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Potop
Czytając uważnie opis potopu (Rdz 6,9-8,18) zauważymy, że stworzyło go również dwóch
bajkopisarzy. Po pierwsze: proporcje zwierząt czystych i nieczystych, jakie miały zostać
zabrane na pokład arki, są najzupełniej różne w odstępach zaledwie czterech jednostek
redakcyjnych. Rdz 6, 20n: „Spośród wszystkich istot żyjących wprowadź do arki po parze,
samca i samicę, aby ocalały wraz z tobą od zagłady. Z każdego gatunku ptactwa, bydła i
zwierząt pełzających po ziemi po parze; niechaj wejdą do ciebie, aby nie wyginęły". Opis jest
ewidentnie niespójny, gdyż parę wierszy dalej (7, 2n) Jehowa się „powtarza", względnie
zmienia zdanie: „Z wszelkich zwierząt czystych weź z sobą siedem samców i siedem samic, ze
zwierząt zaś nieczystych po jednej parze: samca i samicę; również i z ptactwa — po siedem
samców i po siedem samic, aby w ten sposób zachować ich potomstwo dla całej ziemi". Po
drugie: po potopie nie mogły przetrwać wszystkie gatunki zwierząt, mimo iż Jehowa zaznaczył
wcześniej, że Noe ma je zabrać po to, aby nie wyginęły. Otóż Noe zaraz po wyjściu złożył
Jehowie w ofierze ...zwierzęta czyste („wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i ptaków
czystych złożył je w ofierze całopalnej" - 8,20). Pozostać by więc musiały same zwierzęta
nieczyste — a jak wiemy to nieprawda. Otóż powodem jest to, że ten fragment jest opowieścią
drugiego bajarza, tego który kazał Noemu wziąć do arki po siedem par zwierząt czystych
(wyginąć nie mogą, a potrzebne są do ofiar). Sami tłumacze katoliccy przyznają tu bezradnie,
że „opis składa się z dwu równoległych, nie uzgodnionych ze sobą opowiadań" (patrz przypis
BT do Rdz 6,20)

patrz też: geneza mitu
Nazwa miejscowości Beer-Sheba
„Dlatego nazwano tę miejscowość Beer-Szeba, że tam obaj złożyli przysięgę" (Rdz 21,
31; BT) — mowa o przymierzu zawartym przez Abrahama i Abimeleka koło studni nazwanej
Beer-Sheba (Studnią Przysięgi). Abraham wręczył wtedy Abimelekowi siedem jagniąt na znak,
że to on wykopał studnię. Dalej jednak czytamy, że miejscowość zawdzięcza swą nazwę
studni, którą Izaak nazwał Szibea, co znaczy ...siedem — było to źródło wody odkryte przez
sługi Izaaka po zawarciu przymierza między Izaakiem a Abimelekiem, Achuzatem i Pikolem.
Wiadomo, że nazwa zapewne pochodzi od jakiejś studni, z którą związana była przysięga. Lecz
w obliczu poplątania wyjaśnień — nie wiemy nic dokładniejszego.

Nieszkodliwy Bazyliszek
„I znowu rzekł (Bóg do Mojżesza — przyp.): Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza,
gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu" (Wj 33, 20; BT).
Bóg widocznie zapomniał swoją szamotaninę z Jakubem w czasie której ten dostrzegł jego
twarz i uszedł z życiem: „Gdy zaś wrócił i został sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do
wschodu jutrzenki, a widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i
wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. A wreszcie rzekł: Puść mnie, bo już
wschodzi zorza! Jakub odpowiedział: Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz! Wtedy
[tamten] go zapytał: Jakie masz imię? On zaś rzekł: Jakub. Powiedział: Odtąd nie będziesz się
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zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, i zwyciężyłeś. Potem Jakub rzekł:
Powiedz mi, proszę, jakie jest Twe imię? Ale on odpowiedział: Czemu pytasz mnie o imię? — i
pobłogosławił go na owym miejscu. Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc: Mimo że
widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie" (Rdz 32, 25n; BT).
Zdziwionym należy jeszcze wytłumaczyć co ma oznaczać ta nieprzystojna szamotanina Boga z
Jakubem — otóż Żydzi uczynili swego Jehowę zapaśnikiem, aby wyjaśnić etymologię słowa
Izrael, co znaczy „Bóg walczy" (zgorszeni tłumacze BT nazwali tę scenę „Walka Jakuba z
aniołem"). Jeśli już jesteśmy przy etymologii nazwy Izrael, to należy wspomnieć, że ten
pomysł musiał z czasem wydać się idiotyczny, gdyż w innym miejscu pojawiło się inne
wytłumaczenie nazwy Izrael — Bóg przemianował Jakuba bez walki (Rdz 35, 10)

Kwestia zmartwychwstania Goliata
Z Pierwszej Księgi Samuela dowiadujemy się, że mały pastuszek Dawid zabił wojownika
filistyńskiego Goliata z Gat. Możemy przypuszczać, że ten czyn przypisano Dawidowi,
późniejszemu królowi Izraela, aby dodać mu chwały, gdyż ów olbrzym ...ma się świetnie w
Drugiej Księdze Samuela. Nie ma wątpliwości, że chodzi o tego samego olbrzyma, ponieważ
oboje nazywali się Goliat, oboje pochodzili z Gat, mieli nawet takie same dzidy, których
drzewce „wyglądało jak wał tkacki". A może wtedy Dawid tylko ogłuszył Goliata? Niemożliwe,
gdyż napisane jest, że paradował z jego własnoręcznie odciętą głową.
Pierwsza
Księga
Samuela,
rozdz.
17:
„Wystąpił wtedy z obozu filistyńskiego pewien harcownik imieniem Goliat, pochodzący z Gat.
(...). Drzewce włóczni jego było jak wał tkacki. (...) Potem sięgnął Dawid do torby pasterskiej i
wyjąwszy z niej kamień, wypuścił go z procy, trafiając Filistyna w czoło, tak że kamień utkwił
w czole i Filistyn upadł twarzą na ziemię. (...) Dawid podbiegł i stanął nad Filistynem, chwycił
jego miecz, i wydobywszy z pochwy, dobił go; odrąbał mu głowę. (...) Dawid zaś zabrał głowę
Filistyna i przeniósł ją do Jerozolimy".
Druga
Księga
Samuela,
rozdz.
21:
„Kiedy doszło do nowej walki z Filistynami w Gob, ELchanan z Betlejem, syn Jaira, zabił Goliata
z Gat, którego drzewce dzidy wyglądało jak wał tkacki."
Są dwie możliwości: albo olbrzyma zabił jakiś żołnierz izraelski, którego czyn poszedł w
zapomnienie, lub też Goliat zmartwychwstał niczym Frankenstein z przyszytą głową.

Człowiek a zwierze
Ludzie „są tylko zwierzętami.
Los bowiem synów ludzkich jest
ten sam,
co i los zwierząt;
„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz,
los ich jest jeden:
na obraz Boży go stworzył:
jaka śmierć jednego, taka śmierć
stworzył mężczyznę i niewiastę
drugiego,
Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie
płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili i duch ten sam (niektórzy
ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, tłumaczą to jako: oddech życia
ten sam — przyp.)
nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami
W niczym więc człowiek nie
pełzającymi po ziemi"
przewyższa zwierząt, bo wszystko
jest marnością (...)
BT Rdz 1, 27-28
Któż pozna czy siła życiowa
Oprócz tego w wielu miejscach Biblii można odczytać
synów ludzkich idzie w górę
zdecydowaną wyższość człowieka (stworzonego wszak na
(czyli: kto pozna czy dusza
obraz i podobieństwo Boże — czyli idealnego) nad
człowieka unosi się do nieba —
zwierzęciem
przyp.)
a siła życiowa zwierząt zstępuje
w dół, do ziemi?"
Koh 3, 18-21

Żebractwo według Jezusa
Poniżej mamy raczej niekonsekwencję niż sprzeczność, która zachodzi wewnątrz Księgi
Eklezjastyka, napisanej przez Jezusa, syna Syracha. Daje on kategorycznie negatywny obraz
żebractwa, jednak zaleca kilkukrotnie aby dzielić się z żebrakami jałmużną. Jak można
wyeliminować żebraków, skoro propaguje się ich utrzymywanie?
„Synu, nie prowadź życia żebraczego,
lepiej
umrzeć,
niż
żebrać.
Gdy człowiek musi patrzeć na stół drugiego,
jego istnienia nie uważa się za życie"
(Syr 40, 28n; BT)

"...nie zwlekaj z datkiem dla
potrzebującego!
Nie odpychaj żebrzącego w strapieniu,
a od ubogiego nie odwracaj swej twarzy !"
(Syr 4, 3n; BT)
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