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1. Jaka jest w historii exodusu rola cudu rozstąpienia się morza a potem cudu manny?
2. Dlaczego narzekanie spowodowanie brakiem wody Mojżesz nazywa doświadczaniem,
kuszeniem Pana?
3. Czy Bóg był wśród uchodźców z Egiptu?
4. Czy Bóg może być wśród jakiejś grupy, gdy nie dzieją się żadne cuda?
5. Co to miałoby znaczyć, że Bóg jest pośród nas?
6. Czy potrzebna jest instytucjonalna podstawa wiary?
7. Jakie są zagrożenia dla przetrwania religii?
8. Jakie są substytuty tradycyjnych religii?
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Czytanie: Wj 16:14-17:7
Szmot
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Przekład i przypisy: Izaak Cylkow, 1895r.
Przedruk Wyd. Austeria, Kraków, 2009r
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KOMENTARZ
Przejście przez morze było wydarzenie tak niecodziennym, nieoczekiwanym i w najdosłowniejszym
sensie zbawiennym, że musiało wywrzeć piorunujące wrażenie na wszystkich jego uczestnikach. Żywienie
się przez długi czas manną jest jeszcze bardziej cudowne i zbawienne, bo przeżycie na pustyni jest zawsze
wyzwaniem. Tym bardziej dziwne jest więc, że niedługo potem występują objawy niezadowolenia, a nawet
bunty. Gdy Izraelici przybyli do Refidim nastąpiła eskalacja – coś, co się określa jako wystawianie Boga na
próbę.
Nie chodziło bowiem tylko o narzekanie. Trudy wędrowania, niepewność przyszłości, niejasny cel ich
przejść - to była podstawa do niezadowolenia, narzekania na los. Przecież zawsze będzie tak, iż jeśli brakuje
wody do picia, nie przydadzą się nawet najbardziej budujące wspomnienia cudów i nadprzyrodzonych
zdarzeń. Potrzebny jest natychmiastowy ratunek. Gdyby jednak tylko o to szło, tekst nie mówiłby o
„wystawianiu na próbę”, czy „kuszeniu”, „sprawdzaniu”. Tymczasem początkowe narzekania, że w
Refidim nie ma wody były nieco na wyrost - twierdzą komentatorzy - albowiem ludzie mieli jeszcze zapasy
wody. Dopiero gdy się skończyły, ich narzekania stały się uzasadnione i przez Mojżesza dokonał się cud
wydobycia wody ze skały.
Istota „wypróbowywania”, które przekraczało błaganie o wodę, polegała na tym, że mówili: „Czy Pan jest
rzeczywiście pośród nas, czy nie?” (Wj 17,7). Ich początkowe oczekiwania sprowadzały się do żądania
cudu jako dowodu, że Bóg jest wśród nich (Ramban). Innymi słowy, wierność Bogu miała być warunkowa:
jeśli On przejawi oczekiwane zachowanie, może liczyć na Izraelitów, ale tylko wtedy. Intencje
narzekających wskazywały więc na brak wiary. Nowe cuda, a w domyśle - zapewnienie dobrobytu - oto co
miało być powodem wierności Bogu, czy wręcz - dowodem Jego istnienia.
Tu leży zasadniczy błąd - zauważa Ramban. Nie należy „wypróbowywać” Pana, ani oczekiwać nagrody za
służbę Bogu. Ramban kontynuuje: „Jeśli lojalność wobec Boga pociąga cierpienie i katastrofę, należy to
przyjąć jako sąd sprawiedliwy.” Takie sformułowanie razi niereligijnych pośród nas. Nieraz i tych, którzy
się mają za religijnych. Ale do nawet najmniej religijnych przemówi idea, że nie należy oczekiwać cudów.
Cuda już były. Może nastąpią, trudno to wykluczyć, ale nie należy ich oczekiwać. Skoro nawet w czasach
Mojżesza liczenie na nie było grzechem, o ileż bardziej jest tak dla nas! Jesteśmy pozostawieni sam na sam
ze światem. A jednak Tora, tradycja mówi, że nasze osamotnienie nie jest zupełne. Na tym polega wiara.
Cierpienie nie powinno, nie może nią zachwiać.
Wiemy, że wiara jest zazwyczaj krucha. Cierpienie jest jednym z zagrożeń. Innym jest np. powodzenie i
dobrobyt. Jeszcze innym - triumf nauk ścisłych. Kolejnym - propozycje świeckich dróg zbawienia. Jedyną
rzetelną postawą jest uznanie tych wszystkich okoliczności, a nie ich ignorowanie. Osiągnięcia nauki
ignorują zamykający się w tradycji ortodoksi; złudność dobrobytu - dobrze się mający Żydzi klasy średniej;
bałwochwalcze zagrożenia przemocy - politycy izraelscy; wyzwanie Szoah - prawie wszyscy. Czy Bóg
może być wśród nich? To znaczy - wśród nas?
A jednak, jak przypomina Lévinas, „bliskość boskości jest dla Izraelity niemożliwa bez obecności ludu
Izraela”. Jeśli mamy bez znaków i cudów pozostać wierni, to właśnie z tymi innymi Żydami, podatnymi na
skrajności i ignorancję, zadufanie i mrzonki. Wierność, czyli wiara, iż Pan jest wśród nas.
Stanisław Krajewski, „54 komentarze do Tory - dla nawet najmniej religijnych spośród nas”, Austeria,
Kraków, 2004.
Projekt realizowany dzięki wsparciu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.
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