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POD PRAWEM

W

ędrówka do Kanaanu trwała 40 lat. Mimo żywej obecności Boga (przejścia przez wodę i zanurzenia w obłoku) oraz cudów jakie się dokonywały, naród pozostawał zdradliwym i nieufnym.
Dlatego do ziemi obiecanej weszło dopiero następne pokolenie. Mojżesz umarł przy końcu drogi, po
czym został pochowany przez Boga. Miejsce grobu pozostaje nieznane, więc nie stanowi pokuszenia do
nowego, bałwochwalczego kultu.
Raw Huna zanim zasiadł do stołu jadalnego, otwierał drzwi swojego domu i wołał:
Niech wejdzie, kto głodny! (Talmud, Taanit 20).
Wypełniajcie Moje sądy oraz przestrzegajcie Moich ustaw, i według nich postępujcie; Ja jestem WIEKUISTY, wasz Bóg. Zatem przestrzegajcie Moich ustaw i Moich sądów, które gdy człowiek spełnia - w
nich żyje. Ja jestem WIEKUISTY (III Mojż. 18,4-5; NBG).
Ano, właśnie! Lecz... Cóż to znaczy? Czy przez Prawo Mojżesza możliwe jest zbawienie? Otóż, nie. Żyjąc według przykazań (613 - tu!) nikt nie zostanie zbawiony - a tylko... w nich będzie żył. Nie na wieki lecz do tej pory, aż nie złamie Starego Przymierza. Słowem, Prawo Mojżesza jest drogą życia, a nie drogą
zbawienia.
Prawo reguluje i szczegółowo określa postępowanie każdego Izraelity. Za wszystkie przestępstwa przeciw Prawu (grzechy), składano ofiary ze zwierząt. Przelewano niewinną krew, w myśl zasady sprawiedliwości absolutnej: oko za oko, a ząb, za ząb... niewinne za grzeszne życie. Albowiem Prawo stanowi,
że każdy, choćby „najmniejszy” grzech, jest podeptaniem Przymierza, a tym samym oznacza śmierć.
Człowiek traci tytuł sprawiedliwego na podstawie własnych uczynków. Aby uniknąć śmierci - trzeba
dać równorzędny okup (zadośćuczynienie), w postaci niewinnej krwi. Za winy Izraelitów umierały więc:
owce i kozły, cielęta i barany, na które składano grzechy. Zaś stała, codzienna ofiara powinna przypominać, że wina nie została wymazana i odstępstwo od Boga trwa nadal.
Miejscem kultu oraz składania ofiar był Namiot Zgromadzenia, z czasem zastąpiony Świątynią Jerozolimską. Tu, przy ołtarzu oraz w miejscach: Świętym i Najświętszym - dokonywał się akt przebłagania.
Mogły się także zrodzić wątpliwości. Czy ofiary ze zwierząt wystarczają? Czemu baran umiera za człowieka? Czy jest okupem równowartym? Odpowiedzi na te pytania nadejdą w Nowym Przymierzu.
Naród podzielił Kanaan na 12 części, odpowiadających 12 pokoleniom Izraela. Dokładniej 11-tu, gdyż
Lewici (potomkowie Lewiego) nie otrzymali ziemi. Stanowili grupę kapłańską, której przysługiwała
„dziesięcina” dóbr całej wspólnoty.

