1

Pięcioksiąg

2

Rdz 1-11
 stworzenie
 praca człowieka
 błogosławieństwo
 nieposłuszeństwo
 decyzja co dobre i złe

Rdz 12
1 Pan rzekł do Abrama:
«Wyjdź z twojej ziemi
rodzinnej i z domu twego ojca
do kraju, który ci ukażę.

 Kain i Abel
 znamię Kaina

 synowie Jakuba
2 Uczynię bowiem z ciebie
wielki naród, będę ci
błogosławił i twoje imię
rozsławię: staniesz się
błogosławieństwem.

 prawo zemsty

 by chronić dobro
 przymierze z Noem
 wino

 wieża Babel
 imię

 przymierze i jego znak
 Sara jako siostra
 Hagar
 podstęp i oszustwo
 Rachela i Lea

 Lamek
 synowie Boga
 potop i Noe

 Abraham

 Izaak i Jakub

 grzech Adama i Ewy
 nagość
 podporządkowanie
 obwinianie
 skutki grzechu
 miłosierdzie Rdz 3,15

Rdz 12-50

3 Będę błogosławił tym,
którzy ciebie błogosławić
będą, a tym, którzy tobie będą
złorzeczyli, i ja będę
złorzeczył. Przez ciebie będą
otrzymywały
błogosławieństwo ludy całej
ziemi».

 występki synów
 Józef sprzedany
 błogosławieństwo Judy
Rdz 49,8-12
8 Judo, ciebie sławić będą bracia twoi, twoja
bowiem ręka na karku twych wrogów! Synowie
twego ojca będą ci oddawać pokłon!
9 Judo, młody lwie, na zdobyczy róść będziesz,
mój synu: jak lew czai się, gotuje do skoku, do
lwicy podobny - któż się ośmieli go drażnić?
10 Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska
pasterska spośród kolan jego, aż przyjdzie ten,
do którego ono należy, i zdobędzie posłuch u
narodów!
11 Przywiąże on swego osiołka w winnicy i
źrebię ośle u winnych latorośli. W winie prać
będzie swą odzież, i w krwi winogron - swą
szatę.
12 Będą mu się iskrzyły oczy od wina, a zęby
będą białe od mleka.
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Bóg wybiera ludzi i zawęża linię prowadzącą do potomstwa z Rdz 3,15
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Księga Wyjścia
1-18
 niewola i wyjście
 wybór Izraela jako reprezentanta Boga wobec narodów
 przymierze Synajskie

19-40
 złamanie przymierza
 w Edenie utracono niejako dostęp do Boga
 Namiot Spotkania to jakby mobilny Eden (motywy roślinne, cheruby
itd.), miejsce spotkania nieba i ziemi
 Namiot Spotkania jak hot-spot Bożej obecności
 można wejść tylko będąc rytualnie czystym, inaczej śmierć
 więc co teraz?

Sami Izraelici okazują się swoimi największymi wrogami,
okazują się zatwardziali tak jak faraon
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Wj 40,34-38
34 Wtedy to obłok okrył Namiot Spotkania, a chwała Pana napełniła
przybytek. 35 I nie mógł Mojżesz wejść do Namiotu Spotkania, bo
spoczywał na nim obłok i chwała Pana wypełniała przybytek. 36 Ile
razy obłok wznosił się nad przybytkiem, Izraelici wyruszali w
drogę, 37 a jeśli obłok nie wznosił się, nie ruszali w drogę aż do
dnia uniesienia się obłoku. 38 Obłok bowiem Pana za dnia
zakrywał przybytek, a w nocy błyszczał jak ogień na oczach całego
domu izraelskiego w czasie całej ich wędrówki.

Kpł 1,1-2
1 Pan wezwał Mojżesza i tak powiedział do niego z Namiotu
Spotkania: 2 «Mów do Izraelitów i powiedz im: Jeśli kto z was
zechce złożyć dar z bydląt dla Pana, niech złoży go albo z cielców,
albo z mniejszego bydła.
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Jak wejść do Namiotu?

Jak „zmazać” grzech?
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Kpł 1-7
ofiary

Kpł 23-25
święta

Kpł 8-10
kapłani

Kpł 21-22
świętość kapłanów i ofiar

Kpł 11-15
czystość
rytualna

Kpł 17-20
czystość
moralna

 choroby
 „wycieki”
 zwłoki
 grzyby/pleśnie
 nieczyste zwierzęta
nieczystość
≠
grzeszność

Kpł 16
dzień
przebłagania

Kpł 26-27
błogosławieństwa
i przekleństwa
oraz dodatki

Wejście do
Przybytku w stanie
nieczystości
oznacza śmierć.
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Kpł 19,2
Mów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im:
Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg
wasz!
 ze świętością jest jak ze słońcem
 dzięki czystości rytualnej można się zbliżyć
 rozchodzenie się zła i grzechu po świecie
 ofiara niejako „absorbuje” grzech, zmywa go,
tworzy przestrzeń styku nieba i ziemia
 Jezus Świątynią (J 2) i ofiarą
 prawo pokazuje, że człowiek nie jest w stanie go w
pełni wypełnić
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Kpł 1,1-2
1 Pan wezwał Mojżesza i tak powiedział do niego z
Namiotu Spotkania: 2 «Mów do Izraelitów i powiedz
im: Jeśli kto z was zechce złożyć dar z bydląt dla
Pana, niech złoży go albo z cielców, albo z
mniejszego bydła.

Lb 1,1
1 Dnia pierwszego drugiego miesiąca, w drugim roku po
wyjściu z Egiptu, tymi słowami przemówił Pan do
Mojżesza na pustyni Synaj w Namiocie Spotkania:
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Lb 10-21
Droga do Moabu
Lb 1-10
Synaj

Bóg w centrum
Życia Izraela

pokolenia wokół
Namiotu Spotkania

 narzekania Izraelitów
 narzekania Miriam i
Aarona
 12 zwiadowców
 nie chcą iść do
Kanaanu, chcą wracać do
Egiptu
 Bóg ich „wysłuchuje”
 bunt Koracha
 nieposłuszeństwo
Mojżesza przy wodach
Meriba
 jadowite węże i wąż na
palu

Lb 22-36
Moab
 Balaam
 Bóg działa „za plecami”
Izraela, nawet o tym nie
wiedzą. Mimo ich
niewierności, Bóg
pozostaje wierny
 pierwsze osiedlenie
pokoleń w Zajordanii

Przymierze Synajskie -> złoty cielec -> kolejne prawa -> kolejne niewierności -> wierność Boga
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Pwt 1-11

Pwt 12-26

 Dekalog

 kodeks deuteronomiczny

 6,4-6:
Słuchaj, Izraelu, Pan jest
naszym Bogiem - Panem
jedynym. 5 Będziesz
miłował Pana, Boga
twojego, z całego swego
serca, z całej duszy swojej,
ze wszystkich swych
sił. 6 Niech pozostaną w
twym sercu te słowa, które
ja ci dziś nakazuję.

 centralizacja kultu
 o królach

Pwt 27-34
 błogosławieństwa i
przekleństwa
 2 drogi
 29,3 Nie dał wam Pan
aż do dnia obecnego
serca, które by rozumiało,
ani oczu, które by widziały,
ani uszu, które by słyszały.
 zapowiedź niewoli
 30,6 Pan, Bóg twój,
dokona obrzezania twego
serca i serca twych
potomków, żebyś miłował
Pana, Boga swego, z
całego serca swego i z
całej duszy swojej, po to,
abyś żył.
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Historia pozostaje otwarta, a pytania bez odpowiedzi
 Co z obietnicami z Rdz 3 i 12?
 Czy Izraelitom uda się wejść i posiądą ziemię?

 Czy pozostaną wierni przymierzu?
 Czy Bóg przemieni ich twarde serca?

Trzeba czytać kolejne księgi 
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Najbliższe spotkania

23 listopada, godz. 20:00
30 listopada, godz. 20:00
7 grudnia, godz. 20:00

