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tego mrokiem, ciemnością i chmurą". Jednak najwłaściwsze wydaje się nastę-
7"'"-"''-' tłumaczenie: góra płonęła ogniem azdo najgłębszego ciem-
ności, obłoku i chmuri'· W te określenia byłyby syno-
nimami nieba. Ta najwłaściwsza, gdyż D ma 

teologiczne. To nie 
teofanii, ale głębokie 

nad 

również w niektórych 
Ps 68. on trium-

nad przyTOdą i 
]\forze Czer\vone nietrudno 
umożliwiła Izraela 

przejścia przez morze okazał w ten sposób 
które o hecna 

15 Zob. J. Kr uszy ń ski: Księga Psalmów. Lublin Hł36 s. 24611. 

Por. P. Grelo t: Orage. W: Focnbula.ire Theolog1:e Biblique (dalej: VTB). Red. 

X. Leon-Dufour. Paryż 1970 kol. 87011. 
17 Zob. T. W. Ma n n: The PiUar oj Clond in the Reed Sea ~Varrcdive. „Journal of Biblical 

Literature" 90:1971 s. 29n. 
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Jahwe, tak ~ęsto okazywaną w teofaniach, i będzje dlatego nadzieją i ~nocą 
walczącego Izraela. 

' Kalezy tutaj zaraz teofanii odgrywa rolę 
wyjątkową. Jest on jakby zjawiska, jego elementem 
najważniejszym. Bóg po się w chmurze i na zstępuje 

18,10-12). Znamienne jest wyrażenie Ps 68,35: „Majestat (Jah\:ve)jest~ 
nad Izraelem, a Jego potęga w obłokach". W psalmów 
niożna zauważyć, że obłok jest określeniem całego k;osmosu, nad którym 
Jahwe okazuje swoją potęgę i władzę. W Ps 7 czytamy: „Bo któż na 
obłokach będzie -równy Jahwe?" Po następuje dalszy opis 

Jahwe we wszechświecie. Potęga ta Jahwe 
19; 29; 103)18

• 

Z rozważań wynika, że obłokiem a istniała 

~ardzo ścisła Potwieł·dzają to i inne teksty Pisma św. w śwjątyni 
Zorobabela nie było to i Jahwe nie V{ obłoku przy jej poświę
ceniu19. A Druga Księga Machabąjska zapowiada, że miejsce, gdzie została 
schowana. Arka przez Jeremiasza, będzie „Bóg na 
powrót zgromadzi swój lud i okaże mu miłosierdzie. „Wtedy Pan ponownie 
to wskaże i będzie można widzieć Pańską i (2 Mch 2,7n). Związek 

o blokiem a Arką jest mocno Izraela 
Ziemi Przede nrof7•T•cd-b-n'YI 

p~zez 

uzależn1one20 . \V czasie przejścia przez 
walczącego Jahvve 25; 15,3). W 
taką samą .rolę odgrywała Arka Przymierza. Stała się ona znakiem 

i ; 1 Sm 4,5)21
• 

walk, kt.óre miały miej.sce przy , w zasadzie 
wzorowane na opisie przez Morze Czerwone22

• 

, że znaczenie Arki i -zjawiającego 
się wyjaśniają i uzupełniają. i 
Arki. on obecność i moc ·Pana ·wszechświata, 

p.,..,,..u,„ ... "'"'.,,."''°' z Izraelem i ciągle jest w jego ,...,,.„„ ... "'"" 

18 Por. J. Ziegler: Das Buch lsajas. Echter-Bibel. Das Alte Te13tament.. T. 3. ,\~iirzburg 

1958 s. 35. 
19 Por. S. Trzeci a k: Litera.tu,ra i'. :religia u. Lwów HllL Cz. 2. s. 109. 
20 Zob. NI a n n, jw. s. 29. 
21 Por .. J. Brie r·e: Arche d'All'iance. VTB. kol. 85. 
22 Por. F. M. Cr os s: Oana.anite mythe and Hebrew epic. Cambridge r973 s. l62n. 
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m 

tego n:e bez słuszności stwierdza F. n.1.uut1nern~m'ff 
cza po prostu chwałę J ah we26 " 

Pod 

23 Zob. K L. 

Exod11,m et 
2. Cz. 2. Parisiis 1897 s. 354. 

go jasnością25 • 

skutkiem. Dla--
ozna-
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Jahwe. 
obłoku i Namiotu 

IV 

l9H l.21. 
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A .więc kosmosem, który jest mieszkaniem Jahwe, a Ś\viątynią, 
na istnieje ścisła więź. zapo-

wiadając „nowe niebiosa i nową ziemię".:i ·cześć, jaką; J'ahwe będzie 

odbierał, opisuje odda\vanie czci ceremonie świątynne 66,20-23). 
w N owym Testamencie pojęcie świątyni będzie transponowane na 

Ciało Jezusa, a potem na cały Kościół, Chrystus będzie nazwany Koś-

ale też głmvą całego stworzeni.3,32. Chrystus dokona reintegracji ludz
ale dokona też reintegracji całego stworzen1a33

• 

Pojęcie i kosmosu przenikają się i Dlatego też 
jeden z elementów kosmosu, zjawiający się w ś-\viątyni, ma z całą pmv-
głębszą treść i wymmvę. on obecność Jah\ve 

Pana i wszechrzeczy, Boga cały świat i wszystkie 
zn:arrneJtlrna, że Józef Flawiusz po opisie się obłoku 

w świątyni po posw1ęceniu modlitwę wkłada Vl usta Salomona: 
że mieszkasz wiekuiście, o Panie, w rzeczach, które stworzyłeś dht 

siebie - w nie.bie, przestworzu, na ziemi.i w głębiach mqrskich, \Ve wszystkich 
tych bytach, wśród których się obracasz, a jednak ogarniają one Ciebie -

dobrze wiemy. Zbudowałeś jednak tę świątynię dla imienia Twego, 
h-n·6 Yn-cT mogli - składając ofiary i starając sję o ich pomyślny wynik -

słać modlitwy ku Tobie w i zawsze nuec że obecny, 
od :nas. bowiem svvym wzrokiem i słuchem wszyst-

nigdy - nawet mieszkając teraz tu, gdzie jest Twoja 
prawowita być bardzo blisko przy każdym 
zaiste stając, kto tylko prosi Cię o radę, zaróvmo 1ve dnie, jak i nocą'' 

:IV Ostatnie słowa: we i 

który widoczny nad Namiotem Spot.kania we dnie i w nocy 
Lb 9, i obecność ,Jahwe. Modlitwa IV'-'' ... '"""·-'-'-'· ........ „, 
Józef Flawiusz, wydaje się komentarzem do słów z modlitwy 

w l Krl Boże Izraela l Nie ma 

1vu .. u.wn. na-
i niebiosa najwyższe nie 

27). Te 
niedwuz

on obecność Jahwe 
ur~zv1m1 1er2;e z Izraelem i od 

zbawienia. 

32 Zob. C. Lee u i v i t, P. Gr 1 ot: Monde. VTB koL 789. 
33 Tamże. 
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V 

przejścia Izraela przez Czerwone znajdujemy 
J j~st reprezentowana zasadniczo przez 

rówmez z przodu i zajął ich tyły, stając lil.iędzy 
skiem egipskim a wojskiem izraelskim. I tam był obłok ciemnością, tu zaś 
oświecał noc. I nie zbliżyli się jednlao drugich przez całą noc". w for

obloku jest cechą clrnraktery3tyczną tradycji J. Podobnie 
Przymierza Synajskiego. vV czasie przejścia Izraela przez Morze 

Czerwone jest on ludu wybranego światłością, a dla Egipcjan meim:no:sma 
nie do przebycia. czyny wojenne Jahwe, który swoim spojr~eniem, 

ze osnia i obłoku, rozgramia Egipcjan (Wj 14,24). 
Tradycja E nie m~wi o obłoku w czasie przejścia przez Morze Czerwone, 

lecz o Aniele Jahwe. Te sam:} czynn0ści, które w tradycji J pełni obłok, w 
E s~ przyp1san9 Aniołowi Jahwa: „Anioł Boży, który szedł na ........ ,7 ~'"*"''"' 
izraelskich, miejsce i szedł na ich tyłach" 

Jahwe" określa tutaj samego Jahwe34 • 

z:jawisklem at1nos!E,rvcz:1:iv:m 
m Jrz9, była, p Jt~żna burza, którą 

n,15_:...20; 114; p:>r. Ha 3,8)35 • 

Ustalając znaczenie tBologiczne obłoku należy zwrócić u wagę na to, że 
iż przez niorze 

UK:<e:tt't.i:l~rw:nu p::>tęgŁ Jahwe. Ta myśl lepiej uwydatni się na tle symboliki niorza 
w Piśm\e św. · autorów biblijnych siedliskiem potworów 

mc>ey, z którymi stacza zwycięską walkę. Walka ta to przy-
fJ'-'U"'"„'"''L'"'-' st,varzania świata · 89,lOn; Job 9,13; 25,12; Iz 51,9)36 

p::>łączy wybawienie Izraela z niewoli z dziełem stwo-
51,9n)37, dlatsgo można tutaj mówić o mocy zbawczej i stwórczej 

zaraiem. p::>tęgi w naszym tekście jest 
osłania go przed wrogiem 19n) i rozgramia 

egip3kte 
Inne k~ięgi nawiązując do 

Cz'-1rWoll0 m5wlą o pJtężnym ra:uleniu lub prawlcy Bożej, 

34 Por. P. M. Galop in, P. Grelot: Ange~. VTB kol. 58u. 
35 Por. Cr os s, jw. s. 164; Lu z a. r rag a, jw. s. 84. 

przez Morze 
prowadziła 

36 Por. P. Grelo t: Betes et Bete. VTB kol. 128-130; J. de Fr a i n e: Mer. Tamże 
kol. 741. 

37 Zob. C. S t u h 1 m u el le r: Ore'łtive Rr;rJ,emption in Deute.ro-Isajah. R')me 1970 s. 233-

237; G. von Rad: Teolo,7iadell'Antioo Testam?,nto. T. 1. Bra3cia. l972 s. 167n; R. Rend
t orf f: Die Thoologisahe Stellunr1 des Soh5pfun,qsglau?ens bei Dnt~erojesaja. „Zeitsohrift fiir 
'Wissenschaftlfohe Theologie„ 64:1954 s. 3n. 
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przez morze 
Morze Czervrnne dostrzeże obraz chrztu 

obłoku działania Ducha 

VI 

3 8 Por. A. R i d o u e, r d: Bras et 111-ain. VTB koL 138-140. 
39 Zob. K. Rom a n i u k: K8'ięga _,_71,fąd-rośd. Poznań 1969 s. 183. 

MJ Zob. Lu z ar ag a, jw. s. 86. 
41 Tarrd.e s. 89. 
42 Tamże s. 90. 
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nas o obecności obłoku 

) i ma na uwadze 
źe Jahwe sam 

w nocy, a w dzień 
przez 

zbliżone do znaczenia, 
bardzo zbliżone do 

43 Zob. C h. Th o m as, X. L eo n - D uf o ur: De.sert. VTB kol. 26ln. 
44 Zob. J. Stęp ie ii: Idea centralna prologu św. Jana. W: Ze współczesnej problematyki 

biblijnej. Lublin 1961 s. 84n. 
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3)45
. \V bądź razie wszystkie te porównania i obrazy, łącznie ze 

symboliką na to, że dokonuje się jakaś rzecz nowa, w którą 
zaangażowane jest całe działanie Boże. Dlatego też swoją wymowę 
tutaj teksty z Księgi Izajasza, które mówią, że Jahwe swoim świętym Duchem 
ich prmvadził, że nn Duch Jahwe. On również w 

63,9-13)46
. 

Izraela, a w tym również przejście wybranego 
Czerwone i Jego po pustyni,· interpretuje także .Jfądrości. 

Wszystkie te dzieła zba·wcze przypisuje ona lVIądrości Bożej47 lub 
Pojęcie i Ducha prawie pokryvmją się ze sobą48 . 

Często \V tekstach Pisma św. również Słmyo Boże występuje jako rzeczy-
wistość dynamizmu, która kieruje historią Izraela49

. \V Iz 44,27 znaj-
cud przejścia przez Morze Czerwone został dokonany 

rozważai1 bogatą treść kryje w 
czasie przejścia przez Morze 

księgi Pisma Ś"\V., takie 
mocy 

Du eh owi i Słmvn Bożemu. 

Zbawienie 

1r1-'""' ... rnh jest wzmianka o 
że pewna grupa łączy obłok z dniem Jahwe 

Ez 30,3.18; 34,12; Jl 2,2; 3,3). Dzień Jahwe jest wprost nazwany 
dniem treść się wyrażeniem „dzień Jahwe" 1 Gem~zy 
tego pojęcia należy już w czasach wędrówki Izraela przez pustyn:ę. 
Dniem był dzień, w Izrael walki ze swymi wrogami. 

w obronie Izraela okazywał swą moc potężny wojownik. 
w czasach nabrała cech teofanii 

i przypuszczalnie dlatego występuje tak ścisły związek między dniem .Jahwe· 
a obłokiem. Dzień Jahwe był więc w którym Jahwe w sposób szczegól-
ny zbawcze wśród Izraela. ten był zarazem 

45 Por. von Rad, j>v. s. 323. 
46 Zob. J. Gu i 11 et: Eaprit de Dieu. VTB kol. 394. 
47 Por. Rom a. n i u k: Kaię;ga -Mądrości, jw. Ił. 183. 
48 Tamże s. 174. 
49 Zob. A. Fo u i il ot, P. Gr e 1 ot: Parole de Dieu. VTB kol. 909n. 
50 Por. Ziegler, jw. s. 148. 
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wrog6·w dniem klęski 51
. Za czasów wśród 

dla nich również dniem 
18-20). Prorok --.r.,.,,,„,..".T"''-.i,.,„ 

dnia Jahwe, w 17+•'"„-.n.,.,., Bóg go z niesz-
dz1eń Jahwe 

nagroda za dobro, a kara za dnia Jah\rn prorocy ,_„,,_,.J,q""' 

następnie względem wszystkich narodó\:i.r, a nawet wobec kosmosu 
Iz 13,1-13; 10;Jer46,12; Ez 30,1-8)52

• Po niewoli babil011skiej 
-.ncn.,a.rna dnia Jahwe nawiązuje do znaczenia jako zbawienia 
dla Izraela. Występuje ,,, eschatologicznej i ·u-.,·u.an.; 

dniem ostatecznego zbawienia, szczególnie dla Izraela", która 
z katastrof dziejowych, a dniem dla narodów pogańskich53 . 

Biorąc pod uwagę stosunek pojęcia dnia Jahwe do związanej z nim sym
boliki obłoku, należy stwierdzić, że obłok obrazuje karzącą obecność Jahwe. 

karzące dzialanie Boga za\vsze zawiera w sobie zarodek zbawienia. 
Odnajdujemy ten rys w dnia ,Jahwe u Joela, kiedy zapowiada 
w związku z dniem Jahwe Ducha Bożego (3,2). 

Te idee o karzącej, a zarazem zbawczej obecności Boga, odnajdujemy 
również u Iz 4,2 -6. Prorok opisuje najpierw chwałę czasów mesjańskich 

. 2)54 ; następnie inówi o którzy ostali 
"TT,,~..,.,,,.. i zostali do Syjonu 
przygotowani do takiego zbawienia przez sądu i tchnienie pożogi" 

Wtedy ·właśnie na Synaj Jahwe w obłoku, udzielając wszyst-
kim zgromadzonym na bezpieczeństwa, pokoju i zbawienia. 
\Viersz 4 nasuwa trudności ,„.,,.1-,..„ • .,.,..„.,.,.-1-

51 Por. L. St ac o\\" 

-K;:i.noniczne'' 18 ;1971 z. l s. 90. 
52 Zob. tamże i3. 90n. 

1'. eschatologia proroków. „Roczniki .te,01og1c:zno· 

53 Por. Drozd: Księga Joela. vY: P1;smo Starego Testamentu. Red. S. 

l~. Cz. Księgi proroków Pozmni 1968 s. 129; G. Fo hr er: Geschichte 

ismelitisehen Relig·ion. Berlin 
54 Zob. H. "V il db erg Neukirehen 1966 s. 154-156., 
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z Deuteroizajasza i przeniesionym do pierwszych -r·oz-
' a Deuterozajasz słowa „stworzyć" (bara'). 

Proroctwo zawarte u Iz 4,5n nie mówi , o obłoku, r6wnież o 
Nie miejsca w Piśmie gdzie 
te Jednak st\vierdzenie, że 

na 

n R <Ł Teologia 

Wórterliuch 

775n. 
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------------------ -------- ---------------

Co mogą oznacwJć obłcki w takim kcmt:e.B:sc1e uvv•-@'-.n.J.11„u 

egzegetów służą one do zobrazowania n1'''7.At'!i'\.rif'1ń~tt.urn, 

potęgami ziemskimi- a Królestwem 
z 

45:1963 s. 174-190. 
,J b 13L 
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stosunku do 

stwierdzają, że 

J.'4 esja8Z u:edlug ~-•rrll'm~t-lr 

71 Jakub 
72 Por. R. Bu 1 

7,-+ R. B. 

127-132. 
75 K. E. 

-Kanoniczne'' 
76 Por. L 

MIROSL,c:\.W KOKOT 

Daa Buch Daniel . . Bonn 1928 s. 56; H. 

Buclw8 Daniel . . Bonn 

H. B e n 

1951 s. 80--82. 

trądition bióhque. 

F. os 

Feuillet 
...,- na-

Bi-

Łach: 
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objawieniach 

zbawczą obec-

THE IN THE OLD 11ESTAMENT AS A SIGN OF THE 
SAWING IN THE 

SUMMARY 

In the bistory of Is:rael the sawing work of God was basically connected with holy places, 
the mount of Sina.i, the Ark of the Co:nvenant, the Tent of Meeting and the The cloud 
appea.ring in those places exp:ressed that very presence and work of God. The cloud, a characte-
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ristic element of the univen;e for the Semite, revealed God as the creator of the universe and 

the supreme lawgh·er. :Further attributes of God that follovv from His creative power are: Ho

liness, Inaccessibility and Justice. Cod appearing in a cloud instructed the chosen people, besto

-.vcd His spirit on them, judged, re\vHrded and punished them. Also outside the holy places, 

in particular during the crossing of the Red Sea and the journey of Israel through the desert, 

God's saving work i8 represented by the appea1·ance of a cloud. The cloud that protects Israel 

represents God as the Lord of nature and tlw conqueror of all lwstile powers. The s,nnbolism 

of tho eloud is drawn from the natural phenomenon of the thunderstorm, which in the Semites' 

opinion is the fullest expression of God's power. In apocalyptic texts describing the escha

tological salvation the cloud expresses the creatfre power of God, which puts the world in 

raises it from the state of prime\"al cham< and at the end of time estn.blishes eternal order· f:l.nd 

peace, 


