ma ą zd ąć z niego
kaan więzienny i przebrać go w czyste, normalne szaty.

Wysłannik króla przybył do więzienia i wszedłszy do edne z cel, zakomunikował
sieǳącym tam mędrcom żydowskim rozkaz króla. Wśród więźniów zna dował się o ciec
młode wdowy, które mąż zamordowany został zaraz po ślubie. On też pierwszy wstał
i oświadczył:

— Ja gotów estem stanąć przed obliczem króla i wy aśnić mu sens ego snu.
Pozostali mędrcy żachnęli się na niego:
— Czego się spieszysz? Przecież nie wiesz eszcze, akie pytanie król ci zada.
— Król miał sen — odpowieǳiał — taki sam sen miałem również a. Wiem, co on

oznacza.
— Oby Bóg cię miał w opiece i obyś znalazł uznanie w oczach króla — zawołali

zgodnie pozostali mędrcy.
Wysłannik króla zwrócił się wtedy do starego mędrca, który pod ął się wy aśnić zna-

czenie snu.
— Teraz powinieneś się umyć i namaścić wonnymi ole kami, które ci przyniosłem.
— Za nic w świecie. Nie rozstanę się z więziennym ubiorem — oświadczył starzec.

— Tylko w nim chcę stanąć przed królem.
Starzec był uparty i dopiął swego. W więziennych podartych łachach stanął przed kró-

lem. Wszyscy obecni w tronowe sali patrzyli na niego ze wzruszeniem, litością i współ-
czuciem. Tylko król zachował obo ętny spokó . Zmierzył go na pierw od stóp do głowy,
po czym powieǳiał:

— Miałem sen i nikt dotychczas nie potrafił go rozszyować.
— Z pomocą Boga można wszystko wytłumaczyć — odparł starzec. — Powieǳ mi,

panie mó i królu, co ci się śniło, albo eśli pozwolisz, a ci to powiem.
— Jeśli potrafisz opowieǳieć mó sen, to barǳo proszę.
I stary mędrzec opowieǳiał o tym, co się królowi śniło. Opowieǳiał dokładnie

i szczegółowo. Przytoczył nawet drobne szczególiki, o których król zdążył uż zapomnieć.
Zǳiwiony takim obrotem sprawy król przerwał mu:

— Opowieǳiałeś mó sen co do oty⁹²⁵. Wszystko się zgaǳa. A teraz wytłumacz mi,
co to wszystko znaczy.

Starzec zaczął rozwoǳić się nad znaczeniem i sensem snu. Sam był tym tak prze ęty,
że z oczu płynęły mu łzy.

⁹²⁵co do joty — w na drobnie szych szczegółach. [przypis edytorski]
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— Mó królu! Sad, który wiǳiałeś we śnie, to ród króla Dawida⁹²⁶. Drzewa rosnące
w nim, zarówno te duże, ak i małe, to ego potomkowie, ci starsi i ci młoǳi. Smakowite
i piękne owoce, które tam wiǳiałeś, to wielcy mędrcy i cadycy z rodu Dawidowego.
Ścinanie liści i gałęzi z drzew oznacza wykonywanie twego rozkazu o wymordowaniu
wszystkich potomków Dawida, nawet ǳieci w łonie matki. Ostatnie drzewko, które
zamierzałeś zniszczyć, to młoda kobieta w ciąży. Je młody mąż został na twó rozkaz
zamordowany naza utrz po weselu. Stary zaś i przysto ny mąż, którego spotkałeś w sa-
ǳie, to sam król Dawid. On wyrwał siekierę z twoich rąk i wbił ą w two e czoło. Mógł
cię zabić, ale ty płakałeś i błagałeś o litość. Obiecałeś mu, że zaopieku esz się ostatnim
drzewkiem, że przez nie doprowaǳisz do odroǳenia całego sadu.

— Wiǳę — oświadczył król — że właściwie wytłumaczyłeś mi sen. Idź więc i po-
stara się odnaleźć, eśli to możliwe, kobietę, która nosi w łonie potomka rodu Dawida.
Okażę e miłosierǳie i roztoczę nad nią i nad e ǳieckiem opiekę. Wypełnię wszystko,
co obiecałem we śnie.

Stary mędrzec nie mógł dale utrzymywać w sekrecie swo ego pokrewieństwa z młodą
kobietą. Drżącym głosem przemówił:

— Królu mó i władco. Ja sam wypiłem gorycz z tego pucharu. Wydałem córkę za mąż
za ednego z na wspanialszych młoǳieńców z rodu Dawida. Na drugi ǳień po weselu,
opiera ąc się na twoim rozkazie, przyszli kaci i zamordowali mego zięcia. Mnie zaś razem
ze wszystkimi krewnymi wsaǳono do więzienia. Mo a córka została wdową, a a nawet
nie wiem, czy bęǳie matką.

— Idź do domu — powieǳiał król — i powieǳ córce, że uwolniłem cię razem ze
wszystkimi krewnymi i przy aciółmi, którzy sieǳieli z tobą w więzieniu. Nic złego wam
się uż nie stanie. Roztoczę nad wami opiekę.

To rzekłszy, król zd ął z palca pierścionek i wręczył go staremu mędrcowi. Miał odtąd
służyć mu ako gle t. Starzec udał się do domu. Tu dowieǳiał się, że ego córka est
w ciąży. Natychmiast zawiadomił o tym króla. Ten oddał do e dyspozyc i pokó w swoim
pałacu. Przyǳielił e też służących i służące. Wkrótce uroǳiła syna, któremu nadała imię
Bustanai na cześć sadu, aki król zobaczył we śnie. W ęzyku perskim bowiem „bustan”
to sad. Rzecz oczywista, że zachowanie rodu Dawidowego ucieszyło wszystkich Żydów.

Bustanai wychowywał się w pałacu króla. Matka umożliwiła mu studiowanie Tory⁹²⁷
i wszystkich mądrości żydowskich. Na wieść o ego postępach król poprosił go do siebie.
Okazał mu przy aźń i cześć należną człowiekowi z rodu króla Dawida. Zaczął go traktować
tak ak wszystkich swoich książąt, którzy zwykli byli służyć mu.

Król oraz ego uczeni doradcy byli pełni poǳiwu dla młodego Żyda. Pewnego razu
Bustanai stał w oczekiwaniu na rozkazy przed królem od świtu do wieczora. Stał niepo-
ruszony. W pewne chwili duża mucha usiadła mu na czole i zaczęła gryźć. Bustanai nie
ruszył się, nie odgonił e . Krew ciekła mu z czoła. Król to wszystko wiǳiał.

— Co ci się stało? — zapytał go król.
— Przecież sam wiǳisz, królu mó .
— Dlaczego nie odpęǳiłeś muchy?
— Nasi przodkowie przekazali nam, że od czasu, kiedy straciliśmy własne państwo,

esteśmy zobowiązani służyć obcym królom. Nie wolno nam w ich obecności mówić,
śmiać się i podnosić ręki.

Słowa młoǳieńca spodobały się królowi. Jeszcze barǳie upewnił się, że chłopiec est
mądry i rozważny. Zaraz potem król wydał polecenie, żeby Bustanaia obdarowano pięk-
nymi prezentami i wożono w karecie wicekróla. Przed karetą biegł goniec i wykrzykiwał:
„Na taki honor zasłużył człowiek, który stoi na czele diaspory⁹²⁸ żydowskie ”.

⁹²⁶Dawid — na młodszy syn Jessego z Betle em, który został namaszczony, przez arcykapłana Samuela, na
króla Izraela, ma ącego zastąpić Saula (Sm ,; Sm ,–). Uwolnił naród izraelski od na eżdża ących go
Filistynów zwycięża ąc walkę z Goliatem (Sm ,–). Dawid był również poetą. Miał wielu synów, ednym
z nich był król Salomon, ego następca (Krl ,). [przypis edytorski]

⁹²⁷Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]

⁹²⁸diaspora — rozproszenie członków narodu lub religii wśród innych narodów, religii. [przypis edytorski]
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Żyǳi cieszyli się z faktu, że Wszechmogący zostawił przy życiu ǳieǳica rodu Dawida.
Tymczasem król nakazał Bustanaiowi wyznaczyć podległych sobie sęǳiów i brać czynny
uǳiał we wszystkich pracach rządu. Polecił mu również znowu powołać do życia esziwy⁹²⁹
w Surze i Pompadycie⁹³⁰. Wyznaczeni przez Bustanaia sęǳiowie zaczęli sprawować sądy
nad Żydami aż do czasu, kiedy kra przeszedł pod właǳę króla Izmaela, który powołał
sęǳiów do równego i sprawiedliwego sąǳenia wszystkich poddanych bez względu na
rasę.

Dla upamiętnienia tego wielkiego wydarzenia wszyscy naczelnicy diaspory wyryli na
swoich pieczęciach postać muchy.

Pewnego razu Ali ben Awutelew, król Izmaelitów⁹³¹ przybył z wizytą do miasta,
w którym mieszkał Bustanai. Mieszkało tam w ogóle osiemǳiesiąt tysięcy Żydów. Bu-
stanai wyszedł na drogę, żeby powitać króla Izmaelitów. W rękach trzymał święte księgi.
Ali rad był z okazane mu czci i poprosił Bustanaia o błogosławieństwo i modły do Boga
za swo e zdrowie i powoǳenie. Następnie obdarował Bustanaia bogatymi szatami po-
choǳącymi z grabieży. Zapytał go również, czy ma ǳieci. Kiedy usłyszał, że Bustanai
est kawalerem, wyraził swo e zǳiwienie, ponieważ ten liczył uż sobie trzyǳieści pięć
lat.

Ali zaproponował mu ożenek ze swo ą siostrą Daorą, która była piękną kobietą. Bu- Małżeństwo
stanai ednak odmówił. Nie chciał e po ąć za żonę. Wtedy Ali oświadczył:

— Taki człowiek ak ty może się ożenić nawet z nieżydowską kobietą. Przecież sam
król Dawid miał nałożnice nieżydowskiego pochoǳenia, ak na przykład Jafet⁹³² czy To-
ar⁹³³. Po ął e za żony bez ceremonii ślubne .

— Bóg pozwolił na to tylko w czasach wo ny — odparł Bustanai. — W czasie poko u
ednak kobieta powinna prze ść przez mykwę⁹³⁴, intercyzę ślubną i ceremonię zaślubin.

— Możesz z nią postąpić, ak ci się żywnie podoba — rzekł Ali.
Po tym oświadczeniu Alego Bustanai nawrócił Daorę na udaizm, po czym się z nią

ożenił, według zasad wiary żydowskie . Pokochał ą też miłością wielką i stałą. Daora
uroǳiła mu wiele ślicznych ǳieci.

  ⁹³⁵ Śmierć, Mądrość, Mędrzec

Ben Sawar przez całe życie za mował się dobroczynnością. Pewnego razu dowieǳiał się, że
w na bliższe okolicy ży e młoǳieniec, zupełny sierota, który ma zamiar wstąpić w związek
małżeński, ale nie ma pienięǳy na urząǳenie wesela. Ben Sawar wziął pieniąǳe, ubrania
i smakowite rzeczy do eǳenia i zawiózł to wszystko do domu sieroty, po czym wyprawił
biedne młode parze wesele.

W droǳe powrotne do domu natrafił na barǳo szeroką i głęboką rzekę. W e Zwierzę
nurtach grasował wieloryb, który połykał każdego śmiałka przechoǳącego przez rzekę.
Kiedy ednak Ben Sawar podszedł do rzeki, wieloryb rozpłaszczył się na całe e szerokości
tworząc coś w roǳa u mostu. Ben Sawar bezpiecznie przeszedł na drugą stronę.

Tam spotkał barǳo brzydkiego mężczyznę.
— Czy esteś Ben Sawar? — zapytał go mężczyzna.
— Tak.
— Skąd iǳiesz?

⁹²⁹jesziwa — szkoła wyższa wyłącznie dla chłopców, gǳie studiowało się Torę i Talmud. [przypis edytorski]
⁹³⁰Sur i Pompadyta a. Sur i Pumbedita — dwa z trzech ośrodków, gǳie zna dowały się wyższe szkoły talmu-

dyczne, niezwykle ważne centra akademickie; leżały ok.  km od Bagdadu. [przypis edytorski]
⁹³¹Izmaelici — lud wywoǳący się od Izmaela, na starszego syna Abrahama i Hagar (niewolnicy Sary). Zgod-

nie z wykładnią Józefa Flawiusza, żydowskiego historyka ży ącego w I w. n.e., synowie Izmaela założyli plemiona
pochoǳące od ich imion, natomiast wspólnie nazwali się Arabami. [przypis edytorski]

⁹³²Jafet — nie istnie e w Biblii nałożnica Dawida o takim imieniu. [przypis edytorski]
⁹³³Toar — nie istnie e w Biblii nałożnica Dawida o takim imieniu. [przypis edytorski]
⁹³⁴mykwa — zbiornik wodny przeważnie z wodą bieżącą z naturalnego źródła (woda ma być nietknięta przez

człowieka), służący w udaizmie do rytualnych kąpieli, np. przy konwers i na udaizm. W mykwie powinni się
obmyć wszyscy mężczyźni przed świętem Jom Kippur, oraz wszystkie kobiety po menstruac i, poroǳie lub przed
ślubem. Mykwa służy również do mycia naczyń rytualnych. [przypis edytorski]

⁹³⁵cadyk — zwany również rebe; wzór pobożności, sprawiedliwości i pokory; ponadto: otoczony czcią, cha-
ryzmatyczny przywódca wspólnoty chasyǳkie . [przypis edytorski]
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Na to pytanie Ben Sawar uǳielił mu wyczerpu ące odpowieǳi. Opowieǳiał o bied-
nym młoǳieńcu i o weselu, które mu wyprawił.

Brzydki człowiek przerwał mu:
— Mam w ręku listę luǳi przeznaczonych na śmierć. Ty też na nie figuru esz. Na-

deszła pora, żebyś się pożegnał z życiem.
Usłyszawszy te słowa, Ben Sawar zbladł. Podniósł oczy ku niebu i zawołał:
— Stwórco świata! Dlaczego człowiek taki ak a, który całe życie poświęcił Torze

i świadczeniu dobrych uczynków, ma umrzeć za młodu? Czy tak ma wyglądać Two a
nagroda? Chcesz, żebym umarł z dala od domu? Chcesz, żebym zdechł ak zwierzę w polu?
Żeby roǳina nie mogła mnie po luǳku pochować?

I zaraz rozległ się głos z nieba:
— Da ę ci czas, żebyś mógł umrzeć w łóżku.
Brzydki człowiek, a był nim Anioł Śmierci, natychmiast zniknął. Ben Sawar ruszył

w dalszą drogę. Wkrótce dotarł do akiegoś miasta. Pierwszego napotkanego na ulicy
człowieka zapytał, czy w mieście przebywa akiś sławny rabin albo uczony w Piśmie. Chce
go bowiem odwieǳić i złożyć hołd.

— Owszem, mieszka tu sławny rabin Szfifon.
Udał się więc Ben Sawar do rabina Szfifona. Na widok gościa rabin się rozpromie-

nił i serdecznie zaprosił do domu. Szara niemal twarz Ben Sawara zaniepokoiła go. Na
pytanie, co mu dolega, Ben Sawar opowieǳiał o spotkaniu z Aniołem Śmierci.

— Nie upada na duchu — oświadczył rabin Szfifon. — Nie bó się. Jestem pewny,
że Bóg ocali cię od śmierci.

Minęło pięć dni i nic się nie stało. Nagle nad domem Szfifona rozciągnęła się wielka
chmura. Zaniepokoili się uczniowie rabina.

— Rabbi — zawołali — czy nie wiǳisz, że wielka chmura roztoczyła się wokół twego
domu?

— Wy dźcie — odpowieǳiał im rabin — na ulicę i zobaczcie, czy czasem całe miasto
nie zostało otoczone chmurą, a nie tylko mó dom.

W te same chwili z awił się u rabina Szfifona Anioł Śmierci, który oświadczył:
— Odda mi zastaw, który zna du e się w twoim domu.
— Co to za zastaw?
— Two e życie i życie Ben Sawara.
— Idź sobie i za mĳ się swo ą pracą. U mnie nie masz czego szukać.
Poleciał Anioł Śmierci do nieba, żeby poskarżyć się Bogu:
— Szfifon nie wpuszcza mnie do mieszkania. Powołał się przy tym na Two e święte

Imię.
— Idź i powieǳ mu, że choǳi ci tylko o życie Ben Sawara. Jego zostawisz w spoko u.
Anioł Śmierci udał się do domu Szfifona i znowu wrócił z niczym. Rabin po prostu

go nie wpuścił. Rozległ się wtedy głos z nieba:
— Co Ja mogę zrobić z tymi dwoma cadykami? My tu w niebie wyda emy rozkazy,

a oni na ziemi nie dopuszcza ą do ich wykonania. Dlaczego tak est? Dlatego, że słowo
cadyka posiada tak silną moc, że może unieważnić rozkazy z nieba.

I Wszechmogący zarząǳił, żeby oba cadycy dożyli siedemǳiesięciu lat.

⁹³⁶    Śmierć, Ślub, Radość,
Zwycięstwo, Małżeństwo

Przed wieloma laty żył w naszym mieście pewien bogaty i nobliwy człowiek. Miał edną
córkę, piękną, inteligentną i cnotliwą. Zdawałoby się, że w domu tego człowieka po-
winno zawsze gościć szczęście. Nic podobnego. Okrutny los, a może akieś przekleństwo
dotknęło ego córkę. Po każdym kole nym zamążpó ściu e nowo poślubiony małżo-
nek nagle umierał. Nieszczęsna ta historia powtórzyła się uż trzy razy. Młoda wdowa

⁹³⁶Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]
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postanowiła więce nie wychoǳić za mąż. Nie chciała powodować śmierci niewinnych
mężczyzn.

— Wolę pozostać wdową. Może Pan Bóg, wiǳąc mo e nieszczęście, zlitu e się i okaże
mi Swo e miłosierǳie.

O ciec nieszczęsne córki miał za granicą krewnego. Był to człowiek biedny. Tak bied-
ny, że nie był w stanie zarobić na kawałek chleba dla swo e liczne roǳiny, składa ące się
z ǳiesięciu synów. Choǳił z nimi coǳiennie do lasu, żeby zbierać chrust, opadłe gałęzie
i kawałki drewna na opał. Zebrane w wiązki sprzedawał na targu i z tego się utrzymywał.
Pewnego dnia nie udało mu się nic sprzedać. W domu zapanował głód. Na starszy syn
wiǳąc, że o ciec est zupełnie załamany, postanowił po echać do bogatego krewnego.
Uzyskał zgodę o ca i matki i wyruszył w drogę.

Na mie scu został serdecznie przy ęty. Wszyscy ucieszyli się z ego odwieǳin. Wy-
pytywali go o zdrowie o ca, matki i braci. Dowieǳiawszy się, że ży ą w bieǳie, bogacz
oświadczył, że im pomoże.

— Powieǳ, czego sobie życzysz — powieǳiał do młoǳieńca — a spełnię two ą
prośbę.

— Naprawdę? Nie odmówisz mi niczego?
— Przysięgam. Powieǳ, czego sobie życzysz.
— Życzę sobie, żebyś wydał córkę za mnie.
Usłyszawszy życzenie młoǳieńca, o ciec młode wdowy wpadł w rozpacz. Opowieǳiał

o śmierci trzech e mężów, po czym zawołał:
— Nie! Za nic e nie wydam. Szkoda mi ciebie. Z powodu moich grzechów mą córkę

dotknęło nieszczęście. Jeśli czynisz to przez wzgląd na pieniąǳe, to dam ci e. Dam ci
złoto i srebro, nie musisz brać e za żonę. Jesteś mądrym i przysto nym młoǳieńcem
i nie powinieneś z e powodu narażać życia.

— Ale przysiągłeś spełnić każde mo e życzenie.
Przysięga zobowiązu e i bogacz nie miał wy ścia. Poszedł do córki i przekazał e proś-

bę młoǳieńca. Usłyszawszy ą, córka wybuchnęła płaczem. Podniosła oczy ku niebu i za-
wołała:

— Boże! Władco wszystkich światów! Lepie bęǳie, eśli mnie uśmiercisz. Nie chcę,
żeby przeze mnie dale ginęli luǳie.

Ślub się odbył. Wyprawiono wesele, na którym byli na zacnie si mieszkańcy miasta.
Zanim zasiedli do stołu weselnego, młodego żonkosia odwieǳił akiś stary człowiek. Był
to prorok Eliasz⁹³⁷. W sekrecie powieǳiał mu rzecz następu ącą:

— Kiedy zasiąǳiesz do stołu, z awi się przed tobą człowiek w łachmanach. Obdarty,
bosy i zmęczony. Włosy na głowie rozwichrzone i twarde ak gwoźǳie. Takiego żebraka
eszcze w życiu nie wiǳiałeś. Masz go serdecznie przywitać i posaǳić obok siebie przy
stole. Dasz mu się na eść i napić do syta. Okażesz mu cześć i szacunek i do końca uczty
bęǳiesz mu usługiwał. Masz to wszystko skrupulatnie i dokładnie co do oty⁹³⁸ wykonać.

To rzekłszy, zniknął. Kiedy wszyscy uż zasiedli do stołu, wszedł na salę zapowieǳiany
biedak. Podszedł do pana młodego. Na ego widok pan młody wstał z krzesła, zaprosił do
stołu i zaczął wykonywać nakazane przez proroka Eliasza czynności.

Po spożyciu posiłku biedak poprosił pana młodego do odǳielnego poko u na roz-
mowę.

— Synu mó — oświadczył — estem wysłannikiem Wszechmogącego. Przyszedłem
po two ą duszę.

Młody żonkoś zaczął go prosić:
— Panie mó , da mi trochę czasu. Rok albo pół roku.
— Nie zrobię tego — odparł biedak, który był Aniołem Śmierci.
— Da mi chociaż trzyǳieści dni. Pozwól mi pożyć choćby eszcze siedem dni, siedem

dni weselne uczty.

⁹³⁷Eliasz — prorok, zamieszkiwał pustelnię przy potoku Kerit, eǳenie coǳiennie przynosiły mu kruki (Krl
,–); następnie zamieszkał w mieście Sarepta u wdowy, które wskrzesił syna (Krl ,–). Przekonał króla
Achaba o fałszywości boga Baala, którego ten wprowaǳił kult (Krl ,–). Następnie Bóg nakazał Eliaszowi
iść do Damaszku i namaścić Chazaela na króla Aramu, Jehu na króla Izraela oraz Elizeusza na swo ego następcę,
ako proroka (Krl ,). [przypis edytorski]

⁹³⁸co do joty — w na drobnie szych szczegółach. [przypis edytorski]
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— Nie dam ci nawet ednego dnia. Twó czas bowiem nadszedł.
— To pozwól mi pożegnać się z żoną.
— Na to mogę się zgoǳić. Idź i wraca szybko.
Młoǳieniec wszedł do poko u żony. Zastał ą w rozpaczliwym stanie. Zanosiła się

płaczem. Na ego widok wstała z krzesła, podeszła do niego i pocałowała.
— Z czym przychoǳisz, mó kochany?
— Przychoǳę pożegnać się z tobą. Nadszedł dla mnie czas rozstania z życiem. Anioł

Śmierci przyszedł po mo ą duszę.
— Nie wraca do niego! Siedź tuta i czeka na mnie. Ja z nim pogadam.
Poszła do poko u, w którym sieǳiał anioł, i z mie sca go spytała:
— Przyszedłeś zabrać duszę mego męża?
— Tak, po to przyszedłem.
— Ale on nie powinien eszcze umrzeć! W Torze est bowiem napisane, że kiedy męż-

czyzna po mu e kobietę za żonę, nie iǳie na wo nę. Ma być wolny. Ma sieǳieć w domu
przez cały rok, żeby nacieszyć się żoną. My zaś doskonale wiemy, że Bóg est prawdą
i Jego Tora est prawdą. Jeśli więc zabierzesz mo emu mężowi duszę, to stwierǳisz, że
Tora est kłamstwem. Jeśli się ze mną zgaǳasz, to dobrze, eśli zaś nie, to stańmy przed
Na wyższym Sądem.

W te same chwili Bóg odwołał Anioła Śmierci.
Pan młody i żona ze szczęścia nie mogli usnąć. Cieszyli się i radowali.
A tymczasem roǳice panny młode przeżywali męki. Przez całą noc płakali. O pół-

nocy wykopali grób dla nieszczęsnego zięcia. Byli pewni, że poǳieli los swoich poprzed-
ników. Kiedy rano wstali, usłyszeli dochoǳące z poko u małżonków śmiechy i okrzyki
radości. Wpadli do poko u i zastali młodych w szczęściu i weselu. Nic innego, tylko
cud — orzekli i nie przesta ąc chwalić Imienia Na wyższego, opowiadali wszem i wobec
o Jego łasce.
  Nauka

Pewien uczony w Piśmie odbywał podróż statkiem razem z kupcami, którzy wieźli towary
na sprzedaż. Każdy z kupców miał skrzynie, walizy i paczki, tylko uczony był bez bagażu.
Kupcy, trochę z ciekawości i trochę ze złośliwości, zapytali go:

— Jaki towar wozisz? Gǳie go trzymasz?
— Mó towar — odpowieǳiał uczony — est znacznie większy i cennie szy od wa-

szego.
Kupcy zaczęli przeszukiwać statek. Szukali na pokłaǳie i pod pokładem. Szukali i ni-

czego nie znaleźli.
— Golec⁹³⁹ — powieǳieli — ego towar śmiechu wart. Jak można wyruszyć w tak

daleką drogę bez niczego?
Kiedy statek znalazł się na pełnym morzu, dopadła go piracka łódź. Piraci wtargnęli

na pokład i doszczętnie obrabowali kupców. Zdarli z nich nawet ubrania. Po przybiciu
do portu kupcy znaleźli się w dramatyczne sytuac i. Bez pienięǳy, bez czegokolwiek
do sprzedania, bez kawałka chleba. W dodatku był to kra obcy. Na życzliwość obcych
luǳi nie mogli liczyć. A co się stało z naszym uczonym? Ten skierował kroki do beit
hamidraszu⁹⁴⁰. Za ął mie sce, sięgnął po książkę i zaczął nauczać. Zebrani luǳie od razu
spostrzegli, że ma ą do czynienia z wielkim uczonym. Z należną uczonemu czcią i sza-
cunkiem dali mu mieszkanie i zaopatrywali w żywność. Na znakomitsi luǳie z miasta
towarzyszyli mu zawsze podczas przechaǳek po mieście. Wiǳąc to, kupcy, którzy byli
z nim na statku, poprosili o przebaczenie za swo e postępowanie i o wstawienie się u właǳ
miasta, żeby mogli dostać choćby na mnie szą pomoc. Są bowiem głodni i bezdomni.

Uczony obiecał pomóc, ale ednocześnie przemówił im do rozumu i do sumienia.

⁹³⁹golec — biedak, człowiek ubogi. [przypis edytorski]
⁹⁴⁰beit hamidrasz, a. bejt hamidrasz, a. bet ha-midrasz, a. bet midrasz, a. besmedresz (hebr. dosł. dom nauki) —

roǳa instytuc i edukacy ne ak również pomieszczenie przeznaczone dla chłopców i dorosłych mężczyzn do
studiowaniaTory, choć nie tylko; zaopatrzone w bibliotekę; wykorzystywane także ako przestrzeń do modlitwy,
gdyż zna dowała się tam arka, w które umieszczona była Tora. Beit hamidrasze zaczęły powstawać w okresie
hellenistycznym. [przypis edytorski]
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— Czy nie powieǳiałem wam, że mó towar est większy i cennie szy od wasze-
go? Macie ewidentny przykład: wasz towar przepadł, a mó pozostał nietknięty. Tora —
nauka, to na cennie szy towar.
  ,      Mądrość

Człowiek powinien wyrazić słowami to, co w głębi serca naprawdę czu e. Innymi słowy,
co w sercu, to i na ęzyku.

Pewnego razu zabrakło soli w mieście. Towarzystwo Poganiaczy Osłów zwąchało
w tym interes. Postanowiono więc ob uczyć osły pustymi workami i udać się do blisko
położonego miasta, w którym soli było pod dostatkiem. Zakupi się tam po obniżone
cenie dużo soli i sprzeda się ą w swoim mieście po wygórowane cenie. Złoty interes.

Na czele Towarzystwa Poganiaczy Osłów stał człowiek, który na co ǳień za mował się
uprawianiem pola. Kiedy delegaci towarzystwa przyszli do niego, aby ob ął kierownictwo
nad wyprawą po sól, oświadczył, żeby zaczekali z wy azdem do utrze szego dnia, ponieważ
ǳisia orze pole i nie może wy echać. Zaczeka cie — powieǳiał im — aż skończę orkę.
Poganiacze osłów zgoǳili się zaczekać. Zadowoleni wrócili do domu. Naczelnik kazał im
czekać do utra, gdyż chciał po prostu ich oszukać. Sam wyprawi się po sól, gdy ci będą
na niego czekali. Do żony zaś tak powieǳiał:

— Dam ci znak. Kiedy tylko wy dę z domu i na ulicy będą luǳie, powiem ci na
głos, żebyś mi podała arzmo⁹⁴¹ potrzebne przy oraniu. Ty mi wtedy podasz siodło. Kiedy
powiem ci, żebyś mi podała ǳban wody potrzebne mi w polu do picia, podasz mi duży
worek.

Przed świtem wszystko się odbyło tak, ak zaplanował. Żona wykonała ego polece-
nie, a on włożył na osła worek i wyruszył w drogę. Jego towarzysze w tym czasie spali
w na lepsze. Kiedy słońce wzeszło, towarzysze naczelnika przybyli pod ego dom, żeby się
z nim zabrać do miasta po sól. Sąsieǳi powieǳieli im, że eszcze przed świtem wyruszył
na pole. Poganiacze osłów udali się więc w drogę bez niego. Spotkali go, kiedy wracał
uż z tamtego miasta. Nie wracał z pustymi workami. Wiózł z sobą worek soli.

— Dlaczegoś to zrobił? Dlaczego nas oszukałeś?
— Czemu się ǳiwicie? Gdybyśmy poszli razem, każdy przywiózłby worek soli. Cena

soli, rzecz asna, spadłaby. Kiedy zaś a eden mam sól, mogę sprzedać ą za na wyższą
cenę. Nie martwcie się ednak, wy też zarobicie, eśli przywieziecie sól. Trochę mnie , ale
zarobek est zawsze zarobkiem.
  Handel, Pieniąǳ

W mieście reb⁹⁴² Jonatana w pewnym okresie cena soczewicy poszła w górę. Jonatan wy-
brał się więc do miasta, w którym mieszkał ego krewny. Na pytanie, czy można w mieście
nabyć soczewicę, krewny Jonatana odpowieǳiał, że owszem. Jeśli choǳi o cenę, to est
ona stosunkowo niska. Zobowiązał się też zakupić dla reb Jonatana, kiedy tylko zechce,
tyle soczewicy, ile mu bęǳie potrzeba, po te same cenie.

Reb Jonatan zakupił sporo soczewicy i wrócił do domu. Po pewnym czasie po echał
znowu do krewnego. Nie zastawszy go w domu, wyruszył na miasto, żeby samemu kupić
soczewicę. Wszedł do sklepu i zapytał kupca, czy ma do sprzedania soczewicę.

— Niestety nie mam. Mogę sprzedać pszenicę.
— Ale a potrzebu ę soczewicy.
— Trochę by się znalazło, ale est barǳo droga.
Słowem, nie było rady i reb Jonatan zmuszony był dużo zapłacić za soczewicę.
Po te transakc i reb Jonatan przyszedł do owego krewnego. Tym razem zastał go

w domu.
— Mówiłeś mi, że tu dostanę zawsze soczewicę po edne i te same cenie. Tymczasem

musiałem za nią zapłacić znacznie więce .

⁹⁴¹jarzmo — drewniany element służący do zaprzęgania bydła. [przypis edytorski]
⁹⁴²reb ( id.) — tytuł grzecznościowy u Żydów dodawany przed imieniem i nazwiskiem do określenia mężczyzn

biegłych w zna omości Tory i Talmudu; nie est tożsame ze słowem rabin. [przypis edytorski]
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— Zapewne powieǳiałeś kupcowi od razu, że chcesz kupić soczewicę. Błąd. Z tymi
kupcami trzeba wieǳieć, ak handlować. Jeśli chcesz kupić soczewicę, to mów, że chcesz
nabyć pszenicę, a eśli chcesz nabyć pszenicę, powieǳ, że chcesz kupić soczewicę.

Reb Jonatan wziął sobie do serca radę krewnego i kiedy ego przy aciel reb Chĳa
Cypori wybrał się do miasta po pszenicę, poraǳił mu, żeby w sklepie na pierw powieǳiał,
iż choǳi mu o ęczmień. Jeśli zechce kupić ęczmień, niech powie, że chce kupić pszenicę.
W ten sposób nie dopuści do windowania ceny.

       Pieniąǳ

Aba, o ciec Szmuela, handlował edwabiem. Pewnego dnia reb⁹⁴³ Jehuda ben Betira
z miasta Neciwin zamówił u niego przez umyślnego cały kupon. Aba zamówienie przy ął
i odłożył do dyspozyc i reb Jehudy kupon edwabiu.

Po akimś czasie oba się spotkali. Aba zapytał reb Jehudę, dlaczego nie odbiera to-
waru.

— Wiesz, wcale nie miałem zamiaru kupować edwabiu. Podczas rozmowy z moim
służącym wypsnęło mi się, że potrzebu ę ubrania z edwabiu, i wtedy posłałem go do
ciebie.

— Dla mnie słowo est droższe od pienięǳy — oświadczył Aba. — Polegałem na
twoim słowie i mimo iż miałem nabywców na zamówiony przez ciebie edwab, nie sprze-
dałem go.

Reb Jehuda po tych słowach tak oto pobłogosławił Abę:
— Za to, żeś polegał na moim słowie, Bóg cię obdarzy takim synem, akim był pro-

rok Samuel⁹⁴⁴. O nim bowiem est napisane, że wszyscy Żyǳi wieǳieli, że był uczciwy
i wierny.

Błogosławieństwo spełniło się. Abie uroǳił się syn, który potem zasłynął ako Szmuel
bar Aba⁹⁴⁵.
   
Turnus Rufus⁹⁴⁶ zapytał kiedyś rabbiego Akibę⁹⁴⁷, dlaczego Bóg Żydów nie lubi pogań-
skich Rzymian. Rabbi Akiba obiecał mu dać odpowiedź dopiero następnego dnia.

Z samego rana rabbi Akiba przyszedł. Na widok rabbiego Turnus Rufus z ironią
w głosie zapytał:

— No i cóż, rabbi Akibo? Co ci się śniło te nocy? Co wiǳiałeś we śnie?
— Te nocy — odpowieǳiał rabbi Akiba — zobaczyłem we śnie dwa psy. Jeden

nazywał się Rufus, a drugi Rufino.
Turnus Rufus wpadł w gniew.
— Nie mogłeś — krzyknął z wściekłością — znaleźć innych imion? Przecież to mo e

imię i imię mo e żony. Zasłużyłeś na karę śmierci.
— A aka est różnica mięǳy tobą a psem? Ty adasz i pĳesz i psy eǳą i pĳą. Ty

płoǳisz ǳieci i psy płoǳą ǳieci. Ty esteś śmiertelny i one są śmiertelne. Ty się wściekasz,
że nazwałem psy takim samym imieniem, akie ty nosisz, to wyobraź sobie, ak Bóg
powinien się złościć na ciebie. On stworzył niebo i ziemię, On da e życie i zsyła śmierć,
a ty bierzesz kawałek drewna i nazywasz to bogiem. Czy wobec tego Bóg może lubić
pogan?

⁹⁴³reb ( id.) — tytuł grzecznościowy u Żydów dodawany przed imieniem i nazwiskiem do określenia mężczyzn
biegłych w zna omości Tory i Talmudu; nie est tożsame ze słowem rabin. [przypis edytorski]

⁹⁴⁴Samuel — prorok, kapłan, ostatni sęǳia starożytnego Izraela; syn Elkany i ego niepłodne żony Anny,
uroǳony w Ramataim (a. Rama) na terenie Izraela. Anna wyprosiła syna u Boga, stąd imię Samuel (hebr. dosł.:
Bóg wysłuchał) (Sm ,-; Sm ,). Zgodnie z zaleceniami Boga, Samuel namaścił Dawida, na młodszego
syna Jessego, na króla Żydów, eszcze za życia króla Saula (Sm ,–). [przypis edytorski]

⁹⁴⁵Szmuel bar Aba lub Abba Szaul (–) — rabin, tannaita. [przypis edytorski]
⁹⁴⁶Turnus Rufus właśc. Kwintus Tinnejusz Rufus (ok.  –- po  n.e.) — rzymski konsul. Dowoǳił wo ska-

mi tłumiącymi powstanie Bar-Kochby (–), ale nie udało mu się stłumić rewolty; ednym z dowódców
powstania ze ztrony żydowskie był Akiba ben Josef. [przypis edytorski]

⁹⁴⁷Akibawłaśc. Akiba ben Josef (ok. –) — tannaita trzecie generac i; zaangażowany w ostateczne ustalenie
kanonu biblii hebra skie oraz zebranie przekazów ustnych dotyczących żydowskiego prawa religĳnego, co dało
podstawy do pracy nad Miszną. Poparł powstanie Bar-Kochby (–), za co zginął śmiercią męczeńską;
zaliczany do ǲiesięciu Męczenników żydowskich. [przypis edytorski]
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⁹⁴⁸    Bogactwo

Pewnego dnia rabbi Jochanan wybrał się w towarzystwie rabbiego Chĳi ber Abba⁹⁴⁹
w drogę z Tyberiady⁹⁵⁰ do Cyporii⁹⁵¹. Przechoǳąc obok akiegoś zaoranego pola rabbi
Jochanan oświadczył:

— To pole należało kiedyś do mnie. Sprzedałem e, gdyż postanowiłem całkowicie
poświęcić się studiowaniu Tory.

Po krótkim posto u poszli dale . Tym razem natknęli się na oliwny ga . Na ego widok
rabbi Jochanan przystanął i oświadczył:

— Ten oliwny ga należał kiedyś do mnie. Sprzedałem go, gdyż chciałem bez reszty
poświęcić się studiowaniu Tory.

Tuż przed Cyporią zobaczyli winnicę. Zatrzymawszy się przed nią, rabbi Jochanan
oświadczył:

— Ta winnica należała kiedyś do mnie. Sprzedałem ą, gdyż postanowiłem bez reszty
poświęcić się studiowaniu Tory.

W tym momencie rabbi Chĳa ber Abba zaczął płakać. Łzy
— Czemu płaczesz? — zapytał rabbi Jochanan.
— Płaczę, ponieważ dla siebie na stare lata nie zostawiłeś żadnego dobytku.
Na to rabbi Jochanan rzekł:
— Chĳo, mó synu. Jak to nie zostawiłem dla siebie żadnego dobytku? Sprzedałem

rzecz, która dana została w ciągu sześciu dni, a nabyłem rzecz, która dana została w ciągu
czterǳiestu dni. Cały świat stworzony został w ciągu sześciu dni, ale żeby Mo żesz mógł
dać Żydom Torę, musiał przebywać w niebie aż czterǳieści dni i nocy.

⁹⁵²   ⁹⁵³
Rabbi Jehoszua ben Ileni był człowiekiem barǳo pobożnym i wykształconym. Pewnego
razu miał ǳiwny sen. Usłyszał w nim następu ące słowa:

— Radu się, Jehoszua, ponieważ w ra u zasiąǳiesz razem z rzeźnikiem Nanasem
i równa bęǳie wasza nagroda.

Po przebuǳeniu rabbi Jehoszua długo nie mógł do ść do siebie. Słowa usłyszane we
śnie prze ęły go smutkiem:

— Biada mi — pomyślał. — Od ǳieciństwa służyłem wiernie Bogu, bez przerwy
studiowałem Torę⁹⁵⁴. Wychowałem i wykształciłem osiemǳiesięciu uczniów, a teraz oka-
zu e się, że za to zostałem potraktowany na równi z akimś rzeźnikiem.

⁹⁴⁸Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]

⁹⁴⁹Chĳa bar Abba zwany Rabbach (hebr. dosł.: wielki) (ok.–) — tannaita ǳiała ący w Tyberiaǳie;
uczeń Judy ha-Nasiego; kohen; miał duży wpływ na redakc ę Halachy, ego prace ednak nie zostały włączone
do Miszny, zostały wydane osobno; przez długi czas uważany za autora Tosefty, czyli rozszerzenia i uzupełnienia
Miszny, co zostało podważone. Miał znaczny wpływ na rozwó agad. [przypis edytorski]

⁹⁵⁰Tyberiada — miasto położone w północnym Izraelu na zachodnim brzegu Jeziora Tyberiaǳkiego, na połu-
dnie od Galilei. Zostało założone w I w. n.e. W czasie wo ny żydowsko-rzymskie (lata: –) edno z niewielu
zasiedlonych przez Żydów, których nie wyburzono. Po wypęǳeniu Żydów z Jerozolimy w  r. Tyberiada i są-
siednie, Seforis, stały się głównymi miastami żydowskimi. Jedno z czterech świętych miast udaizmu. [przypis
edytorski]

⁹⁵¹Cyporia a. Cippori — miasto położone niedaleko Nazaretu; powstało ok. VI w. p.n.e. pod nazwą Sepporis;
za panowania asyry skiego i babilońskiego centrum administracy ne Izraela. W  r. p.n.e. miasto zasiedlili
Żyǳi i zmienili nazwę na Cippori. W I w. n.e. miasto zostało zburzone przez Rzymian, następnie odbudowane;
w II w. n.e. przeniesiono do Cyporii sieǳibę Sanhedrynu; miasto stało się ednym z na ważnie szych ośrodków
udaizmu. Cyporia została zniszczona przez trzęsienie ziemi w  r., następnie odbudowana, nigdy nie oǳyskała
dawnego znaczenia. [przypis edytorski]

⁹⁵²reb ( id.) — tytuł grzecznościowy u Żydów dodawany przed imieniem i nazwiskiem do określenia mężczyzn
biegłych w zna omości Tory i Talmudu; nie est tożsame ze słowem rabin. [przypis edytorski]

⁹⁵³Jehoszua ben Ileni a. Juda ben Ilai — tannaita z czwarte generac i, ǳiała ący w II w. n.e., na częście
wymieniany mędrzec Miszny. [przypis edytorski]

⁹⁵⁴Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
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I ciężko westchnąwszy, kazał zawołać swoich uczniów. Kiedy ci się z awili, oświadczył:
— Nie we dę do beit hamidraszu⁹⁵⁵, dopóki nie dowiem się, kim est ten rzeźnik i co

takiego uczynił, że zasłużył na mie sce w ra u obok mnie.
I wziąwszy uczniów do pomocy wyruszył na poszukiwanie rzeźnika. Szli od miasta

do miasta pyta ąc luǳi, czy nie zna ą rzeźnika o imieniu Nanas. Odwieǳili wiele miast,
aż pewnego dnia doszli do miasteczka, w którym rzeźnik Nanas mieszkał. Pierwszy na-
potkany mieszkaniec na pytanie o dom rzeźnika, odpowieǳiał:

— Jak to est? Ty, wielki, znany w kra u cadyk⁹⁵⁶, dopytu esz się o tak mało znaczącego
człowieka?

Wkrótce zebrała się wokół nich liczna grupa luǳi. Rabbi Jehoszua zwrócił się do
nich:

— Powieǳcie mi, luǳie, co to za człowiek z tego rzeźnika?
— Lepie nie pyta , rabbi. Zobaczysz go i wtedy sam go zapytasz.
Od razu też posłali kilku luǳi, żeby sprowaǳili rzeźnika Nanasa. Na wieść, że rabbi

Jehoszua ben Ileni chce z nim rozmawiać, oświadczył:
— Kim estem i co znaczę, że tak wielki człowiek, ak rabi Jehoszua chce się ze mną

spotkać? Nie pó dę z wami. Wy chyba kpicie ze mnie.
Wrócili więc wysłannicy z niczym i tak do rabbiego Jehoszuy powieǳieli:
— Jak ty, rabbi Jehoszua, który esteś światłem Izraela, ty, który esteś koroną nasze

głowy, mogłeś nas posłać do takiego człowieka? Nie chciał nawet dobrze wysłuchać nas.
Nie chciał pó ść z nami do ciebie.

— Ale a się stąd nie ruszę, dopóki go nie zobaczę. Sam do niego pó dę.
Na widok przybyłego rabbiego rzeźnika ogarnął strach. Drżącym głosem zapytał:
— Jak to est możliwe, żeby rabbi, korona ludu Izraela, chciał się ze mną zobaczyć?
— Chcę cię o coś zapytać — odpowieǳiał rabbi Jehoszua.
— Dobrze, pyta .
— Co takiego uczyniłeś w życiu?
— Jestem zwykłym, prostym rzeźnikiem. Mam starych, niedołężnych i chorych ro-

ǳiców. Coǳiennie my ę ich, ubieram i karmię.
Na te słowa rabbi Jehoszua odpowieǳiał:
— Synu mó ! Błogo tobie i błogo twemu losowi. Jakże szczęśliwy estem, że zasłu-

żyłem na to, żeby być twoim towarzyszem w ra u.
   
Rabbi Szymon⁹⁵⁷ zwrócił się któregoś dnia do Nieba z prośbą o wskazanie mu mie sca
w ra u, na którym po śmierci zasiąǳie. Uzyskał odpowiedź, że bęǳie sieǳiał w ra u obok
rzeźnika. Nie mógł opanować zdumienia.

— Jak to — powieǳiał z oburzeniem — przez całe życie ślęczałem nad Torą⁹⁵⁸.
Nie było dnia ani nocy, żebym e nie studiował. I w nagrodę „dorobiłem” się zaszczytu
sieǳenia obok akiegoś tam rzeźnika?

Po chwili ednak uspokoił się i na chłodno zaczął rzecz rozważać. Doszedł do wniosku,
że trzeba przede wszystkim dowieǳieć się, co to za człowiek.

oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]

⁹⁵⁵beit hamidrasz, a. bejt hamidrasz, a. bet ha-midrasz, a. bet midrasz, a. besmedresz (hebr. dosł. dom nauki) —
roǳa instytuc i edukacy ne ak również pomieszczenie przeznaczone dla chłopców i dorosłych mężczyzn do
studiowaniaTory, choć nie tylko; zaopatrzone w bibliotekę; wykorzystywane także ako przestrzeń do modlitwy,
gdyż zna dowała się tam arka, w które umieszczona była Tora. Beit hamidrasze zaczęły powstawać w okresie
hellenistycznym. [przypis edytorski]

⁹⁵⁶cadyk — zwany również rebe; wzór pobożności, sprawiedliwości i pokory; ponadto: otoczony czcią, cha-
ryzmatyczny przywódca wspólnoty chasyǳkie . [przypis edytorski]

⁹⁵⁷Szymon ben Jochaj (I/II w. n.e) — tannaita trzecie generac i, uczeń rabina Akiby ben Josefa. Przypisu e
się mu autorstwo księgi Zohar, podstawowego tekstu żydowskie mistyki i kabały. [przypis edytorski]

⁹⁵⁸Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]
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Jako postanowił, tak i zrobił. Udał się do domu rzeźnika i stwierǳił, że est niezmier-
nie bogaty. Serdecznie przy ęty, spęǳił w ego domu osiem dni. Rzeźnik nie szczęǳił
gościowi oznak czci i szacunku. Podczas wspólnego spaceru rabbi Szymon zapytał go,
czym się w życiu szczególnie za mował i czego dokonał.

— Z powodu moich grzechów — odpowieǳiał rzeźnik — mało za mowałem się Torą.
Byłem przede wszystkim rzeźnikiem. Wyrosłem w bieǳie i tylko pracy zawǳięczam mo e
bogactwo. Kiedy stałem się bogaty, zacząłem rozdawać wszystkim rodakom w mieście
i poza miastem mięso w sobotę. Nie żału ę biedakom pienięǳy.

— Czy oprócz tego — zapytał go rabbi Szymon — eszcze czegoś innego i ważnie -
szego dokonałeś w życiu?

— Powiem ci szczerze, czego kiedyś dokonałem. Jestem w tym mieście poborcą po-
datkowym. Kiedy do naszego portu przybĳa okręt, ściągam z niego podatek. Pewnego
dnia po zapłaceniu podatku kapitan zaproponował mi kupno akie ś drogocenne rzeczy,
którą przechowu e na statku.

— Co to za rzecz? Muszę przecież wcześnie wieǳieć, eśli mam zamiar kupić.
— Zapłać z góry — oświadczył mi kapitan. — Jeśli teraz e nie kupisz, to uż nigdy

e nie dostaniesz.
— Ile za nią chcesz?
— ǲiesięć tysięcy złotych denarów⁹⁵⁹.
— Pokaż mi, co to za towar.
— Nie pokażę ci, póki z góry nie zapłacisz. Tym razem ednak nie ǳiesięć, ale dwa-

ǳieścia tysięcy.
— Dobrze, ale przedtem pokaż mi towar. Chcę zobaczyć to, co warte est dwaǳieścia

tysięcy.
— Teraz uż za mnie niż czterǳieści tysięcy nie sprzedam.
„Skoro w takim tempie windu e cenę, musi to być coś naǳwycza nego” — pomy-

ślałem i wyraziłem zgodę na zapłacenie czterǳiestu tysięcy. On kazał sobie z góry uiścić
zapłatę, co też uczyniłem. Otrzymawszy pieniąǳe, kapitan wyprowaǳił spod pokładu
statku dwustu Żydów, których po mał.

— Gdybyś ich nie wykupił — oświadczył — to bym ich wszystkich zabił i wrzucił
trupy do morza.

Odebrałem nieszczęsnych luǳi i zaprowaǳiłem do siebie do domu. Nakarmiłem ich
i napoiłem. Dałem wody do mycia i ubranie. Wybrałem spośród nich chłopców i ǳiew-
częta i pożeniłem ich. Wśród ǳiewcząt była edna o niezwykłe uroǳie. Poczułem dla
nie litość i postanowiłem wydać ą za mego syna. Mó syn się z nią ożenił. Na wesele za-
prosiłem całe miasto. Więźniowie kapitana również zostali zaproszeni. Podczas ucztowa-
nia zauważyłem, że eden z młoǳieńców przeze mnie wykupionych płacze. Podszedłem
do niego i zapytałem o powód płaczu.

— Ta piękna ǳiewczyna, ta two a synowa, była mo ą narzeczoną. Tego dnia, kiedy
zostaliśmy porwani, mieliśmy się pobrać.

— Zrzeknĳ się e , a dam ci dużo pienięǳy!
— Wolę mieć ą niż złoto i srebro całego świata, ale co z tego, kiedy została uż

poślubiona?
Usłyszawszy to, podszedłem do syna i przekazałem mu słowa młoǳieńca. Mó syn

natychmiast się z nią rozwiódł, a a wyprawiłem młode parze wesele. Dałem im pieniąǳe
i wyposażyłem na całe życie. Oto, co uczyniłem i czego dokonałem w życiu.

Rabbi Szymon wzniósł oczy ku niebu i zawołał:
— Chwała Wiekuistemu, który wynagroǳił mnie mie scem w ra u obok ciebie.

⁹⁵⁹denar a. zuz (hebr.) — srebrna moneta rzymska bita od III w. p.n.e.; e ciężar i zawartość srebra zmieniały
się. Z czasem określenie denar zaczęto używać ako uniwersalne i oznaczało monetę, niekoniecznie srebrną.
[przypis edytorski]
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ǲiało się to w czasach okrutnych prześladowań Żydów. W pewnym mieście właściciel
restaurac i, ukrywa ąc swo e żydowskie pochoǳenie, obok koszernego⁹⁶⁰ eǳenia gotował
też w innych naczyniach wieprzowinę. Kiedy do restaurac i przychoǳił gość, który nie
umył rąk przed eǳeniem, wieǳiał, że ma do czynienia z nie-Żydem, i podawał mu
wieprzowinę. Temu zaś, który mył ręce przed eǳeniem, podawał koszerne eǳenie, gdyż
świadom był, że ma przed sobą Żyda.

Pewnego ednak dnia zawitał do restaurac i Żyd, który nie umył rąk przed eǳeniem.
Nie poruszył nawet wargami, co by świadczyło, że po cichu odmawia błogosławieństwo.
Restaurator był pewny, że to go ⁹⁶¹ i podał mu na talerzu kawałek wieprzowiny. Gość
z adł, po czym kazał sobie podać rachunek. Restaurator wystawił rachunek za chleb i za
mięso. Za mięso naliczył ǳiesięć manot.

— Dlaczego mam teraz zapłacić ǳiesięć manot, kiedy wczora kazałeś mi zapłacić
osiem?

— Nie rozumiesz? Wieprzowina est droższa.
Nim zdążył zakończyć zdanie, gość poderwał się z krzesła. Włosy stanęły mu dęba na

głowie. Był przerażony. Nachylił się do ucha restauratora i wyszeptał:
— Jestem Żydem, a ty mi dałeś wieprzowinę.
— A niech cię diabli! Przecież zasiadłeś do stołu nie umywszy rąk i nie odmówiwszy

stosownego błogosławieństwa. Skąd mogłem wieǳieć, żeś Żyd?
Mędrcy żydowscy powieǳieli kiedyś, że z powodu „pierwsze wody”, czyli wody do

mycia rąk przed eǳeniem, Żyd z adł trefne⁹⁶², ale z powodu „ostatnie wody”⁹⁶³ — czyli
wody do mycia rąk po eǳeniu — zdarzyło się kiedyś inne nieszczęście, a mianowicie:
pewien Żyd z adł fasolę i nie umył potem rąk. Wyszedł na ulicę z rękami, na których
pozostały ślady po fasoli. Spotkał go zna omy. Wiǳąc ego zabruǳone fasolą ręce, wstąpił
do ego domu i tak rzekł do żony Żyda:

— Twó mąż posłał mnie do ciebie, żebyś mi dała ego pierścionek. Na znak, że to
prawda, powieǳiał mi, że ǳisia adł fasolę.

Żona uwierzyła i wręczyła mu pierścionek męża. Po powrocie męża opowieǳiała mu
o tym, co się stało. Na oburzenie męża oświadczyła:

— Dał mi przecież znak, że ǳisia adłeś fasolę.
Oburzenie męża nie miało granic. O mało nie zabił żony.

      Nauka

Wielki uczony rabbi Kahane był ednocześnie wielkim bogaczem. Miał ednego tylko
syna o imieniu Silak. Jest rzeczą zrozumiałą, że edynak cieszył się ogromną miłością
obo ga roǳiców. Kiedy chłopak ukończył piąty rok życia, o ciec oświadczył żonie, że
przyszedł czas rozpoczęcia edukac i syna. Trzeba go wysłać do miasta, w którym są dobre
szkoły. ǲięki nauce wyrośnie na wielkiego człowieka. Matka słysząc te słowa wybuchnęła
płaczem i zawołała:

— Co ty mówisz? Chcesz naszego edynego syna wysłać do obcego miasta? Bez niego
nie potrafię żyć. Nie wytrzymam rozstania, nawet gdyby miało trwać eden ǳień.

— Zda ę sobie sprawę — odpowieǳiał mąż — z twoich uczuć. Mnie również ciężko
bęǳie rozstać się z synem, ale musimy przede wszystkim myśleć o nim, dbać o ego
przyszłość. Żeby wyrosnąć na wielkiego człowieka, musi dużo się uczyć.

⁹⁶⁰koszerny (hebr. dosł.: właściwy) — przymiotnik określa ący roǳa e pokarmów dozwolonych do spożycia
przez prawo żydowskie (halachę) oraz warunki w akich powinny być przechowywane i spożywane. Zasady te
wywoǳą się z Tory, zostały uściślone w Misznie i Talmuǳie. [przypis edytorski]

⁹⁶¹goj (hebr. dosł.: naród) — termin po awia ący się wielokrotnie w Torze na określenie rozmaitych nieży-
dowskich narodów. [przypis edytorski]

⁹⁶²trefny — niekoszerny; niespełnia ący przepisów Talmudu dotyczących zachowania rytualne czystości.
[przypis edytorski]

⁹⁶³ostatnie wody — ceremonia majim acharonim, czyli obmycie palców po posiłku przed zwróceniem się do
Boga z poǳiękowaniem. [przypis edytorski]
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— Mie litość nade mną. Nie zabiera go ode mnie. To przecież eszcze malutkie
ǳiecko. Potrzebu e matki, żeby go doglądała i strzegła. Może uda nam się znaleźć dobrego
nauczyciela, który by go kształcił w domu.

Rabbi Kahane obiecał e roze rzeć się za takim nauczycielem. Wyszedł w tym celu
na miasto. Na rynku roiło się od luǳi przybyłych z innych miast. Spotkał tam Eliezera
Zeiriego, człowieka wielkie wieǳy. Zapytał go, czy nie zechciałby osiąść w mieście na
dłuże i za ąć się edukac ą ego syna Silaka. Rabbi Eliezer wyraził zgodę i udał się do domu
Kahanów. Żona rabbiego Kahanego na ego widok barǳo się ucieszyła.

— Przyǳielę ci na lepszy pokó w domu. Będę prała two ą bieliznę. Będę ci usługiwała
ak na lepsza służąca, żebym tylko nie musiała się rozstać z moim kochanym ǳieckiem.

I w ten sposób Silak pozostał w domu. Nauczyciel był dobry i chłopiec uczył się pilnie.
Roǳice byli zadowoleni i dumni z postępów syna. Rabbi Kahane nieraz powtarzał:

— Nasz syn dobrze się uczy. Mam naǳie ę, że zasłynie ako wielki uczony.
Lata mĳały. Silak się rozwĳał i rósł. Rosła również ego wieǳa. Nauczyciel kształcił

go i uczył przez dwaǳieścia pięć lat. Silak rzadko wychoǳił z domu. Nie chciał tracić
czasu na spacery.

W  rocznicę rozpoczęcia nauki z Silakiem nauczyciel oświadczył rabbiemu Kahane:
— Twó syn uż mnie nie potrzebu e. Umie uż tyle co a. Dalsza mo a obecność

w tym domu nie est uż konieczna.
Rabbi Kahane dał mu w zapłatę za naukę tysiąc monet w złocie i Eliezer wrócił do

swego miasta. Silak miał uż wtedy trzyǳieści lat i oczywiste było, że chciał poznać świat,
którego dotychczas nie miał okaz i zobaczyć. Włożył na siebie nowe szaty i poszedł na
rynek. ǲień był gorący i Silak wkrótce poczuł pragnienie. Nagle usłyszał, ak nosiwoda
wychwala swó towar:

— Woda! Zimna woda! Słodka woda! Woda pokrzepi wasze serca. Za eden edyny
kaskas szklanka wody.

Silak podszedł do nosiwody i poprosił o szklankę wody. Okazało się, że nosiwoda
pochoǳi z ego roǳiny.

— Masz kaskas? — zapytał go nosiwoda.
— A eśli nie mam? Jaką wartość posiada kaskas? Przecież to na mnie sza moneta

w kra u. Czy nie mógłbyś mi dać wody bez pienięǳy? Jestem, ak ci wiadomo, wielkim
uczonym.

— A co a mam z tego, żeś ty uczony? Ciebie Bóg stworzył po to, żebyś się uczył
Tory⁹⁶⁴, a mnie po to, żebym roznosił wodę i w ten sposób mógł wyżywić żonę i ǳieci.
Chcesz się napić, to płać.

Silak ze smutkiem w sercu wrócił do domu. Podarł na sobie piękne szaty i wybuchnął
płaczem.

— Co ci się stało? — zapytali roǳice.
— Doszedłem do wniosku — odpowieǳiał — że cała nauka niewarta est złamanego

grosza. Dwaǳieścia pięć lat poświęciłem nauce, która nie ma wartości w świecie. Nie
można za nią nabyć nawet szklanki wody. O cze! Nie chcę uż więce znać Tory. Naucz
mnie lepie czegoś innego.

— Dobrze, mó synu — odpowieǳiał o ciec. — Zrobię z ciebie kupca. Wy mĳ z że- Handel
lazne skrzynki portfel i poda mi go.

Silak przyniósł o cu srebrny portfel. Rabi Kahane wy ął z niego drogą perłę i tak do
syna powieǳiał:

— Weź tę perłę i uda się na rynek. Na pierw pó dź do kramarzy, którzy handlu ą
fałszywymi diamentami, i zapyta ich, ile ci daǳą za perłę, ale nie sprzedawa e . Po-
tem idź do kramarzy, którzy handlu ą prawǳiwymi diamentami. Im masz sprzedać ą za
na wyższą cenę, aką zdołasz od nich wytargować. Połowę z uzyskanych pienięǳy oddasz
nam, roǳicom, a połowę sobie pozostawisz. Pamięta przy tym, że eśli osoba z nasze
roǳiny nie miała dla ciebie litości i nie chciała ci podarować łyku zimne wody, które

⁹⁶⁴Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]
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wartość była minimalna, to tym barǳie obcy luǳie nie będą się oglądali na two ą pozy-
c ę i wieǳę. Dobrze więc, że bęǳiesz posiadał trochę pienięǳy, albowiem za nie można
wszystko dostać.

Silak udał się do kramarzy handlu ących fałszywymi diamentami, którzy oszacowali
i wycenili perłę. Zgodnie z nakazem o ca nie sprzedał im perły i poszedł do kramarzy
handlu ących prawǳiwymi diamentami. Pierwszy kramarz na widok perły natychmiast
zaproponował mu tysiąc szekli⁹⁶⁵, ale Silak udał się do drugiego kupca, który był gotów
dać mu więce . Od niego poszedł do trzeciego i czwartego, i następnych kupców, aż
ǳiesiąty z kolei zapłacił tysiąc pięćset złotych szekli.

Zadowolony z dokonane transakc i wrócił do domu i z radością w głosie powieǳiał
do o ca:

— Chodź, poǳielimy pieniąǳe, które uzyskałem ze sprzedaży perły.
— Mó synu — oświadczył o ciec — dałem ci perłę nie tylko po to, żebyś ą sprzedał,

ale po to, żeby cię nauczyć rozumu i udowodnić, że tak ak handlarz kolorowych szkieł
nie może się znać na perłach, tak samo nosiwoda nie może się znać na Torze, na nauce.

       Kłamstwo, Sąd, Kobieta,
Krzywda

W królestwie babilońskim⁹⁶⁶ żył pewien człowiek o imieniu Jeho ochin. Jego żoną była
Szoszana, córka pobożnych roǳiców, którzy wychowali ą w duchu prawości, bo aź-
ni Boże i wszelkich cnót. Jeho ochin był człowiekiem wykształconym, sprawiedliwym
i rozumnym. Cieszył się przeto ogromnym mirem⁹⁶⁷ wśród swoich pobratymców, którzy
w ważnych sprawach zawsze zasięgali ego rady lub szukali u niego pomocy. W ten sposób
stał się głównym arbitrem⁹⁶⁸ w ich sporach zarówno ma ątkowych, ak roǳinnych.

Miał Jeho ochin piękny dom i wspaniały ogród, przez który przepływała rzeczka.
Szoszana zwykła była coǳiennie spacerować po ogroǳie i kąpać się w e czyste , chłodne
woǳie.

Do Jeho ochina coǳiennie również przychoǳili dwa sęǳiowie wyznaczeni spośród
na mądrze szych starców, którzy wraz z nim rozstrzygali spory zwaśnionych stron i wy-
dawali wyroki.

Pewnego dnia starzy sęǳiowie zauważyli Szoszanę. Na widok piękne kobiety roz-
gorzał w ich sercu płomień nieczyste żąǳy. Z trudem doprowaǳili sprawy sądowe do
końca, po czym udali się do domów. W droǳe poǳielili się myślami i uczuciami, które
ogarnęły ich na widok Szoszany. Naraǳili się, w aki sposób wciągnąć Szoszanę w swo ą
sieć.

Nie było dnia, żeby nie mówili o swoich niecnych zamiarach. I w nocy również nie
zaznali spoko u. Ciągle mieli przed oczyma piękną Szoszanę. Pewnego dnia, kiedy roz-
prawa sądowa dobiegła końca i luǳie opuścili dom Jeho ochina, sęǳiowie nie udali się
do swoich domów. Postanowili pozostać i szukać sposobności zetknięcia się z Szoszaną.
Wieǳieli, że wkrótce ak zwykle wy ǳie do ogrodu. Po cichu wyślizgnęli się z domu
i ukryli za dużym, gęsto zarośniętym drzewem.

Ze swego ukrycia wiǳieli, ak Szoszana w towarzystwie dwóch służek wchoǳi do
ogrodu. Po chwili usłyszeli, ak poleciła im udać się do domu po ǳbanek ole ków do
wysmarowania ciała. Nakazała im również zamknąć drzwi domu na klucz, żeby nikt nie
mógł we ść do ogrodu. Kiedy służące oddaliły się, Szoszana zd ęła suknię z zamiarem
wykąpania się w rzeczce. Wtedy oba starcy wyskoczyli ze swo e kry ówki i chwyciwszy
nagą Szoszanę w swo e łapy, zawołali:

— Zostań naszą kochanką. Jeśli się nie zgoǳisz, powiemy wszem i wobec, że złapa-
liśmy cię na randce z młodym człowiekiem.

⁹⁶⁵szekel (hebr. dosł.: ważyć) — ednostka wagi ale równocześnie ednostka pieniężna. Zanim zaczęto bić
monety na Bliskim Wschoǳie szeklem określano ilość, a właściwie, wagę srebra. Od końca VI w. p.n.e. termin
szekel odnosił się do wybĳane wtedy srebrne monety. [przypis edytorski]

⁹⁶⁶Babilonia — starożytne państwo w Mezopotamii, na terenie obecnego Iraku, które istniało od ok. 
r. p.n.e. do  p.n.e. Na większe znaczenie gospodarcze i terytorialne osiągnęła za panowania Hammurabiego
(– p.n.e.). [przypis edytorski]

⁹⁶⁷mir — duże uznanie, respekt. [przypis edytorski]
⁹⁶⁸arbiter — osoba rozstrzyga ąca coś. [przypis edytorski]
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Ze strachu Szoszana zaczęła drżeć. Zdała sobie sprawę, że znalazła się w sytuac i niemal
bez wy ścia. Wieǳiała, że starcy gotowi są na wszystko. Bała się skandalu i kompromitac i.
Zaczęła rozważać:

— Co zrobić? Sama niczego nie wymyślę. Trzeba zdać się na pomoc Boga. On est
sprawiedliwy. On pomaga tym, którzy Mu ufa ą.

Zaczęła głośno wołać:
— Pomóż mi, Boże żydowski! Wybaw mnie z rąk tych złoczyńców.
Starcy ednak zaczęli eszcze głośnie krzyczeć. W ich krzyku było edno wielkie

oskarżenie Szoszany. Oczerniali ą i obrzucali błotem.
Usłyszeli to służący w domu Jeho ochina. Otworzyli drzwi prowaǳące do ogrodu

i przybiegli na mie sce, gǳie stali starcy i Szoszana. Wkrótce z awili się e krewni i zna-
omi. W ich obecności starcy powtórzyli swo e oskarżenie. Zdumienie ogarnęło wszyst-
kich. Tego się nikt po Szoszanie nie spoǳiewał.

Następnego dnia odbył się sąd w domu Jeho ochina. Przybyło nań niemal całe mia-
sto. Starcy powtarzali swo e oszczerstwo. Zeznali, że wiǳieli, ak Szoszana kochała się
z pewnym młoǳieńcem. Schwytali go, ale ten wyrwał im się z rąk i uciekł. Luǳie ze-
brani w izbie uwierzyli starcom, dotychczas bowiem znani byli ze swo e pobożności,
uczciwości i prawości.

Wezwano Szoszanę do stawienia się przed obliczem sądu. Weszła w towarzystwie
krewnych i przy aciół. Jako skromna i delikatna kobieta miała twarz zakrytą woalką.
Starcy w porywie złości zerwali z nie woalkę, po czym bez dłuższych debat zasąǳili na
śmierć przez ukamienowanie.

Szoszana, usłyszawszy wyrok, podniosła oczy ku niebu i zawołała:
— Gǳie esteś, prawǳiwy i sprawiedliwy Sęǳio? Przecież Ty esteś edynym rzeczy-

wistym świadkiem, który wszystko wie. Pomóż mi i wybaw od niesprawiedliwe i nieza-
służone kary śmierci. Niecha nie umrę ako grzesznica na oczach zebranych tu luǳi.

I Bóg wysłuchał ą i zesłał e pomoc. W owym czasie żył prorok Daniel⁹⁶⁹. Służył
wtedy na dworze perskiego księcia. Z obawy o zanieczyszczenie nie korzystał z potraw
kuchni książęce . Żywił się potrawami koszernymi⁹⁷⁰ przez siebie samego sporząǳonymi.
Usłyszawszy głos z nieba o sąǳie nad Szoszaną, wpadł do izby sądowe i zawołał:

— Boże mó ! Pozwól mi oczyścić z zarzutów imię te prawe kobiety!
— Kto to est? Kim est ten człowiek?
Na te pytania, które padły z szeregu zgromaǳonych w sąǳie luǳi, ktoś odpowieǳiał:
— To Daniel.
Ale zaraz rozległy się też pretens e pod ego adresem:
— Jak możesz się za nią wstawiać?
— A ak wy możecie bez zbadania sprawy skazać na śmierć niewinne ǳiecko żydow-

skie? Chcecie wbrew prawu Tory⁹⁷¹ zgłaǳić uczciwą kobietę? Zaczeka cie z wykonaniem
wyroku, dopóki nie zbadam sprawy do końca.

Starcy nalegali ednak na szybkie wykonanie wyroku.
— Co ty gadasz? Ta kobieta popełniła taki a taki grzech. Za to należy się kara uka-

mienowania.
— Rozǳielcie obu świadków. Przesłucham każdego z osobna.
Odprowaǳono więc ednego ze starców do odǳielnego poko u i Daniel zaczął wy-

pytywać drugiego:

⁹⁶⁹Daniel — prorok; wysoko uroǳony Żyd, w młodości wzięty, wraz z trzema innymi wysoko uroǳonymi
Żydami, ako niewolnik do Babilonii, gǳie miał zostać przyuczony do służby królowi Nabuchodonozorowi II
(Dn ,–); służył ako doradca królewski i tłumacz snów (Dn –); pomówiony o niewypełnianie zarząǳeń
królewskich skazany na pożarcie przez lwy, został uratowany od śmierci przez Boga (Dn ,–). [przypis
edytorski]

⁹⁷⁰koszerny (hebr. dosł.: właściwy) — przymiotnik określa ący roǳa e pokarmów dozwolonych do spożycia
przez prawo żydowskie (halachę) oraz warunki w akich powinny być przechowywane i spożywane. Zasady te
wywoǳą się z Tory, zostały uściślone w Misznie i Talmuǳie. [przypis edytorski]

⁹⁷¹Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]
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— Powieǳ mi, grzeszny człowieku, w przeciwnym bowiem razie zostaniesz rozszar-
pany na strzępy. Pod akim drzewem ukryłeś się?

— Pod dębem.
— Zasłużyłeś na śmierć. W całym ogroǳie nie ma ani ednego dębu.
Potem wprowaǳono następnego starca. Daniel zwrócił się do niego tymi słowy:
— Ty nie pochoǳisz z plemienia żydowskiego. Twoi przodkowie nieraz rzucali w Izra-

elu oszczerstwa na nasze piękne młode ǳiewczęta. Wskutek tego zostaliśmy wygnani
z o czyzny. Powieǳ wobec wszystkich tu zgromaǳonych luǳi, pod akim drzewem za-
stałeś tę kobietę z młoǳieńcem?

— Pod kasztanem.
— Za to trzeba drzeć z ciebie pasy. W całym ogroǳie nie zna ǳiesz takiego drzewa.
Oszczerstwo niecnych starców wyszło na aw i Daniel wydał na nich wyrok śmier-

ci. Tym wyrokiem eszcze barǳie umocnił swó autorytet wśród Żydów. Uchronił ich
bowiem od przelania niewinne krwi.
   
Król Adrian⁹⁷² wyruszył kiedyś z wo skiem przeciwko ludowi, który wzniecił powstanie. Król, Żona, Mąż, Pieniąǳ
Po droǳe spotkał starego człowieka, który właśnie saǳił drzewa figowe. Adrian zatrzymał
się przed nim i powieǳiał:

— Człowieku, po co się wysilasz? Jesteś przecież barǳo stary, trud twó nie tobie
przecież, lecz innym luǳiom przyniesie pożytek.

Starzec na to rzekł:
— Nie szkoǳi. Ja uczciwie wykonu ę mo ą pracę. Jeśli będę żył, spożywał będę owoce

mo ego trudu. Jeśli umrę, to korzystały z niego będą mo e ǳieci.
Wyprawa wo enna Adriana trwała trzy lata. W powrotne droǳe zahaczył znowu o sad

starca. Ten przygotował na ego cześć kosz pierwszych fig z zasaǳonych przed trzema laty
drzew. Wręcza ąc królowi kosz fig, starzec rzekł:

— Panie mó ! Przy mĳ łaskawie ten oto dar. Ja estem tym starym człowiekiem,
którego ostrzegałeś przed saǳeniem drzew. Jak wiǳisz, dożyłem zobaczenia na własne
oczy owoców mego trudu.

Adrian zwrócił się wtedy do swoich sług:
— Weźcie od starca kosz i zapełnĳcie go złotymi denarami⁹⁷³.
Powróciwszy do domu, starzec opowieǳiał o tym żonie i ǳieciom. Sąsiadka na wieść

o tym wydarzeniu powieǳiała do swego męża:
— Luǳie choǳą po tym świecie, robią coś, a Pan Bóg zsyła na nich błogosławień-

stwo, ty zaś sterczysz w domu w ǳień i w nocy i nic nie robisz. Oto sąsiad nasz dał
królowi kosz fig i otrzymał za to kosz złotych denarów. Weź duży kosz i zapełnĳ go figa-
mi, abłkami i wszelkimi innymi słodkimi owocami. Idź z nim do króla, a on cię również
wynagroǳi.

Mąż posłuchał żony. Wypełnił duży kosz różnymi owocami i udał się do pałacu króla.
Stanąwszy przed obliczem Adriana, oświadczył:

— Królu mó ! Słyszałem, że barǳo lubisz owoce, dlatego też przyniosłem ci duży
kosz z owocami.

Adrian skinął na swo e sługi i powieǳiał:
— Weźcie ten kosz i walcie nim w mordę ego właściciela.
Sługi wykonały rozkaz króla. Rozebrali go do naga i zaczęli obrzucać owocami. Tak

długo bili, aż twarz spuchła mu na potęgę. Oczy zaszły mu krwią, i to tak dalece, że
oślepł. Do domu powlókł się w tragicznym nastro u. Żona spoǳiewała się go u rzeć

⁹⁷²Król Adrian, tuta w zanczeniu: Hadrianwłaśc. Publiusz Eliusz Hadrian (–) — cesarz rzymski w latach
–. W polityce zagraniczne kierował się zasadą zaprzestania podbo ów, unikania konfliktów militarnych
i umacniania granic oǳieǳiczonego państwa. Za ego panowania, w latach –, miała mie sce druga wo na
żydowsko-rzymska (powstanie Bar-Kochby), Hadrian za mował się e stłumieniem. Zburzono wówczas Jero-
zolimę, wygnano z nie Żydów, zakazano praktykowania udaizmu, nazwę miasta zmieniono na Colonia Aelia
Capitolina, a nazwę Judei na Syria Palestina. [przypis edytorski]

⁹⁷³denar a. zuz (hebr.) — srebrna moneta rzymska bita od III w. p.n.e.; e ciężar i zawartość srebra zmieniały
się. Z czasem określenie denar zaczęto używać ako uniwersalne i oznaczało monetę, niekoniecznie srebrną.
[przypis edytorski]
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z koszem pienięǳy, a tymczasem zobaczyła przed sobą złamanego, spuchniętego starca.
Na e pytanie, co się stało, odpowieǳiał:

— To wszystko dlatego, że posłuchałem two e rady. Szczęście, że w koszu nie miałem
twardych i większych owoców. Wtedy uż żywy nie wróciłbym do domu.
 
Żył w swoim czasie pewien człowiek, który w sprawach handlowych zmuszony był udać
się do obcych, dalekich miast. Opiekę nad żoną powierzył swemu bratu, który zobowiązał
się pomagać e w pracy i strzec ą podczas nieobecności męża.

Uspoko ony zapewnieniami brata, że wywiąże się solidnie z opieki nad żoną, opuścił
dom i udał się w drogę. W praktyce ednak okazało się, że brat inacze po ął swe obo-
wiązki. Zaczął nawieǳać szwagierkę w e sypialni. Używał przy tym słodkich słów, żeby
zaproponować e seksualne współżycie. Ona z oburzeniem odrzuciła ego propozyc ę.
Starała się przemówić mu do rozsądku i sumienia.

— Mó mąż to twó przecież brat. Powierzył ci opiekę nade mną. Ty zaś, miast mnie
strzec przed złem, namawiasz do podłości. Jak śmiesz żądać ode mnie, żebym zdraǳiła
męża? Czy w ten sposób odpłacasz się bratu za ego zaufanie do ciebie?

Wiǳąc, że samymi słodkimi słówkami niczego nie wskóra, wybrał inną drogę. Któ-
regoś dnia przyszedł rano do domu szwagierki i polecił służącemu wziąć ǳban i udać się
po czystą wodę do źródła. Kiedy służący wyszedł z domu, udał się do sypialni szwagierki
z zamiarem e zgwałcenia. Kobieta zaczęła krzyczeć wniebogłosy. Przerażony szwagier
wybiegł na ulicę. Po chwili namysłu wyna ął dwóch fałszywych świadków, którzy mieli
zeznać, że wiǳieli tę kobietę w miłosnym uścisku ze służącym.

Odbył się sąd w Sanhedrynie⁹⁷⁴. Rozprawa toczyła się w obecności oskarżone . Świad-
kowie złożyli odpowiednie zeznania i sąd skazał kobietę na ukamienowanie.

Po ogłoszeniu wyroku wyprowaǳono kobietę za mury Jerozolimy⁹⁷⁵ i ukamienowa-
no. Pokryto e ciało kupą kamieni.

W trzy dni po tym wydarzeniu przybył do Jerozolimy pewien mąż wraz z synem,
który miał studiować tuta Torę⁹⁷⁶. Kiedy znaleźli się tuż przy murze miasta, zapadła noc.
Przybyli postanowili przenocować pod murem. Ułożyli się do snu akurat na te kupie
kamieni, pod którą leżała skazana na śmierć. Nagle usłyszeli, ak od spodu rozlega się
głos płaczące kobiety.

— Źli luǳie… rzucili na mnie oszczerstwo. Jestem niewinna… niewinna.
Starszy mężczyzna, usłyszawszy to, natychmiast rozrzucił kamienie. Przed ego oczami

ukazała się kobieta.
— Kim esteś? Jak się tu znalazłaś?
Kobieta opowieǳiała mu wszystko. Od wy azdu męża do oszczerczego oskarżenia

i niesłusznego wyroku. Na koniec zapytała, dokąd uda ą się z synem.
— Iǳiemy — odpowieǳiał — do Jerozolimy. Mó syn pode mie tam naukę Tory.
— Jeśli mnie weźmiesz z sobą, pode mę się nauczania twego syna. Znam barǳo

dobrze Biblię, proroków i Pismo.

⁹⁷⁴Sanhedryn — zwany też Wysoką Radą lub Wielkim Sanhedrynem; na wyższa instytuc a sądownicza i re-
ligĳna starożytnego Izraela. Zgodnie z tradyc ą rabiniczną istniała nieprzerwanie od czasów mo żeszowych do
IV w n.e., ednak pierwsze pisemne potwierǳenie istnienia Sanhedrynu pochoǳi z  r. p.n.e. Sanhedryn
zbierał się w Jerozolimie na Wzgórzu Świątynnym, przewodniczył mu arcykapłan. W czasie diaspory mie sce,
w którym zbierał się Sanhedryn ulegało zmianom. [przypis edytorski]

⁹⁷⁵Jerozolima a. Jeruzalem — miasto położone na wzgórzach Judei. Nazwa Jerozolima funkc onu e od zdoby-
cia miasta przez Dawida, który ustanowił ą stolicą swo ego państwa (poprzednią stolicą był Hebron) (Sm ,).
Wcześnie miasto przynależało do rodu Jebusytów, stąd nazwa Jebus (Joz ,). W Księǳe Roǳa u, w cza-
sach Abrahama, występu e miasto o nazwie Salem a. Szalem, w którym panował Melchizedek; miasto est
utożsamiane z późnie szą Jerozolimą (Rǳ ,). Król Salomon wybudował w mieście tzw. Pierwszą Świątynię
(Krl ,), mie sce przechowywania Arki Przymierza (Krl ,–), od tego czasu est to na ważnie sze miasto
w religii żydowskie . [przypis edytorski]

⁹⁷⁶Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]
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Rankiem następnego dnia udała się wraz z nimi do miasta. Zatrzymała się w ego
domu i przystąpiła do edukowania ego syna.

Pewnego dnia służący, któremu przypadła do gustu, przystąpił do nie z nieprzyzwoitą
propozyc ą. Obiecywał e złote góry. Kobieta, rzecz asna, odrzuciła. Chwycił nóż, żeby ą
zabić. Ona się uchyliła i nóż trafił w serce chłopca, którego uczyła. Chłopiec padł martwy,
a zabó ca uciekł. Rozpacz o ca, który po powrocie do domu zastał syna martwego, nie
miała granic.

— Nie mogę znosić dale obecności nauczycielki w domu — oświadczył e . — Po
tym, co się stało, musisz opuścić mó dom. Za każdym bowiem razem, kiedy cię wiǳę,
przypomina mi się syn.

Kobieta opuściła dom. Nie ma ąc dokąd się udać, zaczęła wędrować po kra u. Wędro-
wała tak długo, aż doszła do morza. Kiedy stała nad brzegiem, nagle i niespoǳiewanie
przybił do niego statek piracki. Piraci porwali ą na statek i odpłynęli na pełne morze. Po
akimś czasie rozszalał się na morzu sztorm. Wysokie fale miotały statkiem, zaczął tonąć.
Wśród piratów powstała kłótnia. Zaczęli się nawza em oskarżać o to, kto est przyczyną
katastro. Postanowili rozstrzygnąć to przez losowanie. Los padł na nieszczęsną kobietę.
Zaczęli ą wypytywać, kim est i czym się za mu e.

— Jestem Żydówką — odpowieǳiała. — Służę Bogu, który stworzył niebo i ziemię.
Po tym oświadczeniu opowieǳiała im całą swo ą historię. Piraci, którzy tymczasem

ako tako usunęli awarię, poczuli dla nie litość i postanowili wysaǳić ą na pierwsze
napotkane wyspie. Zbudowali dla nie na wyspie domek i odpłynęli w dalszą drogę.

Kobieta, znalazłszy się na zaludnione wyspie, zaczęła zbierać zioła lecznicze. Była do-
świadczoną lekarką i znała się na leczeniu ziołami. Wyleczyła wielu luǳi z różnych chorób
skórnych. Stała się sławna i dorobiła się duże fortuny.

Tymczasem mąż wrócił z dalekie podróży i dowieǳiał się o e ukamienowaniu. Bóg
zaś dla ukarania oszczerców zesłał na nich plagę. Zarówno ego brat, ak i fałszywi świad-
kowie dotknięci zostali trądem. Mąż ukamienowane kobiety spełnił ich prośby i zawiózł
na wyspę, na które ǳiałała sławna lekarka.

Przybyli na mie sce i udali się do e domu. Ona ich od razu poznała, ale oni e nie.
Zwrócili się do nie z prośbą:

— Wielce szanowna pani. Przybywamy z dalekiego kra u. Słyszeliśmy o cudownych
twoich umie ętnościach leczenia trądu. Wylecz nas, a my cię obsypiemy złotem i srebrem.

— Umiem leczyć luǳi tylko w tym przypadku, kiedy wyzna ą swo e wielkie grzechy.
Bez takiego wyznania mo e lekarstwa nie ǳiała ą.

Zaczęli więc wyznawać swo e grzechy, ale tylko częściowo. Na ważnie sze zataili. Grzech, Zemsta, Podstęp,
Sprawiedliwość, Kara— Czytam z waszych twarzy, że popełniliście wielki grzech, do którego nie chcecie

się przyznać. Jak długo nie powiecie mi prawdy, tak długo leki będą nieskuteczne.
Wtedy dopiero wyznali całą prawdę. W obecności męża lekarki opowieǳieli wszystko

od A do Z.
— Wreszcie przyznaliście się — zawołała lekarka. — Żadne ednak lekarstwo na

świecie nie pomoże wam. Nakazu Boga nie można bezkarnie lekceważyć. Jesteście zło-
czyńcami. Oszczerstwo musi być ukarane, a wyście zgrzeszyli oszczerstwem. Ja właśnie e-
stem tą kobietą, którą skrzywǳiliście. Ja zostałam przez was niewinnie skazana na śmierć
i ukamienowana. Bóg ednak est miłosierny i mnie uratował. Mężczyzna, który przy-
wiózł was do mnie, est moim mężem. Bóg zna wszystkie ta emnice każdego stworzenia.
On u awnia wszystkie ukryte myśli i czyny.

Trze oszczercy umarli. Trądu nie dało się wyleczyć. Sprawiedliwości stało się zadość.
Mąż oǳyskał wierną żonę i resztę życia spęǳili w radości i szczęściu.
     
Rabbi Iszmael⁹⁷⁷ opowiada, że pewnego razu anioł Hagnesgael tak do niego powieǳiał:
„Usiądź przy acielu, na moich kolanach, a powiem ci, co czeka Żydów w przyszłości”.

Sieǳiałem na ego kolanach, a on patrzył na mnie i płakał. Rzęsiste łzy spływały z ego Anioł, Żyd

⁹⁷⁷Rabbi Iszmael a. Iszmael ben Elisza (–) — tannaita trzecie generac i, wnuk arcykapłana o tym samym
imieniu. Rozwĳał prawo halachiczne równolegle do rabbiego Akiby ben Josefa, ale est ono uważane za barǳie
spó ne. [przypis edytorski]
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oczu i oblewały mo ą twarz. Zapytałem go:
— Jasny, świetlisty aniele, dlaczego płaczesz?
— Chodź — odpowieǳiał — zaprowaǳę cię tam, gǳie przechowany est los świę-

tego narodu żydowskiego.
I wziął mnie za rękę, i prowaǳił od ednego do drugiego poko u, od ednego archi-

wum do drugiego. Wyciągnął stamtąd księgi, które zawierały re estry nieszczęść i plag.
Kiedy zapytałem go, na kogo ma ą te nieszczęścia i plagi spaść, odpowieǳiał:

— Na Żydów.
— Powieǳ mi, czy Żyǳi będą w stanie e przetrzymać?
— Przy dź do mnie utro, a powiem ci, że eszcze większe nieszczęścia czeka ą twó

naród.
Następnego dnia wprowaǳił mnie do dalszych pokoi. Pokazał mi re estry większych

nieszczęść, które ma ą spaść na Żydów. Jedni zginą od miecza, druǳy padną ofiarą rabun-
ków, a eszcze inni uprowaǳeni zostaną do niewoli. A kiedym go zapytał, czy wypełniony
uż został re estr ich nieszczęść, odpowieǳiał:

— Coǳiennie przybywa nowych i większych nieszczęść. Z chwilą ednak, kiedy Żyǳi
wchoǳą do bóżnicy⁹⁷⁸ i wymawia ą słowa modlitwy „Niech bęǳie Imię Jego wzniosłe
i błogosławione na zawsze i na wieki”, wstrzymu emy bieg wydarzeń. Nieszczęścia prze-
sta ą spadać na Żydów.

Pożegnałem się z aniołem i zacząłem schoǳić na ziemię. Usłyszałem wtedy głos osoby
mówiące po arame sku⁹⁷⁹:

— Przena świętszy przybytek zostanie zburzony. Świątynia Pańska zostanie spalona. Proroctwo
Pałac króla opustosze e. ǲiewczęta i chłopcy zostaną uprowaǳeni do niewoli. ǲie-
ci króla zostaną zamordowane. Czysty ołtarz zostanie splugawiony. Wszystkie świętości
zostaną przez wrogów pohańbione. Z Jerozolimy⁹⁸⁰ pozostanie kupa gruzu i cała ziemia
Izraela wyglądać bęǳie ak po trzęsieniu ziemi.

Usłyszawszy te okropne słowa, poczułem, ak ciarki przebiega ą mi po grzbiecie, i po
chwili zemdlałem. I kiedym leżał w omdleniu, podszedł do mnie anioł Chadarniel⁹⁸¹
i tchnął we mnie siłę. Przywrócił mi duszę i postawiwszy mnie na nogi, zapytał:

— Przy acielu, co ci się stało?
Ja mu na to tak powieǳiałem:
— Powieǳ mi, na aśnie szy aniele, czy dla Żydów nie ma uż żadne pomocy?
— Chodź, przy acielu, ze mną. Zaprowaǳę cię do archiwów, w których przechowane

są re estry pocieszeń i pomocy zbawienne dla Żydów.
I zaprowaǳił mnie do pomieszczeń, w których zobaczyłem całe ple ady aniołów tka-

ących wspaniałe szaty pomocy i pocieszenia. Wyrabia ą korony życia i korony te inkru-
stu ą drogimi kamieniami i brylantami. Perfumu ą e przeróżnymi wonnościami i pach-
nącymi ziołami. Zapytałem:

— Dla kogo są te korony życia?
— Dla Żydów — odpowieǳiał.

  
Był żył kiedyś pewien barǳo bogaty człowiek. Miał wiele brylantów, mnóstwo złota
i srebra. Z natury ednak był niesłychanie skąpy. Drugiego takiego skąpca chyba nie było

⁹⁷⁸bóżnica a. bożnica a. synagoga — w udaizmie mie sce modlitw, odprawiania nabożeństw, studiowania Tory
i Talmudu; często również sieǳiba gminy żydowskie . W bóżnicy zna du e się Aron ha-kodesz, roǳa skrzyni,
w które przechowywane są zwo e Tory; powyże zawieszona est lampka Ner tamid, symbol obecności Boga.
Centralne mie sce za mu e bima, podwyższenie z pulpitem, z którego czytana est Tora. [przypis edytorski]

⁹⁷⁹aramejski — eden z ęzyków semickich używanych od II w.p.n.e. do ǳisia . Początkowo używany edynie
przez Arame czyków, ale na początku I w. p.n.e. rozpowszechnił się na całym Bliskim Wschoǳie. [przypis
edytorski]

⁹⁸⁰Jerozolima a. Jeruzalem — miasto położone na wzgórzach Judei. Nazwa Jerozolima funkc onu e od zdoby-
cia miasta przez Dawida, który ustanowił ą stolicą swo ego państwa (poprzednią stolicą był Hebron) (Sm ,).
Wcześnie miasto przynależało do rodu Jebusytów, stąd nazwa Jebus (Joz ,). W Księǳe Roǳa u, w cza-
sach Abrahama, występu e miasto o nazwie Salem a. Szalem, w którym panował Melchizedek; miasto est
utożsamiane z późnie szą Jerozolimą (Rǳ ,). Król Salomon wybudował w mieście tzw. Pierwszą Świątynię
(Krl ,), mie sce przechowywania Arki Przymierza (Krl ,–), od tego czasu est to na ważnie sze miasto
w religii żydowskie . [przypis edytorski]

⁹⁸¹Chadarniel — w angelologii żydowskie anioł, strażnik drugie bramy nieba. [przypis edytorski]
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na całym świecie. W ponieǳiałek i czwartek, dla przykładu, zwykł był nie choǳić do
bóżnicy⁹⁸², bo w te dni zbierano do puszki pieniąǳe na cele dobroczynne.

Miał edną zbożną zaletę. Wykonywał edną micwę⁹⁸³, eden z nakazów Zakonu. Ta
micwa była ego tarczą ochronną. Był mianowicie mohelem⁹⁸⁴. Dokonywał rytualnego
obrzezania⁹⁸⁵ chłopców. Nie odstraszały go ani duże odległości, ani zła pogoda. Jeźǳił
chętnie i pienięǳy za to nie brał. Ani u biednych, ani u bogatych.

Pewnego razu nawieǳił go diabeł. Z awił się przebrany za człowieka i oświadczył:
— Mo a żona uroǳiła chłopca. Jutro ma się odbyć uroczystość obrzezania. Bądź

łaskaw i przy dź do nas. Mieszkam dość daleko stąd.
Skąpy bogacz przy ął zaproszenie. Wsiadł do ego wozu i po echał z nim. Do eżdża ąc

do lasu skąpiec zauważył, że obrana droga nie est ani gładka, ani równa. Konie musiały
w nierównym tempie przeskakiwać przez nagle wyrosłe pagórki, aby za chwilę gwałtow-
nie ześlizgiwać się w doliny. Wskutek zbyt szybkie azdy skąpiec nie mógł złapać tchu.
Ogarnął go strach. Zaczął błagać powożącego, żeby zwolnił tempo, ale ten nie zwracał
uwagi na ego prośby. Jeszcze mocnie popęǳił konie. Wreszcie dotarli do akiegoś ma-
łego osiedla. Domów było tu niedużo, ale za to każdy był okazały i pięknie zbudowany.
Diabeł wprowaǳił skąpego mohela do swego domu. Mohel od razu wszedł do poko u
położnicy. Ta na ego widok barǳo się ucieszyła.

— Zbliż się — powieǳiała — chcę ci powierzyć ta emnicę. Nie estem diablicą.
Jestem człowiekiem. Kiedym była młodą ǳiewczyną, porwał mnie diabeł i siłą mnie po-
ślubił. Uroǳiłam chłopca i chcę, żebyś go obrzezał. Ostrzegam cię też przed spożyciem
czegokolwiek w tym domu. Nie tknĳ ani eǳenia, ani napo u, eśli chcesz zachować ży-
cie. Nie przy mĳ też ani od mego męża, ani od kogoś innego w tym osiedlu żadnego
prezentu.

Nasz mohel, czyli skąpy bogacz, dopiero teraz połapał się, gǳie się zna du e. Słowa
kobiety prze ęły go do głębi. Wieczorem podczas kolac i, na które byli sąsieǳi gospo-
darza, nie tknął niczego z suto zastawionego stołu. Wykręcił się, że est zmęczony drogą.
Zaraz też udał się do przyǳielonego mu poko u gościnnego na odpoczynek.

Następnego dnia w domu gospodarza z awiło się więce niż podczas wczora sze kolac i
gości. Były to same biesy⁹⁸⁶ i diabły uda ące luǳi. Mohel zdawał sobie z tego sprawę
i miał się na baczności. Obrzezania dokonał według wszystkich reguł Zakonu, ale przy
biesiadnym stole powstrzymał się od eǳenia i picia. Był wystawiony na ciężką próbę,
gdyż był barǳo głodny, a zapach doskonałych potraw drażnił podniebienie i wzmagał
apetyt. Na pytanie o powód powstrzymywania się od eǳenia odpowieǳiał, że zgodnie
ze swoim zwycza em pości w dniu, kiedy dokonu e obrzezania.

Po uczcie gospodarz domu zaprosił go do drugiego poko u, żeby mu coś ciekawego
pokazać. Pokó był duży. Właściwie była to sala wypełniona mnóstwem drogich srebrnych
przedmiotów.

— Wiem — oświadczył gospodarz — że pan swo ą pracę traktu e ako zbożny uczy-
nek, ako micwę, za którą nie chce wziąć pienięǳy. Dlatego proszę o przy ęcie ode mnie
pamiątki. Proszę sobie wybrać z tych rzeczy, co się panu podoba.

Mohel odmówił przy ęcia prezentu. Wtedy gospodarz wprowaǳił go do inne sali,
w które było barǳo dużo złotych naczyń i biżuterii. I tym razem mohel nie chciał przy ąć
prezentu.

Nie zrażony odmową gospodarz wprowaǳił mohela do następne sali, która była istną
skarbnicą diamentów i pereł.

⁹⁸²bóżnica a. bożnica a. synagoga — w udaizmie mie sce modlitw, odprawiania nabożeństw, studiowania Tory
i Talmudu; często również sieǳiba gminy żydowskie . W bóżnicy zna du e się Aron ha-kodesz, roǳa skrzyni,
w które przechowywane są zwo e Tory; powyże zawieszona est lampka Ner tamid, symbol obecności Boga.
Centralne mie sce za mu e bima, podwyższenie z pulpitem, z którego czytana est Tora. [przypis edytorski]

⁹⁸³micwa (hebr. dosł.: przykazanie, obowiązek) — przykazanie halachiczne zawiera ące zakazy i nakazy; reli-
gĳne prawo żydowskie wyróżnia  micwy do których każdy dorosły Żyd ma się stosować. [przypis edytorski]

⁹⁸⁴mohel — osoba dokonu ąca rytualnego brit mila (hebr.), czyli obrzezania chłopców, które est przeprowa-
ǳane w synagoǳe ósmego dnia po naroǳinach. [przypis edytorski]

⁹⁸⁵obrzezanie — usunięcie agmentów napletka u mężczyzny; rytuał obrzezania est obowiązkowy u Żydów,
ako potwierǳenie przymierza, które zawarł Bóg z Abrahamem (Rǳ ,–). [przypis edytorski]

⁹⁸⁶bies — w przedchrześcĳańskich wierzeniach Słowian: zły duch, demon; od czasów chrześcĳańskich bies
est synonimem diabła. [przypis edytorski]

  Ze skarbnicy midraszy 



— Weź pan, ile tylko dusza zapragnie — powieǳiał gospodarz.
Na widok takich skarbów mohel o mało się nie załamał. Już chciał wyciągnąć rękę po

akiś diament, ale w ostatnie chwili zdołał się opanować.
Na koniec gospodarz wprowaǳił go do zupełnie pustego poko u, na którego ścianach

wisiały tylko pęki kluczy. Mohel zatrzymał się i ze zǳiwieniem w oczach zaczął e oglądać.
— Kiedy pokazałem panu złoto, srebro i drogie kamienie — powieǳiał do niego Bogactwo, Skąpiec, Cnota,

Pokusagospodarz — nie wyraził pan zǳiwienia, a teraz na widok zwykłych żelaznych kluczy est
pan zdumiony. Dlaczego?

— ǲiwię się, gdyż zauważyłem tu pęk takich samych kluczy, akich używam do
moich skrzyń, w których przechowu ę cały ma ątek. Całe mo e złoto, srebro i drogie
kamienie.

Na te słowa gospodarz oświadczył:
— Za to, że był pan dla mnie przychylny, pofatygował się do mego domu i za usługę

nie chciał wynagroǳenia, wy awię panu ta emnicę. Otóż estem królem bandy diabłów,
których zadaniem est policzyć się ze skąpymi bogaczami stroniącymi od świadczenia
ałmużny. W naszym posiadaniu zna du ą się klucze do waszych skarbów. Kiedy tacy ak
pan bogacze umiera ą, ma ątek ich przechoǳi do nas. Kto nie da e biednym ałmużny,
ten musi oddać ma ątek diabłu.

Po te rozmowie diabeł zaprzągł konie do wozu i odwiózł skąpego bogacza do domu.
W droǳe bogacz pod ął niezłomne postanowienie, że od te chwili bęǳie prowaǳił zu-
pełnie inny tryb życia. Bęǳie pomagał krewnym i nie skąpił biednym ałmużny. Kiedy
zaś wszedł do domu, zauważył, że przy pęku ego własnych kluczy wisi pęk kluczy od
diabła.
      Bogactwo, Bieda, Wiara

Był kiedyś pewien barǳo pobożny mąż, który przysiągł sobie, że nigdy i od nikogo ni-
czego za darmo nie przy mie. Żył w skra ne nęǳy. Miał edno tylko ubranie do noszenia
w ǳień i edną kołdrę do spania w nocy. Nie ǳiw, że często opłakiwał swó los i prosił
tylko Boga o pomoc. I mimo iż ego używane bez przerwy ubranie i kołdra rozleciały się
na strzępy, a sam znalazł się na śmietniku, nie chciał od nikogo przy ąć ałmużny.

I oto pewnego dnia stanął przed nim przebrany za Araba sam prorok Eliasz⁹⁸⁷, który
miłosiernym głosem tak do niego powieǳiał:

— Jeśli chcesz, pożyczę ci dwie srebrne monety. Przehandlu esz e i zarobisz na życie.
Biedak po namyśle wyraził zgodę. Wziął srebro i kupił za nie towar, który za dobrą

cenę sprzedał. Za zarobione pieniąǳe kupił nową partię towaru i znowu na tym zarobił.
Po upływie roku doszedł w ten sposób do dość pokaźnego ma ątku. Zapomniał wtedy
tak dalece o dawne swo e pobożności, że przestał nawet się modlić. Wiǳąc, co się stało
z tym pobożnym człowiekiem, Bóg uczynił Eliaszowi zarzut:

— Miałem na świecie ednego prawego i pobożnego człowieka, a ty mi go odebrałeś.
I zstąpił prorok Eliasz na ziemię, i poszedł do domu dawnego biedaka. Ten był po

uszy pogrążony w interesach.
— Posłucha , człowieku — powieǳiał do niego Eliasz. — Ja estem owym człowie-

kiem, który pożyczył ci dwie sztuki srebra. Odna dź i zwróć mi e.
Udał się nowy bogacz na poszukiwanie sztuk srebra. Wkrótce e odnalazł i zwrócił

prorokowi Eliaszowi. Zaraz po tym wydarzeniu ma ątek zaczął topnieć. Nastał ǳień, kiedy
znowu znalazł się w nęǳy na śmietniku. Pewnego dnia, kiedy sieǳiał na kupie śmieci
i ronił łzy nad niedolą, z awił się przed nim prorok Eliasz i zapytał go:

— Co ci est staruszku?
— Biada mi! Szczęście się ode mnie odwróciło. Straciłem cały ma ątek i stałem się

nęǳarzem.
— Jeśli ci znowu dam owe dwie sztuki srebra, przysięgniesz, że nie ze ǳiesz z drogi

pobożności i nie zapomnisz o coǳienne modlitwie?

⁹⁸⁷Eliasz — prorok, zamieszkiwał pustelnię przy potoku Kerit, eǳenie coǳiennie przynosiły mu kruki (Krl
,–); następnie zamieszkał w mieście Sarepta u wdowy, które wskrzesił syna (Krl ,–). Przekonał króla
Achaba o fałszywości boga Baala, którego ten wprowaǳił kult (Krl ,–). Następnie Bóg nakazał Eliaszowi
iść do Damaszku i namaścić Chazaela na króla Aramu, Jehu na króla Izraela oraz Elizeusza na swo ego następcę,
ako proroka (Krl ,). [przypis edytorski]
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— Tak — odpowieǳiał biedak.
I biedak znowu stał się bogaczem, ale tym razem nie zapomniał o Bożych nakazach

i zakazach.
 
Przed laty był pewien młoǳieniec, który obdarzony wielką siłą fizyczną i ǳikim nieokieł-
znanym charakterem, wiódł żywot niemoralny. Pewnego dnia wpadło mu do głowy, że
powinien radykalnie zmienić dotychczasowy tryb życia. Postanowił więc wstąpić na dro-
gę dobra i bogobo ności. Udał się do rabbiego Szymona ben Szetach⁹⁸⁸ i padłszy przed
nim na kolana, rozszlochał się i zawołał:

— O cze! Rabbi! Od bezmiaru grzechów serce nie przesta e mnie boleć. Chcę odbyć
pokutę.

— Nie płacz, synu mó — odpowieǳiał rabbi Szymon. — Bóle two e ustąpią, ale pod
warunkiem, że nigdy nie posłużysz się kłamstwem. Jeśli pozostaniesz wierny prawǳie,
unikniesz wszelkich nieszczęść.

— Jeśli tylko o to choǳi, to gotów estem spełnić ten warunek.
— Przysięgnĳ!
Młoǳieniec złożył przysięgę i wrócił do domu. Pewnego dnia zauważył, że ego są-

siadka opuszcza dom uda ąc się do łaźni. Ogarnęła go niepohamowana chęć okraǳenia
e . Udał się do e mieszkania i zabrał wszystkie zna du ące się tam złote i srebrne naczy-
nia. W droǳe powrotne zaczął się zastanawiać nad tym, co się stało.

— Jeśli — medytował — sąsiadka po stwierǳeniu kraǳieży zacznie lamentować
i wypytywać mnie, czy wiem coś o kraǳieży, co mam e odpowieǳieć? Czy mam po-
wieǳieć, że nie mam po ęcia? Jeśli tak powiem, złamię przysięgę.

Tego nie mógł zrobić. Wziął więc skraǳione naczynia i zaniósł e z powrotem do
mieszkania sąsiadki. Teraz dopiero zrozumiał, co miał na myśli rabbi Szymon, kiedy po-
wieǳiał, że ǳięki prawǳie uniknie nieszczęść.

,     
Pewnego dnia wyszedł rabbi Akiba⁹⁸⁹ na targ, żeby sprzedać drogocenną perłę. W mieście
żył bogacz, który miał zwycza przebierać się za biedaka. Wǳiewał na siebie łachmany
i pokornie kłaniał się wszystkim przechodniom. Większą część dnia przesiadywał razem
z biedakami w bóżnicy⁹⁹⁰. Znalazłszy się na targowisku, zobaczył, ak rabbi Akiba ofe-
ru e perłę do sprzedania. Długo nie myśląc podszedł do rabbiego Akiby i zgłosił chęć
zakupienia perły. Poprosił go, żeby się udał z nim do domu, gǳie zapłaci mu zgodnie
z wartością perły.

Z początku rabbi Akiba wahał się, czy przy ąć propozyc ę „biedaka”. Myślał, że ten
chyba żartu e, ale kiedy przestąpił próg ego domu, zobaczył, ak liczni słuǳy wyszli mu
na spotkanie i zaprowaǳili do pięknie urząǳonego poko u, gǳie posaǳili go na złotym
krześle. Potem przynieśli miskę wody i obmyli mu nogi. Na polecenie „biedaka” wy ęli
ze skrzyni pieniąǳe i wręczyli e rabbiemu Akibie.

Bogacz wziął perłę od rabbiego Akiby i wraz z sześcioma innymi włożył do moźǳierza,
po czym rozkruszył e na proch, który wsypał do szklanki z lekarstwem. Rabbi wiǳąc,
co się stało z perłami, nie posiadał się ze zdumienia.

⁹⁸⁸Szymon ben Szetach (ok.– p.n.e.) — faryzeusz, zwierzchnik Sanchedrynu za panowania Aleksandra
Janna a i królowe Aleksandry Salome w Judei. Zainic ował powstawanie esziw w każdym większym mieście.
[przypis edytorski]

⁹⁸⁹Akibawłaśc. Akiba ben Josef (ok. –) — tannaita trzecie generac i; zaangażowany w ostateczne ustalenie
kanonu biblii hebra skie oraz zebranie przekazów ustnych dotyczących żydowskiego prawa religĳnego, co dało
podstawy do pracy nad Miszną. Poparł powstanie Bar-Kochby (–), za co zginął śmiercią męczeńską;
zaliczany do ǲiesięciu Męczenników żydowskich. [przypis edytorski]

⁹⁹⁰bóżnica a. bożnica a. synagoga — w udaizmie mie sce modlitw, odprawiania nabożeństw, studiowania Tory
i Talmudu; często również sieǳiba gminy żydowskie . W bóżnicy zna du e się Aron ha-kodesz, roǳa skrzyni,
w które przechowywane są zwo e Tory; powyże zawieszona est lampka Ner tamid, symbol obecności Boga.
Centralne mie sce za mu e bima, podwyższenie z pulpitem, z którego czytana est Tora. [przypis edytorski]
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Bogacz uda ący żebraka polecił następnie przygotować stół do posiłku. Przy stole za-
siadł razem z uczniami, którzy towarzyszyli rabbiemu Akibie. Po spożyciu posiłku rabbi
Akiba zwrócił się do gospodarza domu tymi słowy:

— Wiǳę, że Bóg obdarzył cię wielkim bogactwem. ǲiwię się więc, czemu sam siebie
poniżasz przebiera ąc się za biedaka i zasiadasz w bóżnicy z biednymi nieszczęśliwymi
ludźmi.

— Rabbi — odpowieǳiał gospodarz domu — człowiek nic nie znaczy. Jego życie
przemĳa ak cień. Pieniąǳe zaś nie trzyma ą się ednego mie sca. Dlatego wolę przebywać
z biednymi ludźmi. Nie chcę ǳięki bogactwu wywyższać się nad innymi. Jeśli kiedyś
zbiednie ę, poczu ę się swo sko wśród biedaków. Ponadto wierzę w to, że wszyscy luǳie
są sobie równi. Zarówno bogaci, ak biedni. Wszyscy mamy ednego O ca w niebie.

       Gospodarz, Złoǳie , Kara

Szli kiedyś drogą dwa luǳie. Jeden z nich był cadykiem⁹⁹¹, czyli mężem sprawiedliwym,
a drugi był rasza, czyli człowiekiem występnym. Właśnie mieli minąć sto ącą na uboczu
gospodę. Po krótkie wymianie zdań postanowili do nie wstąpić.

Na widok smakowitych rzeczy zna du ących się na stole w gospoǳie rasza powieǳiał
na ucho do cadyka:

— Na eǳmy się do syta i szybko zmy my się bez zapłaty.
Cadyk, rzecz asna, nie chciał nawet o tym słyszeć. Nie chciał usiąść razem z raszą

do stołu. Tak więc każdy z nich sieǳiał odǳielnie przy innym stoliku. Rasza kazał sobie
podać ak na lepsze potrawy i ak na droższe wina. Cadyk zaś zamówił skromny posiłek
składa ący się z bułeczki, talerza soczewicy i dwóch małych kawałków mięsa. Patrzył rasza
na cadyka i pękał ze śmiechu.

— Popatrzcie no — zawołał — na tego głupca. W gospoǳie est tyle znakomitych
i smakowitych potraw, a on za ada się zwycza ną soczewicą.

Cadyk w odpowieǳi wyśmiał raszę:
— Popatrzcie, co ten podły typek wyprawia. Żre ak zwierzę. Młóci i tnie zębami ak

piłą. Zobaczycie wkrótce, że wybĳą mu zęby.
Uczta dobiegała końca. Cadyk zamówił eszcze dwie szklanki wina. Odmówił ǳięk-

czynne błogosławieństwo, kazał sobie podać rachunek i zapłacił. Właściciel gospody za-
dowolony z gościa złożył mu poǳiękowanie i życzenia dalsze szczęśliwe podróży. Na
widok wychoǳącego z gospody cadyka rasza wstał od stolika i skierował się do drzwi
wy ściowych. Właściciel gospody zatrzymał go i zażądał zapłaty.

— Ile ci się należy? — zapytał rasza. — Z adłem tylko edną bułeczkę.
— Z adłeś dwie, a nie edną. A ile a ek zżarłeś?
— Tylko dwa.
— Pięć, a nie dwa — zawołał właściciel.
Powstała kłótnia. Wkrótce doszło do draki. Skończyła się na tym, że właściciel go-

spody wyprowaǳony z równowagi wybił złoczyńcy zęby. To właśnie miał na myśli król
Dawid⁹⁹², kiedy powieǳiał: „Zęby złoczyńcy wybiłeś”.

   
Pewna kobieta w zachodnim kra u uroǳiła bliźniaczki zrośnięte z sobą. Miały dwie głowy, Siostra, Małżeństwo,

Śmierćcztery ręce i nogi i dwa odǳielne ciała. Lata mĳały i bliźnięta osiągnęły do rzały wiek do
małżeństwa. Jedna chciała wydać się za mąż, druga zaś nawet słyszeć o tym nie chciała.
Co więce , nie chciała, żeby e siostra wyszła za mąż. Powodem te niechęci było to, że
wstyǳiła się mężczyzn i nie chciała ich wiǳieć na oczy.

⁹⁹¹cadyk — zwany również rebe; wzór pobożności, sprawiedliwości i pokory; ponadto: otoczony czcią, cha-
ryzmatyczny przywódca wspólnoty chasyǳkie . [przypis edytorski]

⁹⁹²Dawid (ok.  – ok.  p.n.e.) — na młodszy syn Jessego z Betle em, który został namaszczony, przez
arcykapłana Samuela na króla Izraela, którym został ok. r. p.n.e. Miał na tym stanowisku zastąpić Saula
(Sm ,; Sm ,–). Uwolnił naród izraelski od na eżdża ących go Filistynów zwycięża ąc walkę z Goliatem
(Sm ,–). Dawid był również poetą. Miał wielu synów, ednym z nich był król Salomon, ego następca (Krl
,). [przypis edytorski]
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Mięǳy siostrami wywiązał się spór. Trwał tak długo, aż nie pozostało im nic innego,
ak tylko oddać sprawę do sądu. Tak się złożyło, że prowaǳący rozprawę sęǳia okazał się
człowiekiem barǳo mądrym i doświadczonym. Wysłuchał obu sióstr z wielką uwagą, po
czym poleciwszy im usiąść, przystąpił do zadawania pytań. Zaczął od bliźniaczki, która
sprzeciwiała się małżeństwu siostry.

— Proszę wstać — powieǳiał do nie . ǲiewczyna spróbowała wstać, ale nie dała
rady, gdyż e siostra nie chciała się ruszyć z mie sca.

— Wstań teraz ty — zwrócił się do drugie siostry, która chciała wy ść za mąż.
W mgnieniu oka ǳiewczyna wstała i pociągnęła za sobą siostrę.

— Ty z was obu posiadasz większą część żywotnych sił — oświadczył sęǳia, zwraca ąc
się do bliźniaczki, która chciała wy ść za mąż. — Dlatego masz prawo postąpić tak, ak
chcesz. Nie musisz pytać siostry o pozwolenie.

Silnie sza bliźniaczka wyszła za mąż, słabsza zaś wkrótce potem zmarła ze wstydu.
W kilka ednak dni po e śmierci silnie sza siostra zeszła z tego świata.
  Grzech

Cesarz zapytał kiedyś rabbiego Jehoszuę ben Karcha⁹⁹³:
— Gǳie est sprawiedliwość waszego żydowskiego Boga? Dlaczego dopuszcza do

tego, że roǳą się luǳie głusi, niemi, ślepi i w ogóle ułomni? Dlaczego przychoǳąc na
świat, uż są ukarani?

Odpowiedź rabbiego Jehoszuy brzmiała:
— ǲie e się to tak, że Bóg z góry wie, kim będą ci luǳie. Zanim się ma ą naroǳić,

Pan Bóg uż wie, czy będą z nich dobrzy, czy źli luǳie. Dlatego też w celu ustrzeżenia
ich od grzechów każe im się roǳić z różnymi ułomnościami.

Cesarzowi wystąpienie rabbiego Jehoszuy nie przypadło do gustu. Zaczął zadawać
nowe pytania. Rabbi Jehoszua rzekł wtedy do niego:

— Jeśli chcesz, żebym ci uǳielił lepszego wy aśnienia, da mi tysiąc denarów⁹⁹⁴ i wy-
bierz dla mnie dwóch wiarygodnych luǳi z twego otoczenia, na których świadectwach
można by było polegać.

Cesarz spełnił życzenie rabbiego Jehoszuy. Wziął rabbi Jehoszua tych dwóch luǳi
i udał się z nimi do pewnego ślepego od uroǳenia. Kiedy weszli do mieszkania, rabbi
Jehoszua zwrócił się do niego tymi słowami:

— Jestem w ciężkie sytuac i. Oto z rozkazu cesarza mam ponieść śmierć. Mam tysiąc
denarów i nie wiem, co z nimi zrobić. Pomyślałem, że mogę e u ciebie przechować. Jeśli
zginę, pieniąǳe przypadną tobie, eśli zaś cesarz mnie ułaskawi, to mi e zwrócisz.

Ślepiec, który rzecz asna nie mógł wiǳieć obu świadków, z ochotą przystał na tę
propozyc ę.

Po trzech miesiącach rabbi Jehoszua w towarzystwie świadków przyszedł znowu do
ślepca.

— Oto i estem u ciebie — powieǳiał do ślepca. — Cesarz mnie ułaskawił, więc
proszę cię o zwrócenie mi tysiąca denarów, które tobie powierzyłem.

— O akich denarach mówisz? Nie mam o nich zielonego po ęcia. Żadnych denarów
nigdy od ciebie nie dostałem.

Rabbi Jehoszua zaprowaǳił ślepca przed oblicze cesarza i polecił obu świadkom zre-
lac onować to, co się stało. Ślepiec gwałtownie zaprzeczał relac om świadków, kiedy ci
opowiadali dokładnie, ak wziął pieniąǳe i obiecał e zwrócić. Rabbi Jehoszua tak wtedy
powieǳiał do ślepca:

— Wszystko edno, tak czy siak pieniąǳe nie przyniosą ci szczęścia. Wiǳiałem bo-
wiem na własne oczy, ak two a żona spęǳa czas z obcym mężczyzną. Słyszałem, ak do
niego powieǳiała, że cesarz skaże na śmierć e męża za to, że przywłaszczył sobie cuǳe
tysiąc denarów. Wtedy ona uż wolna, razem z kochankiem poży e sobie za te pieniąǳe.

⁹⁹³Jehoszua ben Karcha — tannaita trzecie generac i. Prawdopodobnie syn Rabbiego Akiby. Na więc ego
komentarzy zna du e się w Agadach. [przypis edytorski]

⁹⁹⁴denar a. zuz (hebr.) — srebrna moneta rzymska bita od III w. p.n.e.; e ciężar i zawartość srebra zmieniały
się. Z czasem określenie denar zaczęto używać ako uniwersalne i oznaczało monetę, niekoniecznie srebrną.
[przypis edytorski]
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Usłyszawszy to, ślepiec natychmiast wy ął pieniąǳe i położył na stole przed cesarzem.
— Teraz wiǳisz, że nasz Bóg est sprawiedliwy — oświadczył rabbi Jehoszua. —

Gdyby ten człowiek miał oczy i mógł wiǳieć, żąǳa pienięǳy byłaby u niego eszcze
większa. Bóg go stworzył ślepcem po to, żeby go uchronić od grzechu.

Cesarz przyznał rac ę rabbiemu Jehoszui i na pożegnanie obdarzył cennym prezentem.

        Gniew

Rabbi Eliazar⁹⁹⁵ spotkał kiedyś na droǳe proroka Eliasza⁹⁹⁶, który prowaǳił karawanę
składa ącą się z czterech tysięcy ob uczonych workami wielbłądów.

— Co zawiera ą te worki? — zapytał rabbi Eliazar.
— Gniew i złość.
— Na kogo i dlaczego?
— Żeby ukarać tych, którzy rozmawia ą podczas czytania Tory⁹⁹⁷ — odpowieǳiał

prorok Eliasz.
   Bóg, Zwierzę

Pewnego razu podczas modlitwy, którą odmawiał rabbi w towarzystwie uczniów, wpadł
wilk i porwał ego synka. Rabbi zatopiony w modlitwie nie ruszył się z mie sca, gdyż nie
mógł przerwać modlitwy. Kiedy skończył, uczniowie zapytali go:

— Rabbi, czy nie wiǳiałeś, że wilk porywa two e ǳiecko?
— Przysięgam, że niczego nie wiǳiałem.
I nim zdążył powieǳieć eszcze edno słowo przybiegł wilk, przynosząc synka rabbie-

go.
— Synku — zapytał rabi — co ci wilk zrobił?
— Zataszczył mnie do akie ś ruiny i wtedy usłyszałem głos z nieba: „Nie to ǳiecko

kazałem ci porwać. Miałeś porwać ǳiecko tamtego…” i nim zdążył dokończyć, rozległ
się z daleka płacz i krzyk: wilk pożarł ǳiecko tamtego…

   Wiara, Córka

O ciec pewne żydowskie ǳiewczyny przy aźnił się z poganinem. Razem edli, pili i przy-
emnie spęǳali czas. Któregoś dnia poganin tak do Żyda powieǳiał:

— Jesteśmy dobrymi przy aciółmi i nic nie stoi na przeszkoǳie, żeby two a córka
wyszła za mąż za mego syna.

Żyd na to odpowieǳiał, że chętnie się na małżeństwo zgaǳa.
Córka usłyszawszy od o ca o czeka ącym ą małżeństwie, nic nie powieǳiała. Do

dnia ślubu nie wymówiła ani ednego słowa. I kiedy ǳień ślubu nastał, weszła na dach
wysokiego domu, w którym mieszkała, i rzuciła się w dół. Zginęła na mie scu.

⁹⁹⁵Eliazar ben Hurkanus a. Eliazar ben Hyrkanus a. Eliazar ha-Gadol — kohen, eden z czołowych tan-
naitów z przełomu I i II w. Członek Sanhedrynu. Zyskał sławę wielkiego uczonego i nauczyciela, posiadał
własną akademię w Lod; ego uczniem był Rabbi Akiba. Pod koniec życia został oskarżony o herez ę i usunięty
z Sanhedrynu. Mimo to est barǳo często cytowany w Misznie i Talmuǳie. [przypis edytorski]

⁹⁹⁶Eliasz — prorok, zamieszkiwał pustelnię przy potoku Kerit, eǳenie coǳiennie przynosiły mu kruki (Krl
,–); następnie zamieszkał w mieście Sarepta u wdowy, które wskrzesił syna (Krl ,–). Przekonał króla
Achaba o fałszywości boga Baala, którego ten wprowaǳił kult (Krl ,–). Następnie Bóg nakazał Eliaszowi
iść do Damaszku i namaścić Chazaela na króla Aramu, Jehu na króla Izraela oraz Elizeusza na swo ego następcę,
ako proroka (Krl ,). [przypis edytorski]

⁹⁹⁷Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]
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Był kiedyś w Babilonie⁹⁹⁸ pewien prostak, który mocno ubolewał nad tym, że się nie
uczył. Nie poznał ani Pięcioksięgu, ani Miszny⁹⁹⁹. Pewnego razu podczas nabożeństwa
w synagoǳe, kiedy kantor¹⁰⁰⁰ odmawiał ostatnie z osiemnastu błogosławieństw, pro-
stak nie czeka ąc, aż skończy słowem „święty”, zaczął krzyczeć: „święty, święty, święty”.
Zakrzyczał w ten sposób kantora, którego słowa nie dotarły uż do uszu modlących się.
Przystąpił wtedy do prostaka prorok Eliasz¹⁰⁰¹ i zapytał go po cichu:

— Dlaczego, synu, tak krzyczałeś?
— Nie dość, żem nie nauczył się Tory¹⁰⁰², to nie wolno mi również krzyczeć?
Słowa prostaka spodobały się Eliaszowi. Niedługo potem prostak opuścił Babilo-

nię¹⁰⁰³ i udał się do Erec Israel¹⁰⁰⁴. Tu został powołany na stanowisko naǳorcy w pałacu
królewskim. Wkrótce też został zarządcą skarbu. Przyǳielono mu plac, na którym zbu-
dował okazały dom. W dostatku i szacunku spęǳił życie. Pozostawił po sobie dobre imię
i spory ma ątek.

      Zazdrość

Rabbi Nachman ber Icchak¹⁰⁰⁵ usypał kiedyś w swoim ogroǳie górkę z piasku. Po pew-
nym czasie wyna ął robotników, żeby górkę rozsypać. Pracowali cały ǳień. Kiedy po
nocnym odpoczynku przystąpili do dalsze pracy, nagle z pagórka wyskoczył trup. Zna-
lazłszy się w powietrzu, nieboszczyk zaczął kiwać i coś niewyraźnego szeptać. Na pytanie,
co chce powieǳieć, oświadczył:

— Zobaczyłem, że ziemia podnosi się nade mną, więc pomyślałem, że nastał czas
zmartwychwstania, a wtedy, ak wiadomo, zmarli wsta ą z grobów.

Robotnicy szybko pobiegli do rabbiego Nachmana i opowieǳieli mu o tym, co się
zdarzyło. Ten natychmiast przybył do nieboszczyka.

— Kim esteś?
— Nieboszczykiem. Zdawało mi się, że uż nastał czas zmartwychwstania.
— Co więc porabiasz pod tą górką?
— Już ci przecież powieǳiałem, żem nieboszczyk, któremu się zdawało, że czas zmar-

twychwstania nadszedł.
— Jeśli z ciebie nieboszczyk, to skąd się wzięły na tobie całe kości i ciało?

⁹⁹⁸Babilon — starożytne miasto w Mezopotamii, dawna stolica Babilonii. Pierwsza wzmianka o Babilonie
pochoǳi z XXIII w. p.n.e. Rola miasta wzrosła za panowania Hammurabiego (– p.n.e.), który prze-
znaczył Babilon na stolicę swo ego imperium. Od XVI w. p.n.e. podupada; ponownie zysku e na ważności
w II poł. VI w. p.n.e. za panowania dynastii nowobabilońskie . Ostateczny upadek miasta dokonał się w III w.
[przypis edytorski]

⁹⁹⁹Miszna — zbiór praw i opinii halachicznych skodyfikowanych przez rabbiego Judę ha-Nasiego w II w. n.e
w ęzyku hebra skim. Stanowi edną z części Talmudu. [przypis edytorski]

¹⁰⁰⁰kantor — w udaistycznych obrzędach religĳnych: śpiewak. Śpiewom kantora, które ma ą charakter litur-
giczny, nie towarzyszą instrumenty; kantor często est również kompozytorem pieśni, które wykonu e. [przypis
edytorski]

¹⁰⁰¹Eliasz — prorok, zamieszkiwał pustelnię przy potoku Kerit, eǳenie coǳiennie przynosiły mu kruki (Krl
,–); następnie zamieszkał w mieście Sarepta u wdowy, które wskrzesił syna (Krl ,–). Przekonał króla
Achaba o fałszywości boga Baala, którego ten wprowaǳił kult (Krl ,–). Następnie Bóg nakazał Eliaszowi
iść do Damaszku i namaścić Chazaela na króla Aramu, Jehu na króla Izraela oraz Elizeusza na swo ego następcę,
ako proroka (Krl ,). [przypis edytorski]
¹⁰⁰²Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-

ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]

¹⁰⁰³Babilonia — starożytne państwo w Mezopotamii, na terenie obecnego Iraku, które istniało od ok. 
r. p.n.e. do  p.n.e. Na większe znaczenie gospodarcze i terytorialne osiągnęła za panowania Hammurabiego
(– p.n.e.). [przypis edytorski]

¹⁰⁰⁴Erec Israel a. Erec Jisrael (hebr.) — Ziemia Izraela, również Ziemia Obiecana. Ziemia obiecana Żydom
przez Boga wg Biblii. [przypis edytorski]

¹⁰⁰⁵Rabbi Nachman ber Icchak (zm. ) — amoriata piąte generac i. ǲiekan esziwy w Pumbedicie. [przypis
edytorski]
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— Czyżbyś nie choǳił do chederu¹⁰⁰⁶ i nie uczył się Przypowieści Salomona¹⁰⁰⁷?
W nie est przecież napisane, że kości człowieka „gnĳą tylko wskutek zazdrości”. Ja zaś
nigdy nikomu niczego nie zazdrościłem. Dlatego kości zachowały mi się w nietkniętym
stanie.
      
Opowiada rabbi Josi¹⁰⁰⁸:

Pewnego razu przechaǳałem się po ulicy wielkiego miasta w naszym państwie. ZobaczyłemPokora, Pozyc a społeczna
prze eżdża ącego na wspaniałym rumaku władcę miasta i okolicy. Towarzyszyli mu na
koniach na znakomitsi obywatele. W pewne chwili władca miasta zatrzymał się przed
usypiskiem śmieci, obok którego sieǳiała chora, obsypana wrzodami Żydówka. Zszedł
z konia, stanął przed nią, po czym zgiął się nisko w pokłonie. Towarzyszące mu znakomite
osobistości na widok kłania ącego się władcy wpadły w gniew:

— Komu się kłaniasz? — spytali z oburzeniem.
— Nie ǳiwcie się, moi panowie — odpowieǳiał władca. Przy ǳie kiedyś czas,

a wszyscy książęta i władcy tego świata będą się kłaniać tym, którzy posiedli Torę¹⁰⁰⁹
i kieru ą się e wskazaniami.

    
Cesarz Antoniusz¹⁰¹⁰ zapytał kiedyś świątobliwego rabbiego, czy należy się modlić co go- Modlitwa, Obrzędy
ǳinę.

— Nie — odpowieǳiał rabbi. — Tego nie wolno.
— Dlaczego?
— Bo nie przynosi to Bogu zaszczytu.
Antoniuszowi odpowiedź rabbiego nie spodobała się. Świątobliwy rabbi zaczął się za-

stanawiać, ak przekonać cesarza. Myślał i postanowił. Raniutko, skoro świt, wpadł do
sypialni cesarza i powitał go tymi słowy:

— Bądź pozdrowiony, szanowny cesarzu.
Po goǳinie znów przyszedł do cesarza i zawołał:
— Bądź pozdrowiony, imperatorze.
Odczekał eszcze edną goǳinę, po czym znowu zawitał w progi pałacu.
— Pokó tobie, królu — powieǳiał wchoǳąc do sali tronowe .
Antoniusz stracił cierpliwość. Z oburzeniem w głosie zawołał:
— Dlaczego kpisz sobie z króla?
— Niech two e uszy słyszą to, co two e usta mówią — odpowieǳiał rabbi. — Jeśli ty,

człowiek śmiertelny, nie możesz ścierpieć tego, że co goǳinę przychoǳi człowiek i składa
ci hołd, to tym barǳie Bóg, który est królem królów, nie może znieść tego, żeby co
goǳinę obciążano go modlitwą.


Pewnego razu przy echał do Cezarei cesarz Antoniusz¹⁰¹¹. Po przybyciu do miasta posłał Żołnierz, Mucha

¹⁰⁰⁶cheder (hebr.) — religĳna elementarna szkoła żydowska; dawnie uczęszczali tam chłopcy od  lub  roku
życia do Bar Micwy; obecnie roǳa szkółki nieǳielne również dla ǳiewcząt. [przypis edytorski]

¹⁰⁰⁷Przypowieści Salomona — choǳi o przypowieści zna du ące się w biblĳne Księǳe Przysłów. W przywoły-
wane przypowieści słowo zazdrość często est tłumaczone ako namiętność (Prz ,). [przypis edytorski]

¹⁰⁰⁸Josi — tu prawdopodobnie: Josi ben Joezer eden z pierwszych badaczy Tory okresu Zugot (ok.  r. p.n.e
– ok.  r. p.n.e); faryzeusz; miał istotny wpływ na kształtowanie się prawodawstwa żydowskiego (halachy).
[przypis edytorski]

¹⁰⁰⁹Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]

¹⁰¹⁰Cesarz Antoniusz właśc. Antoninus Pius (–) — cesarz rzymski w latach –. W czasie ego pa-
nowania wybuchły powstania Żydów, Brytów i w Mauretanii; wzniósł mur Antoniusa w Szkoc i; okres ego
rządów, mimo to, est okresem względne stabilizac i i poko u i est określany mianem Pax Romana. [przypis
edytorski]
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po rabbiego Hakadosz¹⁰¹², z którym się przy aźnił. Ten zabrał z sobą syna rabiego Szymona
i rabbiego Chaninę Wielkiego¹⁰¹³.

Rabbi Szymon zobaczył na placu koszarowym pułk składa ący się z rosłych, silnych
i pięknych żołnierzy. Na widok tylu wspaniałych chłopców nachylił się do ucha rabbiego
Chaniny i szepnął:

— Popatrz, ak grubym tłuszczem naǳiane są cielaki Ezawa.
Wziął go potem za rękę rabbi Chanina, zaprowaǳił na mie skie targowisko i pokazał

mu kosze pełne winogron i fig, na których harcowały niezliczone ro e much. Zatrzymaw-
szy się przy koszach, rabbi Chanina oświadczył:

— Te oto muchy porównać można do owych żołnierzy.
Kiedy rabbi Szymon opowieǳiał o tym o cu, ten tak to skomentował:
— Porównanie żołnierzy do much nie est chyba na lepsze. Żołnierze bowiem nie

przynoszą światu żadnych korzyści, natomiast za pośrednictwem much Pan Bóg często
dokonu e cudownych rzeczy.

   ¹⁰¹⁴
W mieście Becara żył pewien poganin, który przy ął wiarę żydowską. Wiara, Wierzenia, Nagroda

— Dawnie — oświadczył — byłem poganinem i służyłem bożkom z drewna i ka-
mienia, ale teraz estem Żydem i nie wolno mi uż kłaniać się tworom luǳkich rąk.

To rzekłszy, osiodłał osła i opuścił miasto, żeby nie pozostać wśród swoich, którzy
hołdowali wielobóstwu. Po dotarciu do odległego miasta natknął się przed murami na
kapłana, który w towarzystwie licznych pogan stał przy bramie prowaǳące do środka.
Prozelita¹⁰¹⁵ pomyślał, że pogański kapłan wyszedł mu naprzeciw, żeby go ukarać za zmia-
nę wiary. Ze strachu zeskoczył z osła. Ten, pozbywszy się ciężaru, szybko pomknął w dal.
Luǳie towarzyszący kapłanowi pomyśleli, że nasz prozelita spadł z osła i zaraz pośpieszyli
mu z pomocą. Wzięli go za ręce i powiedli do kapłana. Teraz dopiero ogarnęło go praw-
ǳiwe przerażenie. Usłyszawszy ednak słowa, którymi zwrócili się do kapłana: „biedny
starzec spadł z osła” — uspokoił się. Tymczasem ktoś pobiegł za osłem i przyprowaǳił
go. I tak szczęśliwie zakończyła się przygoda naszego prozelity. Należy przypuszczać, że
obroniła go Tora, które był wierny.
  
Tak się złożyło, że pewien stary podróżny zatrzymał się w domu pobożnego męża. Go-
spodarz przy ął gościa z wielkimi honorami. Kiedy zbliżyła się goǳina obiadu, żona go-
spodarza zapytała:

— Co mam ugotować na cześć gościa?
— Naszego człowieka — uzupełnił gospodarz.
Kiedy starzec usłyszał to, pomyślał, że wpadł w ręce ludożerców. ǲisia , powieǳiał

sobie w duchu, z e się z mego powodu człowieka, a potem, kiedy z awi się inny gość, z eǳą
mnie na ego cześć. Długo się nie zastanawiał i po cichu, kiedy nikt tego nie zauważył,
wykradł się i udał się do innego domu.

¹⁰¹¹Cesarz Antoniusz właśc. Antoninus Pius (–) — cesarz rzymski w latach –. W czasie ego pa-
nowania wybuchły powstania Żydów, Brytów i w Mauretanii; wzniósł mur Antoniusa w Szkoc i; okres ego
rządów, mimo to, est okresem względne stabilizac i i poko u i est określany mianem Pax Romana. [przypis
edytorski]

¹⁰¹²Rabbi Hakadosz, a. Juda ha-Nasi, a. Jehuda ha-Nasi a. Jehuda Książę ( – ok. ) — zwierzchnik żydowski
w Palestynie po powstaniu Bar Kochby (–); redaktor Miszny. Współcześni nazwywali go nasz święty rabbi
(hebr. rabbenu ha-kadosz). [przypis edytorski]

¹⁰¹³rabbi Chanina Wielki a. Chanina Bar Chama — anachroniczne użycie nazwy postaci. Amoriata pierwsze
generac i, którego ǳiałalność przypada na okres – r. Wybudował za własne pieniąǳe esziwę w Cippori;
za mował się również ziołolecznictwem. [przypis edytorski]

¹⁰¹⁴Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]

¹⁰¹⁵prozelita — neofita, nowo pozyskany wyznawca akie ś wiary. [przypis edytorski]
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Nadszedł wieczór, a z nim czas na kolac ę. Pierwszy gospodarz zaniepoko ony nie-
obecnością gościa, wyszedł z domu, żeby wywieǳieć się u sąsiadów, czy czasem go nie
wiǳieli.

— Wiǳiałem — oświadczył mu eden z sąsiadów — ak wchoǳił do tego i tego
domu.

Gospodarz natychmiast wstąpił tam. Zastał swego gościa przy adalnym stole. Zapytał
go:

— Dlaczego, panie, opuściłeś mó dom i przeniosłeś się tuta ? Proszę, żebyś natych-
miast wrócił do mnie.

— Nie pó dę! — oświadczył starzec.
Gospodarz ponowił prośbę, a starzec bez przerwy powtarzał swo e: „Nie i nie”. Wi-

ǳąc, że nie przekona starca, pierwszy gospodarz opuścił dom. Nowy gospodarz zapytał
gościa, dlaczego obraził tego znanego z pobożności człowieka. Starzec opowieǳiał mu
wtedy o tym, że usłyszał, iż gospodyni chciała ugotować dla niego akiegoś człowieka.
Nowy gospodarz wybuchnął śmiechem.

— Czyżbyś nie wieǳiał, że to, co chcieli ugotować na kolac ę, nie est człowiekiem,
ale taką arzyną, która ma kształt człowieka i nazywa się też „człowieczek”?

Teraz dopiero starzec przekonał się, że ego pode rzenie było niesłuszne i nieuzasad-
nione.
  
Był kiedyś poganin, który ho ną ręką rozǳielał ałmużnę. Pewnego dnia przyszedł do
rabbiego Akiby¹⁰¹⁶ i oświadczył ni mnie , ni więce :

— Jestem większy od ciebie, albowiem lubię rozdawać ubogim ałmużnę. Bóg mnie Żyd, Doskonałość
za to kocha i wywyższa.

Rabbi Akiba na to odparł:
— Pan Bóg nikogo tak ak Żydów nie kocha. Jest bowiem napisane: „A kto est równy

Twemu narodowi?”. To, co czynią poganie, est nieszczęściem dla świata. Jest bowiem
napisane: „Dobro, które pogańskie narody czynią, est dla nich grzechem”.

Usłyszawszy słowa rabbiego Akiby, poganin szybko odszedł.
Po akimś czasie żołnierze zebrali się na polu, żeby odbyć ćwiczenia gimnastyczne.

Rabbi Akiba sieǳiał właśnie w rogu tego pola i korzysta ąc z dobre pogody studio-
wał na świeżym powietrzu. Od czasu do czasu przerywał czytanie księgi i przyglądał się
ćwiczeniom żołnierzy. Ci ćwiczyli skoki: żołnierz, który na lepie skakał, otrzymał od do-
wódcy nagrodę. W pewne chwili rabbi Akiba zerwał się z mie sca, podszedł do dowódcy
i oświadczył:

— Ja potrafię lepie od nich skakać. Da mi pan nagrodę.
Stał przy tym ów poganin-dobroczyńca, który był u niego niedawno w domu. Zǳi-

wiony śmiałością rabbiego, zawołał do niego:
— Jesteś wielkim człowiekiem i nie wiesz, że kto nie nosi munduru cesarza, ten nie

może dostać nagrody?
— Niech two e uszy usłyszą to, co two e usta mówią — odparł rabbi Akiba. — My

nosimy mundur większego króla. My nosimy mundur Wiekuistego, a mianowicie talit
katan¹⁰¹⁷, mały tałesik z ęǳlami cicit¹⁰¹⁸.

¹⁰¹⁶Akibawłaśc. Akiba ben Josef (ok. –) — tannaita trzecie generac i; zaangażowany w ostateczne ustalenie
kanonu biblii hebra skie oraz zebranie przekazów ustnych dotyczących żydowskiego prawa religĳnego, co dało
podstawy do pracy nad Miszną. Poparł powstanie Bar-Kochby (–), za co zginął śmiercią męczeńską;
zaliczany do ǲiesięciu Męczenników żydowskich. [przypis edytorski]

¹⁰¹⁷talit katan (hebr.) — mały katan czyli zakładany pod koszulę lub zamiast nie roǳa kamizelki z białego
płótna nie zszywane z boków, z przodu ozdobione czarnymi lub granatowymi pasami, z przymocowanymi po
bokach ęǳlami (cyces), które należy wypuścić na wierzch spodni. [przypis edytorski]

¹⁰¹⁸cyces ( id.) a. cicit (hebr.) — element religĳnego stro u żydowskiego; określa się tak zarówno ęǳle przy-
wiązywane do czterech rogów talitu/tałesu (chusty modlitewne ) zgodnie z zaleceniami Boga w Księǳe Liczb
(Lb ,–), ak również prostokątną chustę z otworem na głowę i ęǳlami, która est roǳa em stro u
coǳiennego, tzw. talit katan (hebr.) a. tałes kutn ( id.). [przypis edytorski]
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Pewien biedny chłopiec wychowywał się u zamożnego dobrego człowieka, który go utrzy- Handel, Miłosierǳie
mywał, uczył i wykształcił na fachowego i solidnego rzemieślnika. Wyprawił mu też we-
sele i przy te okaz i obdarzył sporą częścią swego ma ątku. W akiś czas potem nasz dobry
człowiek stracił ma ątek. Udał się wtedy do swego wychowanka po pomoc. Ten chłodno
przy ął swego dawnego dobroczyńcę i odprawił go z niczym.

Po ego ode ściu wychowanek wysłał do niego przebranego w łachmany chłopca,
któremu dał drogocenny brylant. Polecił mu sprzedać go swemu dawnemu dobroczyń-
cy za małe pieniąǳe. W kilka dni potem posłał do niego starszego człowieka ubranego
w bogate szaty, żeby wykupił brylant tym razem za duże pieniąǳe.

Dlaczego tak postąpił? Dlatego że chciał, aby ego dobroczyńca miał świadomość, iż
ǳięki handlowi polepszył swó byt, a nie ǳięki ałmużnie, którą mógł się poczuć do-
tknięty.
   Modlitwa, Bieda, Bieda,

Deszcz
Rabbi Hakadosz¹⁰¹⁹ w czas straszliwe posuchy zarząǳił odbycie postu. Żyǳi pościli
i tłumnie nawieǳali bóżnicę¹⁰²⁰, błaga ąc Boga o deszcz. W ǳień błagalnych modłów
pewna kobieta zbudowała z mokre gliny piecyk i wystawiła go na tarasie do wysuszenia.
Wszyscy Żyǳi byli wtedy w bóżnicach. Dęto w szofar¹⁰²¹ i modlono się o deszcz. Nato-
miast właścicielka piecyka modliła się o to, żeby słońce ak na dłuże grzało. Posunęła się
w swo e modlitwie tak dalece, że prosiła Boga tymi słowy:

— Stwórco Świata! Nie słucha ich modłów. Nie ześlĳ deszczu, zanim mó piecyk
nie bęǳie suchy.

I Bóg wysłuchał modlitwy biedne kobiety.

   ,   
Dwa adwokaci prowaǳili kiedyś przed obliczem cesarza Hadriana¹⁰²² dyskus ę na temat:
„co est ważnie sze, mówienie czy milczenie?”.

— Jak wyglądałby świat bez mówienia? — zapytał pierwszy adwokat. — Jak opiewa-
no by na przykład narzeczoną? Jak dowoǳiłby okrętem kapitan, który by nie wydawał
rozkazów marynarzom? Czy okręt mógłby wtedy celowo płynąć po morzu? Jak więc
w świetle tego wszystkiego można twierǳić, że milczenie est lepsze od mówienia?

Drugi adwokat zabrał po nim głos i tak oświadczył:
— Ja zaś teraz udowodnię wam wszystkim, że milczenie est ważnie sze i lepsze od Milczenie, Słowo

mówienia.
Pierwszy adwokat nie czekał, aż skończy, i ręką zamknął mu usta.
— Słucha uważnie — powieǳiał do niego — udowodniłem wam za pomocą prze-

konywa ących słów, że mówienie est lepsze i skutecznie sze od milczenia. Ty zaś chcesz
za pomocą słów udowodnić nam, że milczenie est lepsze i skutecznie sze od mówienia.
Powinieneś nam to przekazać nie używa ąc słów, że milczenie est lepsze.

¹⁰¹⁹Rabbi Hakadosz, a. Juda ha-Nasi, a. Jehuda ha-Nasi a. Jehuda Książę ( – ok. ) — zwierzchnik żydowski
w Palestynie po powstaniu Bar Kochby (–); redaktor Miszny. Współcześni nazwywali go nasz święty rabbi
(hebr. rabbenu ha-kadosz). [przypis edytorski]

¹⁰²⁰bóżnica a. bożnica a. synagoga — w udaizmie mie sce modlitw, odprawiania nabożeństw, studiowania Tory
i Talmudu; często również sieǳiba gminy żydowskie . W bóżnicy zna du e się Aron ha-kodesz, roǳa skrzyni,
w które przechowywane są zwo e Tory; powyże zawieszona est lampka Ner tamid, symbol obecności Boga.
Centralne mie sce za mu e bima, podwyższenie z pulpitem, z którego czytana est Tora. [przypis edytorski]

¹⁰²¹szofar — instrument wykonany z rogu baraniego, niekiedy również koziego lub antylopy; używany est
w czasie świąt żydowskich, szczególnie w czasie Rosz ha-Szana. [przypis edytorski]

¹⁰²²Hadrian właśc. Publiusz Eliusz Hadrian (–) — cesarz rzymski w latach –. W polityce zagra-
niczne kierował się zasadą zaprzestania podbo ów, unikania konfliktów militarnych i umacniania granic oǳie-
ǳiczonego państwa. Za ego panowania, w latach –, miała mie sce druga wo na żydowsko-rzymska (po-
wstanie Bar-Kochby), Hadrian za mował się e stłumieniem. Zburzono wówczas Jerozolimę, wygnano z nie
Żydów, zakazano praktykowania udaizmu, nazwę miasta zmieniono na Colonia Aelia Capitolina, a nazwę Judei
na Syria Palestina. [przypis edytorski]
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Pewien książę przyszedł do rabbiego Abbahu¹⁰²³ i powieǳiał: Grzech, Żyd

— Sprawiedliwości stałoby się zadość, gdyby wszystkie narody tego świata się zebrały
i w ciągu edne goǳiny zmiotły was z powierzchni ziemi. Z wami należy tak postępować,
ak z szarańczą. Wasz naród bowiem ma w swo e Torze zapis, że eśli przestanie służyć
Bogu, niebiosa zastygną i deszczów nie bęǳie. Jeden naród zgrzeszy i cały świat ma z ego
powodu cierpieć.

— A kto namawia Żydów do grzechu, eśli nie wy i wasze zarząǳenia i dekrety?
— odpowieǳiał rabbi Abbahu. — Z waszego powodu Żyǳi nie mogą kroczyć słuszną
drogą.

— Ależ nie! Wręcz odwrotnie! To wasze grzechy powodu ą wydanie przez nas suro-
wych praw. Gdybyście byli pobożni i dobrzy, to by nam nie wpadło do głowy prześlado-
wać was.

— Książę mnie przekonał. Ma rac ę — oświadczył rabbi Abbahu.

    
Kiedy rabbi Abba przybył z Babilonii¹⁰²⁴ do Erec Israela¹⁰²⁵, oświadczył:

— Kto chce posiąść bogactwo albo pragnie mieć wieczne życie na tamtym świecie,
niech przy ǳie do mnie uczyć się Tory¹⁰²⁶.

Na apel rabbiego Abby zaczęli do niego przybywać uczniowie ze wszystkich kra ów
świata. W sąsieǳtwie rabbiego mieszkał pewien młoǳieniec. Któregoś dnia przyszedł
doń i oświadczył:

— Chcę studiować Torę, gdyż moim zamiarem est uzyskanie bogactwa.
— To z pewnością uzyskasz. Wystarczy, że wykażesz w nauce pilność i zamiłowanie.

A ak się nazywasz?
— Nazywam się Josi.
Rabbi Abba powieǳiał wtedy do swoich uczniów, żeby nowego ucznia nazywali

„reb¹⁰²⁷ Josi, pan od bogactwa i wielkości”.
Josi zasiadł do nauki. Po akimś czasie przystąpił do rabbiego Abby i zapytał:
— Gǳie est mo e bogactwo?
— Z tego, co mówisz — oświadczył oburzony rabbi Abba — wniosku ę, że przez cały

czas nie myślałeś o nauce, tylko o tym, ak zostać bogatym.
Uniesiony gniewem wszedł rabbi Abba do swego poko u, aby zastanowić się nad ro-

ǳa em kary dla Josiego. Wtem usłyszał głos z nieba:
— Nie karz go. Cierpliwie ucz. Z niego wyrośnie wielki człowiek.
Wrócił rabbi Abba do Josiego i powieǳiał:
— Siedź, mó synu, siedź. Dam ci bogactwo.
I kiedy tak sieǳieli, podszedł do nich człowiek trzyma ący w reku puchar ze szla-

chetnego złota. Od bĳącego z pucharu światła zrobiło się w domu asno. Przybysz zwrócił
się do rabbiego Abby tymi słowy:

— Rabbi, chcę ǳięki Torze zasłużyć na coś dobrego. Sam nie miałem szczęścia uczyć
się, dlatego chcę, żeby ktoś studiował Torę za mnie i dla mnie. Dam mu za to bogac-

¹⁰²³rabbi Abbahu — amoriata trzecie generac i, rektor Akademii w Cezarei; był autorytetem w kwestii wag
i miar; wielki propagator nauki ęzyka greckiego. [przypis edytorski]

¹⁰²⁴Babilonia — starożytne państwo w Mezopotamii, na terenie obecnego Iraku, które istniało od ok. 
r. p.n.e. do  p.n.e. Na większe znaczenie gospodarcze i terytorialne osiągnęła za panowania Hammurabiego
(– p.n.e.). [przypis edytorski]

¹⁰²⁵Erec Israel a. Erec Jisrael (hebr.) — Ziemia Izraela, również Ziemia Obiecana. Ziemia obiecana Żydom
przez Boga wg Biblii. [przypis edytorski]

¹⁰²⁶Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]

¹⁰²⁷reb ( id.) — tytuł grzecznościowy u Żydów dodawany przed imieniem i nazwiskiem do określenia mężczyzn
biegłych w zna omości Tory i Talmudu; nie est tożsame ze słowem rabin. [przypis edytorski]
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two. Posiadam duży ma ątek, który oǳieǳiczyłem po o cu. Kiedy on zasiadł do stołu,
podawano mu napo e w trzynastu takich pucharach.

Rabbi Abba powieǳiał wtedy do Josiego:
— Pilnie studiu Torę, a wtedy ten oto człowiek da ci bogactwo.
Przybysz wręczył Josiemu złoty puchar i Josi zabrał się pilnie do studiowania Tory.

W akiś czas potem Josi nabrał zamiłowania do nauki. Z coraz większym zapałem zaczął
się uczyć. Pewnego dnia rabbi Abba zastał Josiego w niedobrym nastro u. Josi po prostu
płakał. Na pytanie o powód odpowieǳiał:

— Jakże nie mam płakać? Z powodu tego świata straciłem tamten świat. Nie pragnę
teraz niczego oprócz szczęścia, które da e Tora.

— Teraz — zawołał rabbi Abba — wiǳę, że studiu esz wyłącznie z zamiłowania do
Tory.

Rabbi Abba polecił wezwać owego bogatego człowieka, który przyniósł złoty puchar.
Kiedy ten się stawił, rabbi Abba powieǳiał do niego:

— Rozda swó ma ątek biednym i sierotom, a a dam ci uǳiał w nauce Tory.
Josi zwrócił mu złoty puchar. Od te chwili zwano go „Ben Pazi”, co oznacza „człowiek

ze szlachetnego złota”. Josi zasłynął potem ako wielki Josi ben Pazi¹⁰²⁸, znaczy uczony
w Piśmie.
          - Cud

Rabbi Chĳa¹⁰²⁹ i rabbi Josi¹⁰³⁰ byli w droǳe. Kiedy podczas marszu doszli do wznoszące
się góry, zauważyli u e stóp dwóch mężczyzn, którzy podąża ąc w tym samym kierunku
co oni, zatrzymali się na chwilkę. Wtem do tych dwóch mężczyzn doszedł trzeci. Widać
było, że est zmęczony. Rabbi Chĳa i rabbi Josi usłyszeli, ak ten człowiek prosi obu
mężczyzn o kawałek chleba.

— Od dwóch dni — mówił — nie miałem niczego w ustach. Zgubiłem drogę i nie
mogę trafić do akiegoś osiedla.

Usłyszawszy prośbę głodnego, eden z mężczyzn wy ął z podróżnego worka swo ą
porc ę eǳenia i butelkę wody i powieǳiał:

— Weź to i niech ci wy ǳie na zdrowie.
Drugi mężczyzna na ten widok żachnął się¹⁰³¹:
— Co ty robisz? Dlaczego odda esz mu swo e eǳenie i picie? Mamy długą drogę.

Kiedy ty poczu esz głód, a ci nie dam ani eǳenia, ani picia.
— A co to ciebie obchoǳi? Ja robię swo e i ty rób swo e.
To rzekłszy, usiadł przy zabłąkanym i czekał, aż ten z e. Pozostały w woreczku kawałek

chleba też mu oddał.
Rabbi Chĳa powieǳiał wtedy do rabbiego Josiego:
— Widać, że Pan Bóg nie chciał, żeby nam przypadła micwa¹⁰³² nakarmienia głod-

nego.
— Może — odpowieǳiał rabbi Josi — sąǳone było tamtemu mężczyźnie akieś

nieszczęście i Bóg stworzył mu okaz ę do spełnienia micwy, żeby ǳięki nie uzyskać opiekę
nieba i uniknąć nieszczęścia.

Rabbi Chĳa i rabbi Josi dale szli za obu tymi mężczyznami.
Ten, który oddał swó chleb biednemu, poczuł głód i zmęczenie. Jego towarzysz tak

wtedy zareagował:
— A nie mówiłem ci, żebyś nie oddawał chleba?
Rabbi Chĳa słysząc to, powieǳiał do rabbiego Josiego:

¹⁰²⁸Josi ben Pazi a. Juda ben Symeon ben Pazzi — amoraita trzecie generac i; pod aforyzmami Halachy i Aga-
dami podpisywał się nazwiskami barǳie znanych rabbi. [przypis edytorski]

¹⁰²⁹Chĳa wł. Chĳa bar Abba II — amoraita trzecie generac i, ży ący w III i IV w.; pochoǳił z Babilonii, ale
pobierał nauki w szkole Jochanana w Tyberiaǳie. [przypis edytorski]

¹⁰³⁰Josi — tu prawdopodobnie: Josi ben Pazi a. Juda ben Symeon ben Pazzi amoraita trzecie generac i; pod
aforyzmami Halachy i Agadami podpisywał się nazwiskami barǳie znanych rabbi. [przypis edytorski]

¹⁰³¹żachnąć się — wyrazić sprzeciw, oburzenie. [przypis edytorski]
¹⁰³²micwa (hebr. dosł.: przykazanie, obowiązek) — przykazanie halachiczne zawiera ące zakazy i nakazy; reli-

gĳne prawo żydowskie wyróżnia  micwy do których każdy dorosły Żyd ma się stosować. [przypis edytorski]
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— Mamy dosyć żywności. Da my głodnemu na eść się do syta.
— Nie teraz — odpowieǳiał rabi Josi. — Jeśli dostanie eǳenie, utraci zasługę za

zbożny uczynek. Zaczeka my i zobaczmy, co z nim dale bęǳie się ǳiało. Wiǳę, ak
nad ego głową unosi się cień śmierci, a Bóg chce przez wzgląd na ego zbożny uczynek
uratować go.

Tymczasem dobry człowiek, który oddał swó chleb zabłąkanemu w polu biedakowi,
usiadł pod drzewem. Jego towarzysz usiadł w innym oddalonym od drzewa mie scu.

— Teraz estem pewny, że zdarzy się cud — powieǳiał rabbi Chĳa.
Usiedli na trawie i nie spuszcza ą oka z sieǳącego pod drzewem dobrego człowieka.

I oto wiǳą, ak przed sieǳącym pod drzewem ukazu e się ognisty słup.
— Biada temu człowiekowi, zaraz zginie.
— Nie! Jestem pewny, że Bóg uczyni cud i zostanie uratowany — powieǳiał rabbi

Josi.
Tymczasem z drzewa zsunął się wąż. Powoli zbliżał się do dobrego człowieka. Za chwilę Wąż

śmiertelnie go ukąsi. I oto ognisty słup spada na węża i spala go. Po chwili, zatoczywszy
krąg nad głową dobrego człowieka, ognisty słup ginie z oczu.

— A nie mówiłem ci — powieǳiał rabbi Josi — że Bóg uczyni cud i dobry człowiek
nie utraci zasługi za swó zbożny uczynek.

Po chwili dobry człowiek obuǳił się, wstał i ruszył w dalszą drogę. Oba , rabbi Chĳa
i rabbi Josi, przystąpili do niego i dali mu się na eść, po czym opowieǳieli o cuǳie, który
zdarzył się podczas ego snu.

   ,   ¹⁰³³
Biedny człowiek przechoǳąc obok reb¹⁰³⁴ Icchaka zauważył w ego ręku pół srebrnika.

— Wspomóż mnie. Ocal od głodu mnie i mo e ǳieci. Da mi monetę, którą trzymasz
w ręku.

— Co poczniesz z pół srebrnikiem?
— Mam taką drugą połówkę w domu. Jeśli mi ą dasz, będę miał całego srebrnika.

Za niego kupię chleba i uratu ę od głodu całą mo ą roǳinę.
Reb Icchak dał mu swo ą monetę. W nocy śniło mu się, że spacerował brzegiem Pieniąǳ, Nagroda

morza i w pewne chwili ktoś go wepchnął do wody. Przerażony szuka pomocy i oto wiǳi
rabbiego Szymona, który stoi na brzegu z wyciągniętą ku niemu ręką. Rabbi Icchak chce
chwycić rękę rabbiego Szymona, ale mimo starań nie może e dosięgnąć. Wtedy nagle
z awił się ów biedny człowiek, któremu dał pół srebrnika, i wyciągnąwszy go z wody,
oddał w opiekę rabbiego Szymona.

Z ulgą obuǳił się rabbi Icchak ze snu. Przypomniał sobie znany werset z Pisma:
„Dobrze est człowiekowi, który wie, ak pomagać biednym”.
     
Pewien bogaty Żyd w Babilonii¹⁰³⁵ zaprosił kiedyś do stołu biednego człowieka. Usiedli Bieda, Pobożność
oba do obiadu. Bogacz nie umywszy rąk, zabrał się od razu do eǳenia. Na ten widok
biedak wstał od stołu i skierował się ku drzwiom.

— Siedź, człowieku, na mie scu i eǳ — zawołał gospodarz.
— Za nic w świecie — odparł biedak. — Nie będę adł razem z kimś, kto nie umył

rąk. Od takich nieczystych luǳi człowiek sam sta e się nieczysty.

¹⁰³³micwa (hebr. dosł.: przykazanie, obowiązek) — przykazanie halachiczne zawiera ące zakazy i nakazy; reli-
gĳne prawo żydowskie wyróżnia  micwy do których każdy dorosły Żyd ma się stosować. [przypis edytorski]

¹⁰³⁴reb ( id.) — tytuł grzecznościowy u Żydów dodawany przed imieniem i nazwiskiem do określenia mężczyzn
biegłych w zna omości Tory i Talmudu; nie est tożsame ze słowem rabin. [przypis edytorski]

¹⁰³⁵Babilonia — starożytne państwo w Mezopotamii, na terenie obecnego Iraku, które istniało od ok. 
r. p.n.e. do  p.n.e. Na większe znaczenie gospodarcze i terytorialne osiągnęła za panowania Hammurabiego
(– p.n.e.). [przypis edytorski]
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Kiedy wieść o tym dotarła do uszu uczonych i rabinów¹⁰³⁶, ci obdarowali biedaka
nagrodą w postaci stu zuzów¹⁰³⁷ (dawna srebrna moneta). Szczególnie ucieszył się tym
rabbi Chagi, który oświadczył:

— Dobrze est wam, synowie Izraela, albowiem przestrzegacie zasad Tory¹⁰³⁸ i wszyst-
kich nakazów i zakazów. Popatrzcie tylko na tego biedaka. Był głodny i mimo to zre-
zygnował z eǳenia. Oddał należną Bogu cześć, aczkolwiek nie był uczonym w Piśmie.
Tym barǳie godni szacunku są ci, którzy poświęca ą się studiowaniu Tory.

Zebrali się potem uczeni i mędrcy. Każdy z nich uścisnął i pocałował biedaka. Powzięli
również uchwałę, żeby go postawić na czele swego bractwa.

 ¹⁰³⁹  
Pewnego nęǳarza bieda tak przycisnęła, że żona, nie ma ąc czym nakarmić pięciorga Bieda
ǳieci, głośno zaczęła wyrażać pretens e pod adresem męża:

— Czemu sterczysz w domu? Wy dź na ulicę, roze rzy się za akimś zarobkiem. A nuż
Bóg się nad nami zlitu e i trafi ci się akaś robótka i unikniemy śmierci z głodu.

— Dobrze, ale dokąd mam pó ść? Krewnych nie mam, braci też nie, a przy aciół
gotowych przy ść mi z pomocą też nie wiǳę. Pozosta e więc tylko Bóg. On eden w swo e
dobroci i miłosierǳiu potrafi nam pomóc.

Powieǳiawszy to, dale nie opuszczał domu. Zgłodniałe ǳieci zaczęły płakać i doma-
gać się choć kromki chleba. Żona zaczęła go wtedy znowu prosić:

— Wy dź uż. Przyna mnie nie bęǳiesz wiǳiał, ak ǳieci usycha ą z głodu.
— Jak mogę wy ść z domu, kiedy estem nagi. Nie mam przecież co włożyć.
Żona znalazła w domu akieś stare, wystrzępione ubranie. Właściwie łachman. W tym

stro u wyszedł na ulicę. Na pierwszym rogu zatrzymał się. Stał w bezruchu nie wieǳąc,
dokąd pó ść. Był w rozpaczy. Z oczu popłynęły mu łzy. Wzniósł oczy ku niebu i błagalnym
głosem zaczął zwracać się do Boga:

— Władco wszystkich światów! Ty na lepie wiesz o tym, że nie mogę się spoǳiewać
od nikogo pomocy. Nie mam ani brata, ani krewnego, ani przy aciela, który by wsparł
mnie pomocą. Ja, mo a żona i mo e małe ǳieci giniemy z głodu. Proszę Cię więc o edno
z dwo ga. Albo nam pomóż, albo zabierz nas z tego świata, ponieważ dłuże uż cierpieć
nie esteśmy w stanie.

Płacz biedaka doszedł do nieba. Prorok Eliasz natychmiast przyszedł do niego i tak
mu powieǳiał:

— Nie martw się. Zaprowadź mnie na targowisko i sprzeda ako niewolnika. Za
uzyskane pieniąǳe bęǳiesz mógł wyżyć razem z roǳiną.

— Nic z tego. Jak a, znany nęǳarz, mogę mieć niewolnika? Luǳie pomyślą na -
pierw, że ty esteś panem, a a twoim niewolnikiem.

— Zrób, ak ci każę — oświadczył prorok. — Idź i sprzeda mnie. Z uzyskanych
pienięǳy dasz mi również eden złoty denar¹⁰⁴⁰.

I biedny człowiek zrobił tak, ak mu Eliasz nakazał. Zaprowaǳił proroka na targ i wy-
stawił na sprzedaż. Luǳie oczywiście uznali, że biedak est niewolnikiem, a ten drugi,

¹⁰³⁶rabin — religĳny przywódca za mu ący się interpretac ą prawa żydowskiego i orzecznictwem w sprawach
rytualnych. Każda społeczność wybiera swo ego rabina na podstawie ego wieǳy i autorytetu. [przypis edytorski]

¹⁰³⁷zuz (hebr.) lm. zuzzim — żydowska srebrna moneta wybĳana w czasie powstania Bar Kochby. Terminem
zuz określano również różne srebrne monety o niewielkim nominale zarówno przed, ak i po powstaniu Bar
Kochby. W Talmuǳie nazwy zuz i denar są używane wymiennie. [przypis edytorski]

¹⁰³⁸Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]

¹⁰³⁹Eliasz — prorok, zamieszkiwał pustelnię przy potoku Kerit, eǳenie coǳiennie przynosiły mu kruki (Krl
,–); następnie zamieszkał w mieście Sarepta u wdowy, które wskrzesił syna (Krl ,–). Przekonał króla
Achaba o fałszywości boga Baala, którego ten wprowaǳił kult (Krl ,–). Następnie Bóg nakazał Eliaszowi
iść do Damaszku i namaścić Chazaela na króla Aramu, Jehu na króla Izraela oraz Elizeusza na swo ego następcę,
ako proroka (Krl ,). [przypis edytorski]
¹⁰⁴⁰denar a. zuz (hebr.) — srebrna moneta rzymska bita od III w. p.n.e.; e ciężar i zawartość srebra zmieniały

się. Z czasem określenie denar zaczęto używać ako uniwersalne i oznaczało monetę, niekoniecznie srebrną.
[przypis edytorski]
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czyli Eliasz, est ego panem. Nie omieszkali też spytać tego ostatniego, czy to praw-
da, że biedak est ego panem. Prorok Eliasz potwierǳił słowa biedaka. I oto podczas
te wymiany zdań z awił się na targowisku minister dworu królewskiego. Wystawiony
na sprzedaż niewolnik barǳo mu się spodobał. Postanowił go kupić i ofiarować królo-
wi w prezencie. Zapłacił za niego  tysięcy denarów. Biedak wziął pieniąǳe i zamiast
ednego denara dał Eliaszowi dwa. Prorok zwrócił mu eden denar i oświadczył:

— Weź go sobie i ży szczęśliwie z całą roǳiną do końca waszych dni.
To rzekłszy, prorok Eliasz udał się ze swoim nowym panem, czyli ministrem.
Tymczasem biedak, powróciwszy do domu, zastał żonę i ǳieci spuchnięte z głodu.

Natychmiast poszedł do sklepu. Zakupił mnóstwo rzeczy do eǳenia i picia. Na pytanie
żony, skąd wziął pieniąǳe, opowieǳiał e o tym, co się zdarzyło.

— To dlatego, że posłuchałeś mo e rady — oświadczyła żona. — Gdybyś sieǳiał
w domu i lenił się, zamiast wy ść na ulicę, to byśmy wszyscy umarli z głodu.

Od tego dnia biedak z każdym dniem stawał się coraz bogatszy. O dawne bieǳie
całkiem zapomniał.

Popatrzmy teraz, co się stało z prorokiem Eliaszem. W tym samym czasie, kiedy Niewola
minister go kupił, król zamierzał zbudować w mieście nowy wielki pałac. W tym celu
kupił barǳo dużo niewolników. Trzeba przecież było przynieść barǳo dużo kamieni,
wykarczować barǳo dużo drzew i wykonać barǳo dużo ciężkich prac. Kiedy minister
przedstawił zakupionego niewolnika, król od razu zapytał:

— Jaki est twó fach?
— Jestem architektem — odpowieǳiał Eliasz. — Znam się doskonale na budow-

nictwie.
Zadowolony król, oświadczył:
— Chcę, żebyś mi zbudował pałac. Oto masz naszkicowany przeze mnie pro ekt bu-

dynku.
Prorok Eliasz wziął pro ekt i obe rzawszy go pobieżnie, oświadczył:
— Dobrze, wykonam go zgodnie z twoim zamierzeniem.
— Ale chcę, żebyś się pospieszył z robotą — powieǳiał król. — Jeśli go zbudu esz

w ciągu sześciu miesięcy, uwolnię cię i sowicie wynagroǳę.
— Każ więc, królu, przygotować potrzebne materiały.
Król wydał niezbędne rozkazy. W nocy prorok Eliasz odmówił stosowną modlitwę

i w edne chwili pałac był gotowy. Nad ranem zawiadomiono o tym króla.
Pałac barǳo się spodobał królowi. Chciał poǳiękować budowniczemu, ale ten znik-

nął. Zarząǳono poszukiwania, ale nic z tego nie wyszło. Zastanawiał się król nad tym, co
się stało, i doszedł do wniosku, że budowniczym pałacu był anioł. Prorok Eliasz udał się
do dawnego biedaka, żeby go pocieszyć. Nie powinien — powieǳiał mu — martwić się,
że sprzedał go ministrowi, gdyż spełnił to, co chciał król, i ǳięki temu uzyskał wolność.

  Ze skarbnicy midraszy 



PRZYPOWIEŚCI HILELA¹⁰⁴¹
 
Hilel Stary miał w zwycza u przed przystąpieniem do nauki z uczniami opowieǳieć coś Pieniąǳ
wesołego albo zacytować akiś mądry aforyzm. Miało to usposobić ich do chętnie szego
uczenia się. Jednego razu dał im do rozwiązania takie zadanie rachunkowe:

— Pewien dobry człowiek w okresie suchego i głodnego roku rozdał ubogim trzysta
z tysiąca posiadanych przez siebie denarów¹⁰⁴². Proszę więc powieǳieć mi, ile denarów
mu pozostało?

— Rabbi — odezwał się eden z na starszych uczniów. — To przecież barǳo łatwe
zadanie. Jest rzeczą oczywistą, że eśli miał tysiąc denarów i rozdał trzysta, to pozostało
mu siedemset.

— Nie, mo e ǳieci! Nie zgadliście — oświadczył Hilel. — Jest napisane: „Jałmuż-
na pozosta e na wieki”. Znaczy to, że pieniąǳe na ałmużnę nie uważane są za wydane.
Pozosta ą nienaruszone w kapitale dobroczyńcy. W tym wypadku nasz dobry człowiek
nadal posiada te tysiąc denarów, mimo iż trzysta z nich rozdał ubogim.

 
Pewnego razu doszło do wiadomości Hilela, że wśród ego uczniów są tacy, co za dobro
odpłaca ą złem. Rozpoczął przeto kazanie taką oto przypowieścią:

— Myśliwi ścigali kiedyś elenia, który dopadłszy ogroǳonego sadu, przeskoczył płot
i ukrył się wśród gęstych krzaków. Myśliwi weszli przez bramę do sadu i rozpoczęli po-
szukiwania. Jeleń ednak pod osłoną liści wstrzymał oddech i niczym nie zdraǳił swo e
obecności. Po daremnych poszukiwaniach myśliwi zaczęli opuszczać sad. Jeleń wiǳąc to
poczuł głód i zaczął pożerać liście. Każdy zrywany liść wzdychał ciężko. Gałęzie słysząc te
westchnienia zapytały liście:

— Dlaczego wzdychacie?
— Wzdychamy nie dlatego, że giniemy, ale dlatego, że wiǳimy, aki marny los gotu e

sobie eleń. Pożera ąc bowiem nas, odsłoni siebie i wpadnie w ręce myśliwych.
Jeleń ednak nie chciał słyszeć tych słów. Nie wziął pod uwagę, a nawet zapomniał

o dobroci okazane mu przez zbawcze liście. Dale za adał się nimi. Szelest gryzionych liści
wzbuǳił czu ność myśliwych. Zawrócili i podeszli do krzaków. Tu zauważyli wysta ące
spod ogryzionych z liści krzaków rogi elenia. Bez namysłu wystrzelili do niego z łuków
i zranili. Znalazłszy się w rękach myśliwych, zdał sobie sprawę ze swego postępowania
i zawołał:

— Sprawiedliwy est wyrok Boga. Odpłaciłem bowiem złem za dobro, które wy-
świadczyły mi liście.

     
W akiś czas potem Hilel usłyszał, że luǳie stali się lepsi, że odpłaca ą dobrem za złe.
Uniesiony radością opowieǳiał taką przypowieść:

— Przy abłoni rósł krzew róży. Otóż krzew róży nasłuchawszy się wielu pochwał od Dobro
luǳi, wbił się w pychę i oświadczył: — Kto się może równać ze mną? Kto est ważnie szy
ode mnie? Mo e kwiaty radu ą oczy i roztacza ą przy emny zapach. Jabłoń wprawǳie est
większa ode mnie, ale przy emności luǳiom nie sprawia.

Jabłoń cierpliwie wysłuchała krzewu róży, po czym oświadczyła:
— Aczkolwiek przewyższasz mnie wspaniałym pięknem i przy emnym zapachem

kwiatów, to ednak ustępu esz mi dobrocią serca: pożytkiem dla luǳi.
— W czym to się wyraża? — zapytał krzew róży.

¹⁰⁴¹Hilel Stary właśc. Hillel Starszy (I w. p.n.e – I w. n.e.) — należał do ostatnie generac i zugotu; wybitny
interpretator Tory. Jego wykładnia Tory była uniwersalistyczna. [przypis edytorski]

¹⁰⁴²denar a. zuz (hebr.) — srebrna moneta rzymska bita od III w. p.n.e.; e ciężar i zawartość srebra zmieniały
się. Z czasem określenie denar zaczęto używać ako uniwersalne i oznaczało monetę, niekoniecznie srebrną.
[przypis edytorski]
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— Ty, nim oddasz swo e kwiaty luǳiom — odpowieǳiała abłoń — kłu esz ich
przedtem kolcami. Ja zaś da ę swo e owoce nawet tym, którzy rzuca ą we mnie kamie-
niami.
 
Zapytano kiedyś Hilela, dlaczego przyrównu e się cadyków¹⁰⁴³ do drzew daktylowych?
Odpowiedź brzmiała tak:

— Już nieraz mówiłem, iż nie ma nic lepszego dla człowieka nad czynienie dobra. Ko-
chać bliźniego całym sercem i duszą to na większa micwa¹⁰⁴⁴. Czym bylibyśmy, gdybyśmy
dbali tylko o siebie? Popatrzcie tylko na łaskę, aką czyni daktylowe drzewo człowieko-
wi, który e zasaǳił. Da e mu owoce do spożywania, lulawy¹⁰⁴⁵ (palmowe gałązki) do
odprawiania błogosławieństwa, liście do ochrony przed palącym słońcem, skorupy do
ukręcenia sznura, cienkie gałązeczki do zrobienia sitka, drzewo do zbudowania domu,
wytwarzania mebli i różnych naczyń.

— Barǳo słusznie — powieǳieli uczniowie Hilela. — Ale teraz powieǳ nam, do
czego podobni są luǳie?

— Do pola, na którym rośnie zboże.
— Wy aśnĳ nam to dokładnie.
— Słoma, ściernie i plewy — oświadczył Hilel — kłóciły się o to, dla kogo pole

zostało zasiane. W końcu pszenica wtrąciła się do dyskus i. Zaczeka cie aż do chwili,
kiedy wszyscy zna ǳiemy się w spichlerzu. I kiedy chwila ta nastąpiła, gospodarz wszedł
do spichlerza, żeby wymłócić zboże. Plewy poszły z wiatrem, słoma rzucona została na
ziemię, ściernie wypalone, pszenicę zaś gospodarz złożył w kopę. I każdy człowiek na
widok pszenicy odmówił błogosławieństwo, i wygłosił hymn pochwalny na cześć Boga,
który ą stworzył.

  
Kiedy Hilel stwierǳił, że wśród uczonych w Piśmie są tacy, co żywią pogardę dla prosta-
ków, zwanych am-haarec¹⁰⁴⁶, dlatego że ci ciężko pracu ą na kawałek chleba i nie za mu ą
się studiowaniem Tory¹⁰⁴⁷, wygłosił taką przypowieść:

— Góry zwróciły się do dolin tymi słowy: akie wy, doliny, esteście małe i niewiele Chłop, Pozyc a społeczna
znaczące. Jakże wielki est świat, który wiǳimy, i aki zły i marny est wasz los! Wasze
oczy nie wiǳą pól i ogrodów, miast i wsi. Nie korzystacie z pierwszych promieni słońca,
które wschoǳi po to, żeby oświetlić ziemię.

Na to odpowieǳiały doliny:
— Gdybyście nam zwróciły ziemię i piasek, które od nas zabrałyście podczas stawania

się górami, to byśmy były na równi z wami.
Uczeni w Piśmie, wysłuchawszy przypowieści, poprosili Hilela o dokładne wy aśnie-

nie e sensu. Hilel tak ą skomentował:
— Gdyby wasi bracia nie uprawiali pól i nie wydobywali z ziemi chleba dla wyżywienia

luǳi, to byśmy wszyscy zginęli z głodu. Dlatego też boski mąż, Mo żesz, pobłogosławił

¹⁰⁴³cadyk — zwany również rebe; wzór pobożności, sprawiedliwości i pokory; ponadto: otoczony czcią, cha-
ryzmatyczny przywódca wspólnoty chasyǳkie . [przypis edytorski]

¹⁰⁴⁴micwa (hebr. dosł.: przykazanie, obowiązek) — przykazanie halachiczne zawiera ące zakazy i nakazy; reli-
gĳne prawo żydowskie wyróżnia  micwy do których każdy dorosły Żyd ma się stosować. [przypis edytorski]

¹⁰⁴⁵lulaw — gałąź palmy daktylowe a. cały bukiet używany podczas obchodów święta Sukkot złożony z: .
odmiany cytronu (etrog), symbolizu ące sprawiedliwość i doskonałość Abrahama, . gałęzi palmy daktylowe
(lulaw), symbolizu ące ofiarę Izaaka, . trzech gałązek mirtu (hadasim), symbolizu ących Jakuba i ego liczne
potomstwo oraz . dwóch gałązek wierzby (arawot), symbolizu ących Józefa, który zmarł pierwszy spośród braci.
[przypis edytorski]

¹⁰⁴⁶am-haarec a. am ha’arec (hebr. dosł.: luǳie ziemi) — zgodnie z tradyc ą rabinistyczną: niewykształcona,
niezna ąca Tory część Izraelitów. [przypis edytorski]

¹⁰⁴⁷Tora (hebr.) — Tora opisu e genezę i rozwó prawa na tle wydarzeń historycznych lub uważanych za histo-
ryczne. Na całość Tory składa ą się Tora Pisana i Tora Ustna. Tora Pisana składa się z pięciu Ksiąg Mojżeszowych,
Ksiąg Prorockich i Pism. Na Torę Ustną składa ą się dodatki i komentarze (midrasze), przepisy prawne (halachy)
oraz przypowieści i legendy ob aśnia ące (agady). Obie części, dane Mo żeszowi przez Boga, są nierozǳielne.
[przypis edytorski]

  Ze skarbnicy midraszy 



Zewulona¹⁰⁴⁸ tymi słowy: „Radu się, Zewulonie, kiedy wychoǳisz do pracy na polu,
i ciesz się, Issacharze¹⁰⁴⁹, w namiocie Boga, albowiem kiedy nie ma chleba, nie ma też
Tory”.

Uczeni wyciągnęli ze słów Hilela właściwą naukę. Przestali się wywyższać nad swoimi
braćmi, którzy życie spęǳali na uprawianiu ziemi.
 
Zapytano kiedyś Hilela, w aki sposób człowiek może znaleźć uznanie w oczach Boga
i luǳi?

— Człowiek może e uzyskać ǳięki skromności, pracowitości i pokładaniu nawet
w złym życiu ufności w Bogu. Przy tym nie powinien pomnie szać zasług i cnót żadnego
stworzenia na świecie.

Uczniowie poprosili Hilela, żeby im to aśnie wyłożył za pomocą przypowieści. I Hilel
przytoczył im taką przypowieść:

— Kupon nowego, lśniącego, czystego lnu leżał na stole. Lśnił i pysznił się swo- Cierpienie
ą pięknością i doskonałą akością: „Będę wspaniałą szatą dla tego, który bęǳie mnie
nosił”. I roze rzawszy się dookoła zauważył, ak w kącie poko u zwisa z krzesła brzydka
i brudna kapota. Nowa płachta lniana pokpiwała sobie z brudne stare kapoty: „Ale ty
wyglądasz, ty wstrętna szmato!”. Przeszło kilka dni. Z lnu uszyto garnitur dla gospo-
darza domu. Ubrawszy się w nowy garnitur, gospodarz włożył nań starą kapotę. Nowy
garnitur poczuł się dotknięty. Wybuchnął gniewem i zawołał do kapoty: „Powieǳ mi,
czym sobie zasłużyłaś, że esteś teraz nade mną?”. — Barǳo proste. Zaniesiono mnie do
pralni. Tam mnie oczyścili i tak długo obĳali kĳami, aż wybito ze mnie wszystek kurz,
piasek i brud. Kiedy to się stało, pomyślałam sobie: „Cierpienie i ból, akich doznałam,
w sumie się opłaciły. Wyglądam teraz lepie i pięknie . I kiedy pogrążona byłam w tych
rozmyślaniach, wrzucili mnie do kotła z gorącą wodą i ugotowali. Potem przenieśli mnie
do kotła z letnią wodą. Obmyli mnie, opłukali, wysuszyli i wyciągnęli. I nagle stwier-
ǳiłam, że ze stare , brudne kapoty przeistoczyłam się w ładne, solidne ubranie. Wtedy
zrozumiałam, że nie można być wywyższonym, eśli się przedtem nie doznało cierpień”.

— Słusznie — orzekli uczniowie. — Sam rabbi Hilel swoim życiem potwierǳa tę
zasadę. Zanim osiągnął sławę i stał się wielkim uczonym, nie edno cierpienie było ego
uǳiałem. Potwierǳa ą również życie Józefa¹⁰⁵⁰, syna prao ca Jakuba¹⁰⁵¹. Zanim został
wielkim dygnitarzem dworu faraona¹⁰⁵², przeżył los sprzedanego niewolnika i długolet-
niego więźnia w Egipcie.
   
W Erec Israel¹⁰⁵³ żył ongiś barǳo biedny ogrodnik. Nie był w stanie utrzymać liczne
roǳiny. Pewnego dnia podczas normalne pracy w ogroǳie podszedł doń nie znany mu

¹⁰⁴⁸Zewulon właśc. Zabulon — szósty i ostatni syn Jakuba i Lei (Rǳ ,), z którego wywoǳi się edno
z pokoleń Izraela; zgodnie z błogosławieństwem Jakuba ego pokolenie dostało ziemię nad morzem (Rǳ ,).
[przypis edytorski]

¹⁰⁴⁹Issachar — piąty wspólny syn Jakuba i Lei (Rǳ ,–), zgodnie z błogosławieństwem Jakuba ród Issa-
chara zostanie niewolnikami. [przypis edytorski]

¹⁰⁵⁰Józef — na młodszy i na barǳie umiłowany syn Jakuba i Racheli, patriarcha biblĳny. Bracia chcieli go
zabić, ednak za namową na starszego z nich, Rubena, do tego nie doszło. W zamian Józef został sprzedany
do Egiptu, gǳie, ako niewolnik, służył u urzędnika faraona Potifara. Fałszywie oskarżony przez ego żonę
o próbę gwałtu, został wtrącony do więzienia. W więzieniu wsławił się tłumaczeniem snów, dlatego zlecono mu
wy aśnienie snu faraona. Dobre tłumaczenie i rady spowodowały, że faraon mianował go zarządcą całego Egiptu
(cała historia życia Józefa: Rǳ –). [przypis edytorski]

¹⁰⁵¹Jakub — syn Izaaka i Rebeki, brat bliźniak Ezawa (Rǳ ,; Rǳ ,). Ezaw uroǳił się pierwszy, ale
sprzedał Jakubowi swo e pierworóǳtwo (Rǳ ,–). Po ął za żony siostry Leę i Rachelę (Rǳ ,–);
one oraz ich niewolnice dały mu dwunastu synów: Rubena, Symeona, Lewiego, Jude, Dana, Nealego, Gada,
Asera, Issachara, Zabulona, Józefa i Beniamina (Rǳ ,–). Jakub walczył z aniołem, który wyłamał mu
biodro, ale z nim nie zwyciężył, dlatego anioł zmienił mu imię na Izrael (Rǳ ,). Dwunastu ego synów
dało początek dwunastu pokoleniom Izraela (Rǳ ,). [przypis edytorski]

¹⁰⁵²faraon (hebr. Paro, dosł.: ściągać, zǳierać, płacić) — edno z określeń na starożytnych władców egipskich;
zaczęto go używać na początku Nowego Państwa (XVI–XI w. p.n.e.). [przypis edytorski]

¹⁰⁵³Erec Israel a. Erec Jisrael (hebr.) — Ziemia Izraela, również Ziemia Obiecana. Ziemia obiecana Żydom
przez Boga wg Biblii. [przypis edytorski]
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przedtem, dosto nie wygląda ący mężczyzna i bez wstępnych ceregieli zakomunikował
rzecz następu ącą:

— Sąǳone ci est siedem tłustych lat. W tym okresie bęǳiesz zażywać bogactwa
i zaszczytów. Od ciebie zależy, czy pragniesz te siedem lat mieć teraz, czy na starość.

Ogrodnik pomyślał, że ma przed sobą czarownika, który zawodowo wróży mu po to,
żeby dostać zapłatę, i dlatego dość opryskliwie oświadczył:

— Nie mam ci nic do ofiarowania. Idź z Bogiem.
Następnego dnia ten mężczyzna znowu z awił się w ogroǳie. Tym razem przyszedł

z samego rana i powtórzył wczora szą zapowiedź wraz z pytaniem, czy ogrodnik chce być
bogaty i szczęśliwy uż teraz, czy na starość. Odpowiedź ogrodnika była taka sama ak
wczora . Kiedy mężczyzna przyszedł do ogrodnika po raz trzeci, ten stracił cierpliwość
i podniesionym głosem zawołał:

— Czego chcesz ode mnie? Dlaczego przeszkaǳasz mi w pracy! I bez ciebie est mi
ciężko. W domu czeka ą na mnie głodne ǳieciaki. Czeka ą na kawałek chleba, na który
muszę zapracować. Bądź więc taki dobry i zostaw mnie w spoko u.

— Posłucha mnie — odpowieǳiał mu mężczyzna. — Nie myśl, że czegoś chcę od
ciebie. Już trzy razy powieǳiałem ci, o co choǳi. Powieǳ więc, czy chcesz, żeby ci było
dobrze uż teraz, czy na starość?

Tym razem słowa obcego zmusiły ogrodnika do zastanowienia się. Po trochu zaczął
nawet wierzyć temu człowiekowi.

— Wiesz co, mó panie, uczyń mi łaskę i pozwól mi się naraǳić z żoną. Jutro uǳielę
ci odpowieǳi.

— Zgoda, zaczekam do utra.
Ogrodnik przerwał pracę i udał się do domu. Opowieǳiał żonie o rozmowie z obcym

i ǳiwnym człowiekiem. Na koniec zapytał ą, aką ma dać odpowiedź.
— Posłucha , mężu mó . ǲień ǳisie szy est lepszy od dnia utrze szego. Teraźnie -

szość est lepsza od przyszłości.
— Ale moim zdaniem byłoby lepie , gdybyśmy byli bogaci na starość, kiedy nie będę

uż mógł pracować.
— Nie, nie zgaǳam się z tobą. Posłucha mnie. Nie wolno czekać. ǲisia mamy

pewność i trzeba brać to, co da ą. A co bęǳie utro, nie wiadomo. Jutro est w rękach
Boga. Jeśli zechce, ześle ci na starość inne szczęście.

Rano następnego dnia ogrodnik udał się do pracy. Nie musiał długo czekać na obcego
przybysza. Ten z awił się zgodnie z umową. (Pora u awnić ta emnicę, że tym człowiekiem
był nie kto inny, tylko prorok Eliasz¹⁰⁵⁴).

— A więc — powieǳiał prorok — co postanowiłeś?
— Postanowiłem wziąć te siedem lat uż teraz.
— Wraca do domu i od ǳisia zapomnĳ o swo e ciężkie pracy. Pan Bóg uczynił cię

bogatym.
Przerwał więc ogrodnik pracę i udał się do domu. Po droǳe zaczął rozmyślać:
— Przestałem pracować i do domu idę z pustymi rękami. Co bęǳie, eśli ten obcy

przybysz okłamał mnie?
Kiedy zbliżył się do domu, wyszła mu naprzeciw żona.
— We dź szybko do domu, a zobaczysz, aką łaskę uczynił nam Bóg.
Ogrodnik wszedł do domu i tu ego oczom ukazał się cały wór pienięǳy. Podniósł

wtedy oczy ku niebu i odmówił ǳiękczynną modlitwę.
— Wiesz co — odezwała się żona — dam ci taką radę, że eśli się do nie zastosu esz,

bęǳiemy opływali w dostatek i szczęście.
— Droga żoneczko, chętnie zastosu ę się do two e rady. Posłuchałem cię bowiem za

pierwszym razem i dobrze na tym wyszedłem.
— Wy dź na ulicę i sprowadź do nas pisarza. Niech zapisze w księǳe wszystkie nasze

datki i ałmużny, które rozdamy biednym.

¹⁰⁵⁴Eliasz — prorok, zamieszkiwał pustelnię przy potoku Kerit, eǳenie coǳiennie przynosiły mu kruki (Krl
,–); następnie zamieszkał w mieście Sarepta u wdowy, które wskrzesił syna (Krl ,–). Przekonał króla
Achaba o fałszywości boga Baala, którego ten wprowaǳił kult (Krl ,–). Następnie Bóg nakazał Eliaszowi
iść do Damaszku i namaścić Chazaela na króla Aramu, Jehu na króla Izraela oraz Elizeusza na swo ego następcę,
ako proroka (Krl ,). [przypis edytorski]
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Mąż posłuchał żony i sprowaǳił pisarza, człowieka zasługu ącego ze wszech miar na
zaufanie. Złożył na ego ręce dużą sumę pienięǳy i polecił ho nie rozdawać ałmużnę.
Każdą ałmużnę wręczoną biedakowi ma zapisać w księǳe. Przy rozǳielaniu ałmuż-
ny powinien się kierować potrzebami i pozyc ą społeczną proszącego o pomoc. Jeśli —
podkreślił — biedak kiedyś był bogaty, eźǳił konno i herold¹⁰⁵⁵ przed nim biegł zapo-
wiada ąc ego przybycie, powinieneś to uwzględnić przy wręczeniu mu ałmużny. Masz
to wszystko zapisać dokładnie i skrupulatnie. W związku z tym, że nie musiał uż praco-
wać na chleb, ogrodnik zaczął choǳić coǳiennie wraz z żoną do synagogi. Po wy ściu
z synagogi odwieǳali chorych i na każdym kroku starali się służyć luǳiom. Mieli teraz
dostatnie życie. Nie brakowało im niczego. Dobrze edli i elegancko się ubierali. I tak
minęło siedem lat. I oto z wybiciem północy wkradli się do ego domu złoǳie e i zabrali
cały dobytek. Wszystkie pieniąǳe, wszystkie pierścionki, bransolety i całą pozostałą bi-
żuterię. Kiedy wstawszy rano zobaczyli, że zostali ogołoceni ze wszystkiego, że wrócili do
dawne biedy, ogrodnik powieǳiał do żony:

— A a — pamiętasz — mówiłem ci, żebyśmy dostali pieniąǳe na starość, a nie na
pierwsze siedem lat. Co teraz poczniemy? Jestem uż stary i nie mam sił do pracy.

— Nie martw się — oświadczyła żona. — Wyciągnĳ księgę, w które zapisane są
nasze dobre uczynki. Ich liczba est barǳo pokaźna.

Przerwała i wzniósłszy oczy ku niebu, odmówiła modlitwę:
— Boże, Władco obu światów! Twó sługa, król Salomon¹⁰⁵⁶, powieǳiał był, że czło-

wiek da ący ałmużnę biedakowi, to akby ą Bogu pożyczył, a Ten mu za to odpłaci. Tak
więc zwróć nam to, cośmy Tobie pożyczyli.

W nocy prorok Eliasz z awił się we śnie ogrodnikowi i tak powieǳiał:
— Bóg wysłuchał modlitwy two e żony. Stwierǳił, że pieniąǳe złożył we właściwe

i godne ręce. Skoro świt wstań i pó dź na mie sce, które ci wskażę. Weź z sobą łopatę
i zacznĳ tam kopać. Zna ǳiesz pod ziemią zakopany skarb.

Obuǳiwszy się, opowieǳiał żonie o tym, co prorok mu powieǳiał. Razem udali się
na wskazane mie sce i wykopali skarb znacznie większy, niż przedtem posiadali. Odtąd
obo e wraz z ǳiećmi żyli dostatnio, w poważaniu i szczęśliwie.
  
Byli kiedyś dwa przy aciele, których przy aźń i oddanie były na lepsze próby. Stanowili,
można powieǳieć, edną całość. Jedną duszę i edno ciało. I oto wskutek wo ny zostali
rozǳieleni. Każdy z nich znalazł się w innym kra u.

Pewnego razu ednemu udało się przekroczyć granicę, żeby odwieǳić przy aciela.
Złapano go i oskarżono o szpiegostwo. W doraźnym trybie odbył się sąd, który skazał go
na śmierć. Na rozprawie obecny był król. Skazany padł mu do nóg i zawołał:

— Łaskawy królu! Skoro uż skazany zostałem na śmierć, proszę cię o edno.
— O co prosisz?
— Jestem ednym z na większych kupców w moim kra u. Większą część moich to-

warów sprzedałem odbiorcom na kredyt. Weksli od nich niestety nie wziąłem. Mo a
żona nie ma po ęcia, ile mi się od nich należy. Jeśli zginę, ona wraz z ǳiećmi bęǳie
klepała biedę. Dlatego proszę cię, łaskawy królu, żebyś pozwolił mi udać się na krótko
do domu w celu załatwienia moich rachunków z dłużnikami. Zaraz potem wrócę, żeby
przy ąć należną mi karę.

— A gǳie est pewność, że wrócisz?
— Panie i władco! Mam tuta przy aciela. On uǳieli gwaranc i. Poręczy własnym

życiem.
Król wezwał przy aciela, na którego powołał się skazany, i zapytał go:
— Jeśli on nie wróci w terminie, zgaǳasz się ponieść za niego śmierć?
— Tak, królu, oddam własne życie za niego, eśli nie wróci na czas.
— Dobrze, ciekaw estem, czy ten obcy przybysz dotrzyma słowa. Da ę mu miesiąc.

¹⁰⁵⁵herold — urzędnik dworski, mistrz ceremonii. [przypis edytorski]
¹⁰⁵⁶Salomon — syn Dawida i Batszeby (Sm ,), król Izraela, następca Dawida (Krl ,), znany ze swe

mądrości, oraz, wg tradyc i udaistyczne , również z właǳy nad demonami. [przypis edytorski]
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Nadszedł ostatni ǳień, król nie mógł się uż doczekać przybycia skazańca. Słońce
chyliło się uż ku zachodowi, a ego ak nie ma, tak nie ma. Kiedy słońce schowało się za
horyzontem, król polecił wykonać egzekuc ę na ego przy acielu, który za niego poręczył.

W chwili kiedy miecz kata miał uż spaść na szy ę nieszczęsnego przy aciela, rozległ
się okrzyk: „Iǳie, zbliża się, uż est!”. Egipski kupiec podbiegł do kata, odsunął miecz od
szyi przy aciela i podstawił własną pod uderzenie. Babiloński¹⁰⁵⁷ przy aciel nie pozwolił
mu ednak. Nie chciał, żeby kolega zginął. Król wiǳąc, ak ci luǳie kocha ą się i są sobie
oddani, darował im życie. Poprosił ich też, żeby przy ęli go do swego grona opartego na
związku prawǳiwe przy aźni.

  ,   -
   
Pewien bogaty człowiek, dożywszy sęǳiwego wieku, postanowił przed śmiercią przekazać
synowi naukę z własnego doświadczenia. Jedyny syn był ze wszech miar udany tak pod
względem fizycznym, ak i umysłowym.

— Synu mó — powieǳiał o ciec. — Zostawiam ci w spadku pieniąǳe, kosztow-
ności i nieruchomy ma ątek. Pozwoli ci to spęǳić życie w dobrobycie. Ale oprócz tego
chciałbym ci uǳielić rady, która ci się w życiu przyda: unika , ak tylko możesz, perfid-
nych świętoszków, którzy zbyt głośno i przesadnie demonstru ą swo ą pobożność. Tacy
uda ą tylko pobożnych, ale w gruncie rzeczy w głębi serca są zepsuci. Jeśli bęǳiesz się
trzymał z daleka od nich, unikniesz złego zarówno ty, ak two e ǳieci.

Wkrótce bogaty o ciec umarł. Syn akiś czas potem ożenił się z biedną sierotą. ǲiew- Żona
czyna była piękna ak marzenie i porządna, ak tylko można być. Żyli w zgoǳie i har-
monii. Obydwo e cieszyli się szczęściem i radością. Nie wychoǳili prawie z domu. Po
upływie pięciu lat od ślubu małżonek oświadczył żonie:

— Wiesz co, sieǳimy w domu i niczego poza nim nie wiǳimy. Nastał czas, żebyśmy
wyszli trochę na ulicę i popatrzyli na otacza ący nas świat.

— Nie, za nic nie wy dę z domu. Bo ę się, że spotkam innego mężczyznę. Ja się być
może na niego zapatrzę albo on na mnie. Do głowy może się wtedy wkraść grzeszna myśl.

Małżonek usłyszawszy to, przypomniał sobie słowa o ca. Wpadło mu do głowy, że
i ona może należeć do tych świętoszków, przed którymi o ciec go przestrzegał. Wyszedł
więc sam na spacer. Po droǳe zastanawiał się, ak sprawǳić żonę. Jakie próbie ą poddać.
Ta myśl nurtowała go przez dłuższy czas.

Po upływie pół roku zamówił u ślusarza po dwa zamki i klucze do każdych drzwi.
Po ednym kluczu dał żonie, ale nie powieǳiał e , że sam ma zapasowe do wszystkich
drzwi. Pewnego dnia oświadczył żonie, że wybiera się do dalekiego miasta w sprawach
handlowych. Poprosił ą, żeby przygotowała mu eǳenie na daleką podróż. Następnego
dnia pożegnał się i wyruszył. Żona była przekonana, że wy echał na długo. On ednak
po wy eźǳie z miasta polecił furmanowi zawrócić. Wróciwszy do miasta, nie udał się
do domu. Zatrzymał się w gospoǳie. Wieczorem, kiedy się ściemniło i zrobiło się dość
późno, udał się do domu i zapasowym kluczem otwierał drzwi od ednego do drugiego
i trzeciego poko u, aż doszedł do poko u żony. Tu zastał ą in flagranti¹⁰⁵⁸ z obcym czło-
wiekiem, w dodatku poganinem. Na widok męża zażądała od kochanka, aby zabił go.
Ten był tak przestraszony, że wziął nogi za pas i czym pręǳe wyskoczył z domu.

Przepełniony bólem i żalem małżonek długo błąkał się po ulicach pogrążonego w ciem-
nościach nocy miasta. Padł ze zmęczenia, wreszcie zaszył się w kącie akie ś peryfery ne
ulicy i natychmiast usnął. Te same nocy wkradli się do pałacu naczelnika miasta zło-
ǳie e, którzy wynieśli z sobą cały skarb składa ący się z diamentów i brylantów. Dowie-
ǳiawszy się o tym, panu ący w kra u król wysłał na poszukiwanie złoǳiei na lepszych
strażników. Ci zaczęli przeszukiwać całe miasto. Penetrowali każdy dom, każdą ruinę
i każdy zakątek. W ten sposób natknęli się na śpiącego na ulicy męża niewierne żony.

¹⁰⁵⁷Babilonia — starożytne państwo w Mezopotamii, na terenie obecnego Iraku, które istniało od ok. 
r. p.n.e. do  p.n.e. Na większe znaczenie gospodarcze i terytorialne osiągnęła za panowania Hammurabiego
(– p.n.e.). [przypis edytorski]

¹⁰⁵⁸in flagranti (łac.) — na gorącym uczynku, przyłapanie w trakcie popełniania przestępstwa. [przypis edy-
torski]
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Nikt inny, pomyśleli, tylko on est poszukiwanym złoǳie em. Zakuli go w ka dany i za-
prowaǳili do władcy. Poddano go torturom, żeby zmusić do przyznania się do kraǳieży
i u awnienia mie sca ukrycia skarbu. Kiedy nie dał się złamać i przyznać do niepopełnio-
ne winy, szybko go osąǳili i wydali wyrok śmierci przez powieszenie. Tego dnia, kiedy
miano go powiesić, przyszedł do ego celi duchowny, żeby go namówić do zmiany wiary.
Jeśli spełni ten warunek, obiecał mu, że uniknie kary. Ten ednak stanowczo odmówił.
Nie chciał zmieniać swo e żydowskie wiary nawet w chwili, kiedy prowaǳono go na
szubienicę.

I kiedy prowaǳony przez kata szedł w kierunku szubienicy, towarzyszył mu ów du-
chowny. Na droǳe wznosił się pagórek, na którym roiło się od mrówek. Duchowny Świętoszek
polecił katowi obe ść mrowisko, ponieważ est grzechem zabĳać żywe istoty. Słysząc to
skazany na śmierć Żyd pomyślał: „Duchowny też należy do dwulicowych świętoszków”.
Po chwili powieǳiał do towarzyszących mu strażników króla, że chce złożyć przed śmier-
cią zeznanie.

— Kraǳież — oświadczył — popełniłem razem z duchownym. W ego domu zna -
du ą się skraǳione rzeczy.

Strażnicy zatrzymali duchownego, po czym udali się do ego domu, gǳie znaleziono
cały skraǳiony skarb. Król zawezwał skazanego Żyda przed swo e oblicze. Na pytanie, co
go łączy z duchownym, wy aśnił, co następu e:

— O ciec mó przed śmiercią przekazał mi edną mądrą radę. Sprawǳiła się niestety
z mo ą żoną. To samo pode rzenie powziąłem w stosunku do duchownego, który zbyt
głośno demonstrował swo ą pobożność. Nabrałem więc pode rzenia, że sprawcą kraǳieży
mógł być właśnie on.

Król polecił sprowaǳić niewierną żonę wraz z e kochankiem. Po przesłuchaniu sąd
skazał ich na śmierć przez ścięcie. Dwulicowego duchownego król skazał na śmierć przez
powieszenie.
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