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OD WYDAWCY

Oddajemy do rąk Szanownych Czytelników pracę prof. Bernarda Koziróga na temat Jordanii, kolejnego kraju biblijnego. Współczesne kraje biblijne
to: Izrael wraz z Autonomią Palestyńską, Syria, Egipt, Liban, Irak, Iran, Turcja,
Grecja, Włochy, Malta, Cypr i Jordania. W krajach tych rozgrywały się sceny
Starego i Nowego Testamentu.
W starożytności na terenie dzisiejszej Jordanii miały miejsce bardzo istotne wydarzenia opisane na kartach Biblii. Stary Testament wiele miejsca poświęca ludom, które zamieszkiwały Zajordanie – Ammonitom i Moabitom, potomkom Lota, a także Edomitom, potomkom Ezawa. Na terenach dzisiejszej
Jordanii osiedlili się również przedstawiciele trzech plemion izraelskich. Byli to potomkowie Rubena, Gada i Manassesa. Po wschodniej stronie Jordanu
swoje życie zakończyli Mojżesz i Aaron.
Do tej pory ukazały się następujące książki prof. Bernarda Koziróga z tej
serii: Izrael. Historia, religia, archeologia (2003), Starożytna Grecja. Historia,
filozofia, religia (2004), Malta. Historia i religia (2006), Liban. Historia i religia (2008), Starożytny Rzym. Historia, filozofia, religia (2008), Starożytna Syria w Biblii i historii (2012), Cypr. Historia, religia, zabytki (2014), Starożytny
Iran w Biblii i historii (2014), Starożytny Egipt w Biblii i historii (2014).
Praca Jordania w starożytności. Biblia, historia, zabytki jest 46. książką
autorstwa prof. Bernarda Koziróga.
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WSTĘP

Jordania w starożytności... to nieco przewrotny tytuł, bowiem państwo
o takiej nazwie i w obecnych granicach powstało dopiero po II wojnie światowej. Niemniej jednak na tych terenach w dawnych czasach działo się bardzo
dużo. Zamieszkiwali tam m.in. Edomici, Moabici i Ammonici, narody znane
z Biblii. Mieszkali tam również Nabatejczycy, którzy stworzyli miasto o nazwie Petra, całkowicie wykute w skale. Dzisiaj jest to największy zabytek na
terenie Jordanii.
Obszarem, na którym w obecnych czasach znajduje się Jordania, zarządzali w swoim czasie także Asyryjczycy, Babilończycy, Persowie, Grecy, Rzymianie i Bizantyjczycy. A potem muzułmańscy Arabowie, Turcy i Brytyjczycy. My zajmiemy się jedynie starożytnością, głównie w kontekście wydarzeń
opisanych na kartach Biblii, i to zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie.
Geograficznie patrząc można wymienić tam trzy regiony: wschodnią
część Doliny Jordanu, pasmo gór i płaskowyż Zajordania oraz obszar pustynny
na wschodzie. I właśnie tej pustyni w Jordanii jest najwięcej, bo aż 80%. Natomiast jeśli odwołamy się do historii, to trzeba wymienić cztery regiony: Gilead
zamieszkiwany przez dwa i pół pokolenia Izraelitów, Ammon zasiedlony przez
Ammonitów, Moab zamieszkany przez Moabitów i Edom, gdzie żyli Edomici.
Ponieważ, jak powiedziano, w większości to teren pustynny, przeto wielką rolę odgrywały rzeki, takie jak Jordan, Jarmuk, Zered czy Arnon.
Ogromną rolę spełniała też tzw. Droga Królewska, ciągnąca się od Akaby
na południu, aż do Damaszku na północy. Droga Królewska była jedną z dwóch
starożytnych arterii komunikacyjnych w tym rejonie świata, obok szlaku nadmorskiego Via Maris, biegnącego przez Izrael. Najważniejszym miastem przy
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Drodze Królewskiej była Rabba Amonicka, stolica Ammonitów. Dzisiaj jest to
Amman, stolica Jordanii. Wymienić jednak należy więcej miast, które rozwinęły się dzięku temu szlakowi handlowemu: Asztarot, Rammot-Gilead, Geraza,
Heszbon, Medeba, Dibon, Sela i Bosra1.
Dzisiaj Jordania jest królestwem, w którym miłościwie panującym jest
Abdullach II (Abd-Allach II). Mimo nie zawsze stabilnej sytuacji na Bliskim
Wschodzie, sytuacja w Jordanii jest dość stabilna. Duży nacisk kładzie się na
turystykę, a że Jordania posiada wiele niezwykle cennych zabytków, chętnych
do ich obejrzenia jest coraz więcej.
Dla czytelnika Biblii jest to kraj niezwykły, bowiem można stwierdzić, że
pod względem bogactwa i nagromadzenia faktów biblijnych Jordania ustępuje chyba tylko Izraelowi. W tym kraju działali patriarchowie i prorocy, pochowano Aarona i Mojżesza, prowadzono wojny w okresie przedmonarchicznym
i podczas panowania królów izraelskich. Jest to miejsce związane z działalnością Jana Chrzciciela i Jezusa. Zatem miejsce ważne dla biblistyki i historii.
Jordania to kraj, który trzeba zobaczyć.

1

Przy okazji warto wspomnieć, że w czasach islamskich, a więc późniejszych, na wschód od
Drogi Królewskiej powstał nowy szlak, którym pielgrzymi wędrowali do Mekki.
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Rozdział I
ZARYS DZIEJÓW

Na ziemiach należących obecnie do Jordanii, w starożytności rozgrywało się wiele wydarzeń, w tym również te, które zostały opisane w Starym i Nowym Testamencie. Pokrótce prześledzimy dzieje ludów i narodów, które żyły
na Zajordaniu. Będzie mowa o Edomitach, Moabitach, Ammonitach i Nabatejczykach. Ale w tekście przewiną się również inne narody i plemiona, jak np.
Izraelici, którzy część swoich ziem mieli za Jordanem, czy Amalekici i Midianici, którzy pojawiali się na Zajordaniu np. wspierając Ammonitów i Moabitów w walce.

1. Edomici
Edomici byli potomkami Ezawa, bliźniaczego brata Jakuba i wnuka Abrahama, zatem należeli do Semitów2. Byli bardzo blisko spokrewnieni z Izraelitami, a jednocześnie byli jednymi z ich największych wrogów3. Ale jedno
miejsce w księgach Mojżeszowych mówi, że Edomici w trzecim pokoleniu,
w przeciwieństwie do Ammonitów i Moabitów, mogli być zaliczeni do ludu
wybranego jako bracia4.
Edomici zamieszkiwali terytorium położone w górach Seir, na południe
od Morza Martwego. A. Citlak pisze, że „określenia Seir i Edom występują
2
3

4

Gen 25, 19-26
Tekst biblijny informuje o konflikcie pomiędzy Ezawem i Jakubem, dotyczącym pierworództwa. Zob. Gen 25, 27-34; 27, 1-46.
Dt 23, 8-9.
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w Biblii zamiennie lub w pewnym sensie synonimicznie, choć pierwotnie to
właśnie Seir oznaczało pewien region, terytorium. Samo słowo ‚seir’ miało
prawdopodobnie oznaczać dziki, surowy kraj, ewentualnie pustynno-stepowy
obszar. W drugim i pierwszym tysiącleciu p.n.e. było po prostu określeniem
krainy, leżącej po obu stronach Doliny Wadi Araba w południowej części Palestyny, poniżej Morza Martwego. Pod koniec II tysiąclecia p.n.e. wschodnie
tereny Doliny Araba zostały zasiedlone przez plemiona nazywane w Izraelu
‚Synami Ezawa’. Natomiast określenie ‚edom’ (dosł. czerwony kraj, czerwona
kraina) pozostaje w związku z obecnym w tym regionie czerwonym tzw. ‚piaskowcem nubijskim’. Z upływem czasu oznaczało żyjącą tu ludność i tworzony przez nią organizm państwowy. Stąd też pisarze biblijni posługują się tymi
określeniami zamiennie”5. A. Tschirschnitz dodaje, że Araba to pustynia, znajdująca się w wielkim rowie tektonicznym, ciągnącym się z północy poprzez całą Palestynę aż do Zatoki Elanickiej6.
W tekstach pozabiblijnych nazwa „Edom” po raz pierwszy pojawia się
w roku 1216 p.n.e. za faraona Merneptaha. Jest to list dotyczący rodów nomadów z Edomu, którzy osiedlili się ze swoimi trzodami w granicach Egiptu. Jest
więcej tego rodzaju literatury, mówiącej nie tylko o Edomitach, ale także innej
ludności żyjącej pomiędzy Egiptem i Kanaanem, jako o tych, którzy mieszkają
w namiotach i trudnią się pasterstwem.
Prawdopodobnie do wieku X p.n.e. Edomici prowadzili życie nomadów,
po tym czasie stanowili ludność osiadłą. W Księdze Powtórzonego Prawa jest
informacja, że w Seir pierwotnie mieszkali Choryci (w literaturze występują też inne nazwy, np. Horyci7), których Edomici wytępili i zajęli ich ziemię8.
Nie wiemy, kiedy się to stało, ponieważ jeszcze w Księdze Rodzaju jest mowa o jednych i drugich, i nie ma żadnej wzmianki o konfliktach między nimi.
Warto w tym miejscu zacytować tekst biblijny: „Oto potomkowie Ezawa, czyli Edomu. Ezaw wziął sobie żony spośród mieszkanek Kanaanu: Adę, córkę
Elona Chetyty, Oholibamę, córkę Chiwwity imieniem Ana, wnuczkę Sibeona,
5

6
7
8

A. Citlak, Jordania, w: Historia i kultura krajów biblijnych, t. III, Podkowa Leśna 2008,
s. 168-169.
A. Tschirschnitz, Dzieje ludów biblijnych, Warszawa 1994, s. 147.
Nieuzasadnione jest ich utożsamianie z Hurytami, którzy założyli państwo Mitanni.
Dt 2, 12.
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i Basmat Izmaelitkę, siostrę Nebajota. Ada urodziła Ezawowi Elifaza, Basmat
– Reuela, a Oholibama urodziła Jeusza, Jalama i Koracha. Są to synowie Ezawa, którzy mu się urodzili w kraju Kanaan. Ezaw, zabrawszy swoje żony, synów i córki, całą czeladź swego domu, swoją trzodę i wszystkie zwierzęta oraz
całe mienie, które sobie nabył w Kanaanie, udał się do ziemi [Seir] daleko od
swego brata Jakuba, gdyż zbyt liczne mieli stada, aby mogli być razem: kraj,
w którym przebywali, nie mógł im wystarczyć ze względu na ich mienie. Ezaw
osiedlił się na wyżynie Seir. Ezaw to Edom. Oto potomkowie Ezawa, praojca
Edomitów, na wyżynie Seir. Oto imiona synów Ezawa: Elifaz, syn Ady, żony
Ezawa, i Reuel, syn Basmat, żony Ezawa. Synami Elifaza byli: Teman, Omar,
Sefo, Gatam i Kenaz. A Timna, która była drugorzędną żoną Elifaza, syna Ezawa, urodziła mu Amaleka. To są potomkowie Ady, żony Ezawa. Oto synowie
Reuela: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza. Byli to potomkowie Basmat, żony
Ezawa. A oto ci byli synami żony Ezawa, Oholibamy, córki Any, wnuczki Sibeona: urodziła ona Ezawowi Jeusza, Jalama i Koracha. Oto potomkowie Ezawa,
czyli synowie Elifaza, pierworodnego syna Ezawa, naczelnicy szczepów: Teman, Omar, Sefo, Kenaz, Korach, Gatam i Amalek. Są to naczelnicy szczepów
w kraju Edom, synowie Elifaza, potomkowie Ady. Oto synowie Reuela, syna
Ezawa, naczelnicy szczepów: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza. Są to naczelnicy w kraju Edom, synowie Reuela, potomkowie Basmat, żony Ezawa. Oto synowie Oholibamy, żony Ezawa, naczelnicy szczepów: Jeusz, Jalam i Korach.
Są to naczelnicy szczepów, potomkowie Oholibamy, żony Ezawa, a córki Any.
Są to potomkowie Ezawa, a zarazem naczelnicy ich, czyli Edomitów.
Oto synowie Seira, Choryty, mieszkańcy [pierwotni] tego kraju: Lotan,
Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser i Diszan. Ci są naczelnikami szczepów, Choryci, synowie Seira, w kraju Edom. Synami Lotana byli: Chori i Hemam, siostrą zaś Lotana – Timna. Oto synowie Szobala: Alwan, Manachat, Ebal, Szefo
i Onam. Synowie Sibeona: Ajja i Ana. Ten to Ana znalazł gorące źródła na stepie, gdy pasł osły Sibeona, swego ojca. A oto dzieci Any: Diszon i Oholibama,
córka Any. Synowie Diszona: Chemdan, Eszban, Jitran i Cheran. Synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Akan. Synowie Diszana: Us i Aran. Oto naczelnicy szczepów, Choryci: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser, Diszan. Są to Choryci,
naczelnicy szczepów choryckich w kraju Seir.
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Oto królowie, którzy panowali w kraju Edom, zanim Izraelici mieli króla.
W Edomie był królem Bela, syn Beora; nazwa jego miasta – Dinhaba. A gdy
umarł Bela, królem był po nim Jobab, syn Zeracha, z Bosry. Gdy zaś umarł Jobab, po nim królem był Chuszam z ziemi Temanitów. Gdy umarł Chuszam, po
nim królem był syn Bedada, Hadad, który zadał klęskę Madianitom na równinie Moabu; nazwa jego miasta – Awit. Po śmierci Hadada, po nim królem był
Samla z Masreki. A gdy umarł Samla, po nim królem był Szaul z Rechobot
nad rzeką. Gdy umarł Szaul, po nim królem był Baal-Chanan, syn Akbora.
A po śmierci Baal-Chanana po nim królem był Hadar; nazwa zaś jego miasta
Pau, a imię żony jego Mehetabeel, córka Matredy z Me-Zahab.
Oto imiona naczelników szczepów Ezawa według ich szczepów i miejscowości, nazwanych ich imionami: Timna, Alwa, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Teman, Mibsar, Magdiel i Iram. Są to naczelnicy szczepów Edomu według obszarów przez nich posiadanych. Ezaw – praojciec Edomitów”9.
Warto zwrócic uwagę, że informacja o potomkach Seira została wpleciona pomiędzy informacje o potomkach Ezawa (Edoma). Być może przez pewien
czas jedni i drudzy koegzystowali na tym samym terenie. Niezwykle interesująca jest również informacja, że jeszcze przed ustanowieniem monarchii w Izraelu, królów mieli Edomici. Lista biblijna wymienia ośmiu królów i jedenastu
naczelników. W dodatku wszystko wskazuje na to, że byli to królowie elekcyjni.
Po raz pierwszy dwa narody, Izrael i Edom, zetknęły się ze sobą w czasie,
kiedy Izraelici wędrowali z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Ponieważ Edomici nie
pozwolili przejść przez swoje terytorium, lud izraelski musiał obejść Edom od
strony wschodniej. Wszystko zakończyło się pokojowo.
Do wojny doszło za panowania króla Dawida. Po pokonaniu Ammonitów
i Aramejczyków, armia izraelska walczyła z Edomitami w Dolinie Soli. Uczeni wysuwają dwie możliwości położenia tej doliny: 20 km na zachód od Morza Martwego, albo kotlina arabska należąca do Edomitów10. Dawid zwyciężył
w walce i wcielił północną część Doliny Araba do swego państwa11. Izraelici
9
10
11

Gen 36, 1-43.
Zob. A. Tschirschnitz, Dzieje.... s. 147.
Słuszną wydaje się hipoteza, że celem Dawida było nie tylko wyeliminowanie zagrożenia ze
strony Edomitów, ale również objęcie kontrolą ważnych szlaków handlowych na wschód od
Jordanu.
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wielokrotnie dopuszczali się masowych mordów na mieszkańcach Edomu.
Uciec udało się jedynie niejakiemu Hadadowi z rodu królewskiego, który później był wrogiem Salomona. Sytuację relacjonuje Stary Testament: „Wzbudził
więc Pan Salomonowi przeciwnika w osobie Hadada, Edomity, z potomstwa
królewskiego, w Edomie. Albowiem kiedy Dawid był w Edomie, wtedy dowódca wojska, Joab, udał się tam dla pogrzebania zabitych, gdyż wybił wszystkich mężczyzn w Edomie. Joab bowiem sześć miesięcy przebywał tam z całym Izraelem, aż do wytępienia wszystkich mężczyzn w Edomie. Wówczas ów
Hadad uciekł razem z ludźmi edomskimi spośród sług swego ojca, aby dostać
się do Egiptu. Hadad był wtedy małym chłopcem. Wydostawszy się z [kraju] Midian, przybyli do Paran i zabrawszy ze sobą ludzi z Paran, przybyli do
Egiptu, do faraona, króla egipskiego, który dał mu mieszkanie oraz wyznaczył
mu wyżywienie, a także dał mu ziemię. Ponieważ Hadad pozyskał wielkie łaski u faraona, tan dał mu za żonę siostrę swej żony, siostrę królowej Tachpnes.
Kiedy siostra Tachpnes urodziła mu jego syna Genubata, wtedy Tachpnes wychowała go w domu faraona i Genubat został razem z synami faraona na jego
dworze. Gdy Hadad dowiedział się w Egipcie, że Dawid spoczął przy swoich
przodkach i że zmarł wódz wojska, Joab, wtedy Hadad rzekł faraonowi: «Poślij
mnie, abym udał się do mego kraju». Na to faraon odrzekł mu: «Czy ci czego
brakuje przy mnie i dlatego pragniesz iść do twego kraju?» A on rzekł: «Nie,
ale zechciej mnie wysłać!» Wzbudził też Bóg Salomonowi przeciwnika w osobie Rezona, syna Eliady, który uciekł od swego pana Hadadezera, króla Soby.
Zgromadził on przy sobie ludzi i został przywódcą zgrai. Kiedy Dawid ich tępił, wtedy uszedł do Damaszku, zdobył go i przebywał w nim, rządząc Damaszkiem. Został więc przeciwnikiem Izraela za czasów Salomona oraz wrogiem, jak i Hadad, gdyż znienawidziwszy Izraela, królował w Aramie”12.
Imperium bliskowschodnie stworzone przez Dawida, powoli zaczęł się
sypać już za panowania Salomona. A przyczyną byli m.in. dawni wrogowie
z Edomu. Salomon to dostrzegł i wzmocnił południe swego państwa, tym bardziej, że w Esjon-Geber nad Morzem Czerwonym wybudował port i stworzył
flotę handlową, a także wzmógł wydobycie miedzi i żelaza w kopalniach na
północ od Petry i w Wadi el-Meniije, blisko Zatoki Elanickiej.
12

1 Krl 11, 14-25.
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Po rozpadzie królestwa izraelskiego na państwo północne (Izrael) i południowe (Judę), za panowania króla judzkiego Jorama (Jehorama) w połowie
IX wieku p.n.e. Edomici uniezależnili się od Izraela: „W piątym roku [panowania] Jorama, syna Achaba, króla izraelskiego, Joram, syn Jozafata, został
królem judzkim. W chwili objęcia rządów miał trzydzieści dwa lata i panował
osiem lat w Jerozolimie. Kroczył on drogą królów izraelskich – podobnie jak
czynił ród Achaba – ponieważ córka Achaba była jego żoną. Czynił on to, co
jest złe w oczach Pańskich. Jednakże Pan nie chciał zniszczyć Judy ze względu
na swego sługę, Dawida – tak jak mu obiecał, iż da mu przed sobą ród na zawsze. Za jego czasów Edom wyrwał się spod władzy Judy i wybrał sobie króla. Wtedy Joram ze wszystkimi rydwanami przeszedł do Seir. Kiedy powstał
w nocy [do natarcia], uderzyli na niego Edomici, którzy okrążyli jego oraz dowódców rydwanów. Lud zaś uciekł do swoich namiotów. Edom zatem wyrwał
się spod władzy Judy aż do dnia dzisiejszego. W tym samym czasie odpadła
i Libna”13.
Judejczycy jednak nie odpuścili i podejmowali próby ponownego podbicia Edomu. Np. Król Amasjasz pobił w Dolinie Soli dziesięć tysięcy Edomitów i zdobył miasto Selę. Nawet zmienił jej nazwę na Jokteel14. A jego syn
Azariasz (Uzjasz) odbudował Elat i przyłączył z powrotem do Judy15.
W IX wieku p.n.e. Edom dostał się pod zwierzchnictwo Asyrii i został jej
lennikiem. Królem Asyrii był wówczas Adadnirari III. Inskrypcje asyryjskie
wymieniają kilka imion królów edomickich. Są to: Ka-usmalak16, Aiarammu17,
Kaus-gabri18. Za panowania Sargona II (721-705 p.n.e.) Edom przyłączył się
do koalicji antysyryjskiej, która jednak została pokonana w roku 712 p.n.e.
Po upadku Asyrii, po inwazji Nabuchodonozora II, Edom dostał się
pod panowanie Babilonii19. Także wtedy próbowano tworzyć różne koalicje
przeciwko okupantom. W roku 594 p.n.e. Edomici przyłączyli się do koalicji
13
14
15
16
17
18
19

2 Krl 8, 16-22.
2 Krl 14, 7.
2 Krl 14, 22.
Za rządów Tiglatpilezera III.
Za rządów Sanheryba.
Za rządów Asarhaddona.

Teksty babilońskie nic jednak nie mówią o Edomie.
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tworzonej przez króla judzkiego Sedekiasza, w skład której weszli jeszcze
Moabici, Ammonici i Tyryjczycy. Rezultat był z góry wiadomy. Babilończycy
szybko poradzili sobie z tym problemem. Według proroka Jeremiasza, taka była wola Boga, aby wszyscy byli poddani Babilonii20.
Podczas, gdy Judejczycy przebywali w niewoli babilońskiej, na resztkę bezbronnej ludności judzkiej uderzyli Edomici i ograbili Jerozolimę. Stąd
w Starym Testamencie znajdujemy wiele wypowiedzi proroków przeciwko
Edomowi21.
Już od V wieku p.n.e. Edomici byli wypierani ze swych ziem przez Nabatejczyków, Arabów napierających z Pustyni Syryjskiej. I to Nabatejczycy
stworzyli Petrę, miasto wykute w skale, o którym będzie mowa w III rozdziale.
W czasach późniejszych Edom należał do Idumei22.

2. Moabici
Moabici na południu sąsiadowali z Edomitami. Granicę stanowił potok
Zered. Na północy granicę z Ammonitami wyznaczał potok Arnon, na zachodzie ich granica biegła wzdłuż Morza Martwego. Na wschodzie była Pustynia
Syryjsko-Arabska, nazywana też Pustynią Moabską23. Ich stolica znajdowała
się w miejscu, gdzie dziś na terenie Jordanii znajduje się miejscowość Kerak,
w drodze z Akaby do Damaszku. W starożytności występowała pod różnymi
nazwami. W Księdze Liczb występuje pod nazwą Ar-Moab24. Prorok Izajasz
podaje nazwę Kir-Moab, ale też Ar-Moab25. W tej samej księdze biblijnej pojawia się nazwa Kir-Chareset (Kir-Chareszet) i Kir-Chares26. Stolica Moabu
znajdowała się na górze i otoczona była murem. Inne ważne miasta tego regionu to: Cheszbon, Dibon, Aroer, Atarot i Medeba.

20
21
22
23
24
25
26

Jr 27, 1-10.
Oto przykłady: Ez 36,5; Abd 1, 6-21; Ps 137, 7; Iz 34, 5-17 i in.
W roku 129 p.n.e. Jan Hirkan poddał Idumeę przymusowej judaizacji.
Dt 2,8.
Lb 21, 28.
Iz 15, 1.
Iz 16, 7.11.
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Moabici wywodzą się od Moaba, który urodził się z kazirodczego związku Lota i jego starszej córki27. Ponieważ Lot był bratankiem Abrahama, zatem
Moabici byli blisko spokrewnieni z Izraelitami.
Zanim Moabici pojawili się na Zajordaniu, byli wędrującymi nomadami.
W pismach egipskich występują pod nazwą Sutu. Na ziemiach dzisiejszej Jordanii osiedlili się nie później niż w XV wieku p.n.e., ponieważ kiedy w XV wieku p.n.e. Izraelici wędrowali z Egiptu do Palestyny, przechodzili przez ziemię
moabską28. Wcześniej mieszkał tam lud nazywany Emitami29. Księga Powtórzonego Prawa potwierdza, mówiąc o ziemi moabskiej, że pierwotnie „mieszkali w niej Emici, naród wielki, liczny i wysoki jak Anakici”30. Kim byli Emici?
Wiemy, że ich nazwa oznacza „przerażające rzeczy”. „Był to lud zamieszkujący tereny położone na wschód od Morza Martwego. Lud wielki, liczny i rosły
‚jak Anakici’ (Dt 2, 10). Porównanie z Anakitami wskazuje, że Emici wyróżniali się nadzwyczajnym wzrostem i zawziętością, co wynika też ze słów Mojżesza skierowanych do Izraela: ‚Słyszałeś, iż powiedziano: <Któż może się ostać
wobec synów Anaka?>’ (Dt 9, 2). Trudno ustalić pochodzenie Emitów, chociaż
zdaniem niektórych wywodzili się oni od Refaitów. Za czasów Abrahama elamicki król Kedorlaomer pokonał Emitów w Szawe-Kiriataim (Gen 14, 5). Emici
najwyraźniej dalej zamieszkiwali tereny na wschód od Morza Martwego, gdyż
Biblia mówi, że dopiero jakiś czas później wypędzili ich stamtąd Moabici. Ci
ostatni używali nazwy Emici w odniesieniu do Refaitów (Dt 2, 11)”31.
Jak wspomniano wcześniej, pierwsze spotkanie Moabitów z Izraelitami
miało miejsce w czasie wędrówki Izraelitów do Kanaanu. W tym czasie Moab był już królestwem. Obawiając się Izraelitów, moabski król Balak wynajął
proroka Bileama, aby ten przeklinał Izrael. On jednak zamiast przeklinać, błogosławił. Znaleziono jednak inny sposób, by pokonać Izraelitów. Podsunięto
im moabskie a także madianickie kobiety, które na tyle skutecznie zbałamuciły izraelskich mężczyzn, że ci nie tylko wdali się w cudzołóstwo cielesne, ale
i duchowe – zaczęli czcić moabskich bogów. Takie zachowanie sprawiło, że
27
28
29
30
31

Gen 19, 37.
Inna sugestia mówi, że Moabici przybyli tam w XIII wieku p.n.e..
Gen 14, 5.
Dt 2, 10.

http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/1200001352
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Bóg Jahwe nakazał zabić wszystkich wiarołomców. Zginęło wówczas 24 tysiące mężczyzn32.
W czasach kiedy jeszcze Izrael nie był monarchią, rządzili tam tzw. sędziowie. Moabici korzystali z bezkrólewia napadając na plemiona izraelskie,
rabując i zagarniając ich ziemię. Podczas jednej w wypraw zdobyli Jerycho,
najstarsze miasto świata33. Królem moabskim był wówczas Eglon, który nie
tylko zdobył Jerycho, ale najechał ziemie należące do plemienia Beniamina
i zmusił Izraelitów do płacenia haraczu. Trwało to aż 18 lat. Dopiero po tym
okresie sędzia Ehud zabił Eglona i wyzwolił kraj spod okupacji moabskiej.
Przez kolejnych 80 lat panował pokój34.
Z Moabitami walczył też pierwszy król izraelski Saul35, który toczył boje
również z Ammonitami, Edomitami i Filistynami, ale nad Moabitami zapanował dopiero jego następca Dawid. Król Dawid podbił Moab i zmusił ten kraj
do płacenia daniny36. Wszystko wskazuje na to, że wybił 2/3 mężczyzn moabskich37.W tym miejscu warto przypomnieć, że wcześniej, gdy Dawid uciekał
przed prześladującym go Saulem, w Moabie, za zgodą moabskiego króla, ukrył
swoją rodzinę. Tekst biblijny mówi: „Dawid uciekł stamtąd i schronił się w jaskini Adullam. Kiedy dowiedzieli się o tym jego bracia i cała rodzina jego ojca,
udali się do niego. Zgromadzili się też wokół niego wszelkiego rodzaju uciśnieni i ci, którzy ścigani byli przez wierzycieli, i ci, którym było ciężko na duszy,
a on stał się dla nich przywódcą. Tak przyłączyło się do niego około czterystu
ludzi. Stąd udał się Dawid do Mispe moabskiego i zapytał króla Moabu: «Czy
ojciec i matka moja nie mogliby przebywać u was do czasu, aż się wyjaśni, co
zechce Bóg ze mną uczynić?» Sprowadził ich przed króla moabskiego i zamieszkali przy nim przez cały czas pobytu Dawida w miejscu niedostępnym”38.
Do niezależności Moabu od Izraela doszło za panowania króla Jorama, wiele lat po rozbiciu państwa izraelskiego na królestwo północne (Izrael)
32
33
34
35
36
37
38

Lb 25, 1-18.
Jerycho nazywano wówczas Miastem Palm.
Sdz 3, 12-30.
1 Sm 14, 47.
2 Sm 8, 2.
2 Sm 8, 2.
1 Sm 22, 1-4.
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i południowe (Juda). Według tzw. steli Meszy39, moabskiego króla panującego
w latach 870-840 p.n.e., Moabici całkowicie wyzwolili się spod okupacji izraelskiej. Wcześniej byli poddani władzy królów izraelskich, Omriego i Achaba.
Być może Mesza osiągnął swój cel, kiedy oblężony przez wojska izraelskie, judzkie i edomickie, spektakularnie na murach obronnych miasta złożył
na ofiarę swego pierworodnego syna, następcę tronu, co tak zniesmaczyło wojska izraelskie, że odstapiły od oblężenia i powróciły do domu40.
W VIII wieku p.n.e. Moab, podobnie jak Izrael i inne państwa Syro-Palestyny, dostał się pod panowanie Asyrii i był zmuszony do płacenia trybutu.
Z asyryjskich dokumentów dowiadujemy się, że za panowania Tiglatpilesara
III wasalem Asyrii był moabski król Salamanu, za panowania Sanheryba trybut płacił Mammunadbi, a za Asarhaddona i Aszurbanipala daninę składał
moabski król Musuri.
Kiedy Babilończycy przejęli schedę po Asyryjczykach, zawładnęli również Moabem. W latach 600-599 p.n.e. przeciwko judzkiemu królowi
39

40

Niekiedy w literaturze stela Meszy występuje po nazwą steli moabskiej lub kamienia moabskiego. Oto jej treść: „Ja jestem Mesza, syn Kamoszjatt, król Moabu, Dibonita. Mój ojciec
panował w Moabie trzydzieści lat i ja zostałem królem po nim. I ja uczyniłem tę wyżynę kultową dla Kamosza w Qarchoh. Zbudowałem ją jako zwycięzca, ponieważ on (tzn. Kamosz)
ocalił mnie przed wszystkimi królami i pozwolił mi patrzeć na wszystkich moich nieprzyjaciół z góry (tzn. z lekceważeniem). Omri był królem w Izraelu i uciskał Moab długi czas,
ponieważ Kamosz rozgniewał się na swój kraj. Ale gdy na tron wstąpił jego syn (Achab), on
również powiedział: <Ja (również) chcę uciskać Moab>. Za moich dni powiedział Kamosz
i ja patrzyłem na niego (tzn. króla izraelskiego) z góry i na jego dom (tzn. jego królestwo)
i Izrael zginął na zawsze, chociaż Omri opanował cały kraj Madeba. I on (tzn. Izrael) mieszkał tam za jego dni i przez połowę dni jego syna, 40 lat, ale potem mieszkał tam Kamosz za
moich dni. I zbudowałem Baal-Meon i wykonałem tam cysternę na wodę i zbudowałem Kirjathan. A ludność Gad mieszkała od dawna w kraju Atarot, a król Izraela wybudował dla siebie Atarot. Walczyłem przeciwko temu miastu i zdobyłem je. Wymordowałem całą ludność
jako ofiarę całopalną dla Kamosza i dla Moabu. Zabrałem stamtąd ołtarz Uriela i zawlokłęm
go przed Kamosza w Karjoth. I pozwoliłem tam mieszkać ludności Saron i ludności Macharot. Kamosz powiedział do mnie: <Idź, zdobądź Nebo (które leży) naprzeciw Izraela>. Poszedłem i walczyłem przeciwko niemu od świtu aż do południa. I zdobyłem je i wymordowałem
wszystkich: 7000 wojowników i starców, a także kobiety, staruszki i dziewczęta – ponieważ
poświęciłem ich dla Asztar-Kamosz. Wziąłem stamtąd naczynia Jahwe i zaniosłem je przed
Kamosza. A król Izraela zbudował Jahaz i pozostawał tam w czasie wojny ze mną. Ale Kamosz przepędził go przede mną, gdy ja z Moabu przywiozłem 200 walecznych mężów. I poprowadziłem ich przeciwko Jahaz i zdobyłem je, przyłączając do Dibanu” (cyt. za: A. Tschirschnitz, Dzieje..., s. 146).
2 Krl 3, 4-27.
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Jojakimowi walczyły wojska babilońskie, w skład których wchodzili również Moabici: „Za jego czasu Nabuchodonozor, król Babilonu, ruszył do wojny. Jojakim był mu poddany przez trzy lata, następnie na nowo zbuntował się
przeciwko niemu. Wtedy Pan wysłał przeciw niemu oddziały Chaldejczyków,
oddziały Aramejczyków, oddziały Moabitów, oddziały Ammonitów – wysłał
ich przeciw Judzie, aby go zniszczyć zgodnie ze słowem, które Pan wypowiedział przez sługi swoje, proroków”41. Po pokonaniu Judy i zburzeniu Jerozolimy w roku 586 p.n.e., wielu Izraelitów (Judejczyków) znalazło schronienie na
Zajordaniu, m.in. w Moabie42.
W okresie medo-perskim Moab zależny był od Ammonitów, a coraz więcej do powiedzenia w tym rejonie mieli Nabatejczycy. W drugiej połowie
I wieku p.n.e. władzę przejął tam Herod Wielki, który zbudował twierdzę Macheront. Od roku 106 n.e. Moab wszedł w skład rzymskiej prowincji Arabia43.

3. Ammonici
Dokładnie nie wiadomo, kiedy Ammonici osiedlili się na Zajordaniu.
Przed nimi mieszkali tam Refaici44. Oto przekaz biblijny: „Rzekł do mnie Pan:
41
42
43
44

2 Krl 24, 1-2.
Jr 40, 11-12.
Zob. A Citlak, Jordania, s. 168.
Refaici byli plemieniem rosłych ludzi. „Nie da się dokładnie ustalić znaczenia ani pochodzenia tej nazwy. Refaitami nazwano ich prawdopodobnie dlatego, że byli potomkami człowieka
imieniem Rafa. W 2 Sm 21, 16 występuje określenie haRafáh (imię Rafa poprzedzone przedimkiem), co sugeruje, że imienia przodka użyto w odniesieniu do całego rodu olbrzymów.
W zamierzchłych czasach Refaici najwyraźniej mieszkali na wschód od Morza Martwego.
Moabici, którzy zajęli ich ziemię, nazywali ich Emitami („przerażające rzeczy”), Ammonici zaś — Zamzummitami (prawdopodobnie od rdzenia oznaczającego: „zamyślać; knuć”)
(Dt 2, 10-11, 19-20). Kiedy król Elamu Kedorlaomer wyruszył na zach., by walczyć niedaleko Morza Martwego z pięcioma zbuntowanymi królami (w czasie tej wyprawy uprowadził Lota), pokonał Refaitów w Aszterot-Karnaim (Gen 14, 1.5). Oznaczałoby to, że Refaici mieszkali wtedy w Baszanie, na wsch. od Jordanu. Wkrótce potem Bóg powiedział, że da
potomkom Abrahama Ziemię Obiecaną, która obejmowała tereny zamieszkane przez Refaitów (Rdz 15:18-20). Przeszło 400 lat później, tuż przed wkroczeniem Izraelitów do Kanaanu, Baszan dalej nazywano „ziemią Refaitów”. Izraelici pokonali tam Oga, króla Baszanu
(Dt 3, 3.11.13; Joz 12, 4; 13, 12), jedynego, który „pozostał z reszty Refaitów”. Nie wiadomo, czy chodziło o to, że był to ostatni król Refaitów, czy też ostatni z Refaitów mieszkających na tych terenach, bo krótko potem pojawiają się wzmianki o Refaitach mieszkających
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«Ty dziś masz przejść Ar, granicę Moabu, aby zbliżyć się do synów Ammona.
Nie zaczepiaj ich, nie wszczynaj z nimi wojny, gdyż nie dałem ci na własność
niczego z ziemi synów Ammona, ponieważ synom Lota dałem ją na własność.
Również tę ziemię zamieszkiwali poprzednio Refaici, których Ammonici nazywali Zamzummitami. Naród to wielki, liczny i wysoki jak Anakici. Wytracił ich
Pan przed Ammonitami, którzy ich wypędzili i osiedlili się na ich miejscu”45.
Ammonici od północy graniczyli z Aramem, od zachodu z Izraelem, od
południa z Moabem, na wschodzie była pustynia. Stolicą była Rabba Amonicka, niekiedy zwana tylko Rabbą. Dzisiaj to miasto nosi nazwę Amman i jest
stolicą Jordanii.
Protoplastą tego narodu był Ben-Ammi, który urodził się z kazirodczego
związku Lota i jego młodszej córki46. Ponieważ Lot był bratankiem Abrahama, zatem Ammonici byli blisko spokrewnieni z Izraelitami. Ale Izraelici nie
traktowali ich jak braci, zgodnie z zaleceniem biblijnym: „Nie wejdzie syn nieprawego łoża do zgromadzenia Pana, nawet w dziesiątym pokoleniu nie wejdzie do zgromadzenia Pana. Nie wejdzie Ammonita i Moabita do zgromadzenia Pana, nawet w dziesiątym pokoleniu; nie wejdzie do zgromadzenia Pana na
wieki”47.
Kiedy Izraelici podbili Kanaan, na Zajordaniu zajęli ziemie należące do
Amorytów, ale również część terytorium Ammonitów, stąd Izrael i Ammon
żyli w stanie permanentnego konfliktu. Już na początku tzw. okresu sędziów

45
46
47

na zach. od Jordanu. W Ziemi Obiecanej Izraelici mieli kłopoty z Refaitami, którzy pozostali
w lasach górzystego regionu Efraima. Synowie Józefa bali się ich wypędzić (Joz 17, 14-18).
Kiedy Dawid walczył z Filistynami, razem ze swymi sługami zabił czterech mężczyzn, którzy „urodzili się Refaitom w Gat”. O jednym z nich powiedziano, że był „mężem nadzwyczajnego wzrostu, mającym po sześć palców u rąk i u nóg, razem dwadzieścia cztery”. Opis
ich zbroi wskazuje na to, iż wszyscy wyróżniali się okazałą posturą. Należał do nich „Lachmi, brat Goliata Gittyty” (1 Krn 20, 4-8). Goliat, którego zabił Dawid, miał sześć łokci i piędź
wzrostu (2,9 m) (1Sm 17, 4-7). Sprawozdanie z 2 Sm 21, 16-22 mówi o „Goliacie”, a nie jak
1 Kronik 20, 5 o „bracie Goliata”, co może sugerować, że było dwóch Goliatów. Hebrajskie
słowo refaʼím występuje też w Biblii w innym sensie. Czasami nie odnosi się do określonego
ludu, lecz do zmarłych. Niektórzy uczeni łączą to słowo z rdzeniem oznaczającym 'opadać;
odpoczywać' i uważają, że znaczy ono także „pogrążeni; bezsilni”. Zob. http://wol.jw.org/pl/
wol/d/r12/lp-p/1200003695
Dt 2, 17-21.
Gen 19, 37.
Dt 23, 3-4.
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Ammonici z Moabitami i Amalekitami napadli na izraelskie Miasto Palm, czyli Jerycho48. Z Ammonitami walczył też sędzia Jefte, który zrzucił ich jarzmo.
Później walczył z nimi pierwszy król izraelski Saul, który ruszył na pomoc
mieszkańcom Jabesz49.
Definitywnie z Ammonitami rozprawił się król Dawid, a właściwie jego
główny dowódca Joab: „A Joab staczał walki w ammonickim Rabba i zdobył
stolicę królestwa. Wysyłając posłów do Dawida donosił: «Natarłem na Rabba
i zdobyłem już Miasto Wód. A teraz zbierz pozostałe wojsko i prowadź dalej
walkę przeciw miastu. Podbij je, ażebym nie ja był jego zdobywcą i nie nadano
mu mego imienia». Dawid zebrał więc całe wojsko i udał się do Rabba, natarł
na miasto i zdobył je. Z głowy Milkoma zdjął koronę, która ważyła talent złota.
Miała ona drogocenny kamień, który posłużył za ozdobę głowy Dawida. Zabrał też z miasta niezliczoną ilość łupów. Ludność zaś, która w nim była, uprowadził i przeznaczył do obsługi pił, kilofów i żelaznych siekier oraz kazał jej
przejść do wyrobu cegły. W ten sposób postąpił z wszystkimi miastami ammonickimi. Potem wrócił Dawid z całym wojskiem do Jerozolimy”50.
Ten konflikt został sprowokowany przez samych Ammonitów. Kiedy ich
nowym królem został Hanun, Dawid wysłał do niego posłów z kondolencjami
po śmierci ojca i życzeniami dobrego panowania. Posłów jednak znieważono
i przepędzono. Skutkiem takiego działania była inwazja na Ammon51.
Biblia sprawozdaje, że po odniesionym zwycięstwie, Dawid zdjął z posągu Milkoma, bóstwa Ammonitów, koronę i – jak mówią niektóre przekłady
Pisma Świętego – włożył ją sobie na głowę, co miałoby oznaczać, że koronował się na króla Ammonitów. Ale cytowany przez nas tekst z Biblii Tysiąclecia,
mówi jedynie o użyciu drogiego kamienia z tej korony.
Następny król izraelski, Salomon, nie walczył z Ammonitami. Wśród jego tysiąca żon i nałożnic były również Ammonitki52. Sprawozdanie biblijne
48
49
50
51
52

Sdz 3, 12-13.
1 Sm 11, 1-15.
2 Sm 11, 26-31.
2 Sm 10, 4.
„Król Salomon pokochał też wiele kobiet obcej narodowości, a mianowicie: córkę faraona,
Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki i Chetytki, z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom: «Nie łączcie się z nimi, i one niech nie łączą się z wami, bo na pewno zwrócą wasze serce ku swoim bogom». Jednak Salomon z miłości złączył się z nimi, tak że miał
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mówi, że te małżeństwa zawierane były z miłości. Sądzić jednak należy, że był
tam też podtekst polityczny, Salomon bowiem był spowinowacony ze wszystkimi sąsiadami Izraela. Król nie tylko związał się z kobietami tych narodów,
ale również sprowadził do Izraela kult ich bóstw, m.in. czcił Milkoma, bóstwo
Ammonitów, a na Górze Oliwnej wprowadził kult i boga Molocha53.
Po rozpadzie państwa izraelskiego Ammonici na powrót uzyskali niezależność. Później wespół z Moabitami uderzyli na króla judzkiego Jozafata (Jehoszafata), lecz zostali pokonani na Pustyni Tekoa54.
Za panowania Ozjasza (Uzjasza), Ammonici płacili mu daninę, podobnie
jak jego następcy, Jotamowi. O pierwszym z nich jest następujące sprawozdanie w Starym Testamencie: „Ammonici płacili daninę Ozjaszowi. Sława jego
imienia doszła aż do wejścia do Egiptu, bo stał się on bardzo potężny. Wybudował też Ozjasz baszty w Jerozolimie nad Bramą Węgła, nad Bramą Doliny,
nad Narożnikiem i umocnił je. Wybudował również wieże w pustyni i wykopał liczne cysterny, ponieważ posiadał wiele bydła na Szefeli i na płaskowyżu
– a także rolników i uprawiających winnice na wzgórzach i w ogrodach, kochał
się bowiem w uprawie ziemi. Ozjasz miał wojsko wyćwiczone do walki, gotowe do wyprawy w pole, podzielone na oddziały, obliczone przez pisarza Jejela i nadzorcę Maasejasza, pod rozkazami jednego z dowódców królewskich
– Chananiasza. Całkowita liczba naczelników rodów nad tymi dzielnymi wojownikami wynosiła dwa tysiące sześciuset. Pod ich rozkazami było wojsko
złożone z trzydziestu siedmiu tysięcy pięciuset ludzi wyćwiczonych do walki,
pełnych siły do tego, by wesprzeć króla przeciw wrogom. Ozjasz przygotował
im, to jest całemu wojsku, tarcze, dzidy, hełmy, pancerze, łuki i kamienie do
proc. W Jerozolimie polecił on zbudować machiny wojenne według pomysłu
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siedemset żon-księżniczek i trzysta żon drugorzędnych. Jego żony uwiodły więc jego serce.
Kiedy Salomon zestarzał się, żony zwróciły jego serce ku bogom obcym i wskutek tego serce
jego nie pozostało tak szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce jego ojca, Dawida. Zaczął bowiem czcić Asztartę, boginię Sydończyków, oraz Milkoma, ohydę Ammonitów. Salomon dopuścił się więc tego, co jest złe w oczach Pana, i nie okazał pełnego posłuszeństwa Panu, jak
Dawid, jego ojciec. Salomon zbudował również posąg Kemoszowi, bożkowi moabskiemu,
na górze na wschód od Jerozolimy, oraz Milkomowi, ohydzie Ammonitów. Tak samo uczynił
wszystkim swoim żonom obcej narodowości, palącym kadzidła i składającym ofiary swoim
bogom” (1 Krl 11, 1-8).
1 Krl 11, 1. 5-7.
2 Krn 20, 1-30.
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konstruktora, do umieszczenia na wieżach i narożnikach celem ciskania strzał
i wielkich kamieni. W ten sposób sława jego rozeszła się daleko, bo doznawał
on naprawdę przedziwnej pomocy, aż stał się tak potężnym”55. Jotam także
przedstawiony jest z dobrej strony, również w kontekście panowania nad Ammonitami: „Jotam w chwili objęcia rządów miał dwadzieścia pięć lat, a szesnaście lat panował w Jerozolimie. Matce jego było na imię Jerusza, córka Sadoka. Czynił on to, co jest słuszne w oczach Pańskich, i we wszystkim działał
tak, jak jego ojciec Ozjasz, nie wtargnął jednak, jak on do świątyni Pańskiej.
Ale lud nadal był zepsuty. On to wybudował Bramę Górną świątyni Pańskiej
i przeprowadził wiele prac przy murach Ofelu. Budował też miasta w górach
judzkich, a w lasach wzniósł zamki i wieże. On to walczył z królem Ammonitów i zwyciężył go. W roku tym dali mu Ammonici sto talentów srebra, dziesięć tysięcy kor pszenicy i dziesięć tysięcy kor jęczmienia. Podobnie płacili mu
Ammonici także i w drugim, i w trzecim roku. Jotam wzrósł w potęgę, ponieważ utwierdził swoje drogi przed Panem, Bogiem swoim. Pozostałe zaś dzieje
Jotama, wszystkie jego walki i przedsięwzięcia opisane są w Księdze Królów
Izraela i Judy. Dwadzieścia pięć lat miał, gdy został królem, a szesnaście lat panował w Jerozolimie”56.
W VIII wieku p.n.e. Ammonici dostali się pod wpływy asyryjskie. Jednak pierwsza wzmianka o nich pojawiła się w inskrypcjach asyryjskich dużo
wcześniej, bo już za Salmanasara III. Dotyczyła bitwy pod Karkar w roku
854/3 p.n.e. Wymieniony został tam król ammonicki Ba’sa, syn Ruhubi, który
włączył się do koalicji antysyryjskiej wraz z tysiącem swoich żołnierzy. Koalicją kierował król Damaszku Adadidri. Inna inskrypcja mówi, że król Ammonitów Sanipu płacił regularny haracz królowi asyryjskiemu Tiglatpilezarowi
III57.
Później Ammonici byli poddanymi króla babilońskiego. Wspomagali Nabuchodonozora II uciskając Judę, w której panował Jojakim (Jehojakim). Gdy
w roku 586 p.n.e. Jerozolima została zburzona, król Ammonitów Baalis posłał niejakiego Ismaela, aby zamordował namiestnika babilońskiego w Judzie
55
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2 Krn 26, 8-15.
2 Krn 27, 1-8.
A. Tschirschnitz, Dzieje..., s. 150.
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Gedaliasza, co mu się udało. Wymordował także Judejczyków i Chaldejczyków, którzy tam przebywali58.
Po Babilończykach władzę nad ziemiami ammonickimi przejęli Persowie. Po ich upadku Ammonici dostali się w strefę wpływów helleńskich. Ptolemeusze rozbudowali Rabbę, zmieniając jej nazwę na Filadelfia. W tych czasach należy też odnotować wyprawę Judy Machabeusza przeciwko „Synom
Ammona”. Stoczył z nimi wiele bitew, pokonując ich59.
W roku 64 p.n.e. na tereny Ammonitów weszli Rzymianie i wcielili Ammon do Imperium Romanum.

4. Nabatejczycy
Jak już wspomniano wcześniej, arabscy Nabatejczycy zaczęli wypierać
Edomitów z ich terenów. Jest wiele hipotez dotyczących pochodzenia tego narodu. Jedna z nich mówi, że Nabatejczycy pochodzą od biblijnego Nebajota,
pierworodnego syna Ismaela i wnuka Abrahama. W Starym Testamencie znajdujemy 12 synów Ismaela, z którego mieli wywodzić się Arabowie. Są to: Nebajot, Kedar, Adbeel, Mibsam, Miszma, Duma, Massa, Chadad, Tema, Jetur,
Nafisz i Kedma60. Mieli osiedlić się w rejonie Moabu i Negewu.
Na przełomie V i IV wieku p.n.e. Nabatejczycy zaczęli wypierać nie tylko
Edomitów, ale również Moabitów i Ammonitów. Najwiekszy rozkwit państwa
nabatejskiego miał miejsce na przełomie starej i nowej ery, kiedy to rozciągało się ono na całym Zajordaniu od Edomu do Damaszku na północy i Półwyspu Synajskiego na zachodzie, a na południu wchodziło głęboko w Półwysep
Arabski. Tym samym kontrolowało wszystkie najważniejsze szlaki handlowe.
Pierwsza historyczna wzmianka o nich znajduje się u Diodora Sycylijskiego z I wieku p.n.e. W dziele pt. Biblioteka historyczna podał, że Nabatejczyków było 10 tys. Przedstawił wojnę z Antygonem I Jednookim, jednym
z diadochów oraz spadkobiercą Aleksandra Wielkiego. W roku 312 p.n.e. wysłał on wodza Ateneusza z wojskiem liczącym blisko 5 tys. żołnierzy celem
58
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Jr 40, 14; 41, 1-3.
1 Mch 5, 6-8.
Gen 25, 13-15.
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zaatakowania kraju Nabatejczyków. Ateneusz wykorzystał nieobecność mężczyzn w Petrze (przebywali na specjalnym święcie z dala od Petry) i zabrał
wielkie ilości kadzidła i mirry oraz ok. 500 talentów srebra. Nabatejczycy, gdy
się dowiedzieli o napaści, zorganizowali pościg i dokonali pogromu wojsk
greckich. Uciekło tylko pięćdziesięciu żołnierzy. Wkrótce Antygon wysłał syna
Demetriusza I Poliorketesa przeciwko Nabatejczykom. Ci schronili się w Petrze i znając siłę rażenia wojsk greckich, wysłali posłów z okupem. Przyjął ich
okup i wycofał się w stronę Morza Martwego.
W księgach deuterokanonicznych61 czytamy, że arcykapłan Jazon został
oskarżony przed Aretasem, królem Arabów. Jest to pierwsza informacja o królu nabatejskim, którym był Aretas I. Dalsze dzieje Nabatejczyków znajdujemy u Józefa Flawiusza, w dwóch jego wielkich dziełach: Dawne dzieje Izraela
oraz Wojna żydowska. Podane informacje dotyczą okresu od ok. roku 100 p.n.e.
do powstania żydowskiego przeciwko Rzymianom.
Od końca II wieku p.n.e. narastał konflikt między Nabatejczykami a Hasmoneuszami z Judei. Ok. roku 100 p.n.e. król judejski Aleksander Janneusz
podbił Gazę, sprzymierzoną z Nabatejczykami. Mieszkańcy tego miasta nadaremnie oczekiwali pomocy Aretasa II. Po utracie Gazy Nabatejczycy szukali
innych dróg handlowych. Rozszerzyli terytorium na północ, które później okazało się być bardzo dobrym posunięciem. W walkach z Hasmoneuszami stracili
aż dwanaście miast od Madaby w Moabie aż po Elusę na północnym Negewie.
Obodas I (96-85 p.n.e.) kontynuował wojnę z Aleksandrem Janneuszem,
królem Judei. Pokonał go w bitwie pod Gadarą na wschód od Jeziora Galilejskiego ok. roku 93 p.n.e.. Aleksander Janneusz kontratakował, ale w okolicy
Gaulany wpadł w pułapkę. Król judejski stracił tam swoją armię, która została
zepchnięta do głębokiej doliny i stratowana kopytami wielbłądów.
W roku 85 p.n.e. Antioch XII Dionizos zorganizował wyprawę przeciwko Nabatejczykom. Ale ich król użył jazdy (aż 10 tysięcy koni), co przyczyniło
się do zwycięstwa. W bitwie zginął również Antioch XII.
Za panowania Aretasa III Filhellena (ok. 85-62 p.n.e.), syna Obodasa I,
doszło do rozkwitu politycznego i gospodarczego kraju. Poszerzono granice
państwa, które zajmowało północne obszary dzisiejszej Jordanii, południowej
61
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Syrii oraz część Arabii Saudyjskiej. Prawdopodobnie największym osiągnięciem było zdobycie Damaszku ok. roku 84 p.n.e. Pod jego rządami Nabatea
zajmowała największy obszar w historii.
W roku 62 p.n.e. Marek Emiliusz Skaurus, rzymski gubernator Syrii,
pomaszerował na czele armii na Petrę. Jednakże trudny teren i słabe zaopatrzenie sprawiły, że Skaurus wysłał Hirkana, arcykapłana i etnarchę Judei, na
dwór Aretasa III, celem zawarcia pokoju. Zażądał 300 talentów srebra. Król
zgodził się, zatem rzymska wyprawa wojenna została przerwana.
W konflikcie pomiędzy Juliuszem Cezarem i Pompejuszem zaangażował
się król nabatejski Malichus I (59-30 p.n.e.) wraz Antypatrem I, ojcem Heroda
Wielkiego. Obaj opowiedzieli się stronie Juliusza Cezara.
W roku 40 p.n.e., gdy Partowie najechali Syro-Palestynę, Herod Wielki
uciekając przed nimi, zwrócił się do Malichusa I z prośbą o azyl oraz zwrot rodzinnego skarbu jego ojca Antypatra. Król odmówił, później jednak pożałował
swej decyzji, bo Herod znalazł pomoc w Rzymie. Następnego roku Rzymianie
wypędzili Partów z Judei. Nabatejczycy, jako ich sprzymierzeńcy, musieli zapłacić duży trybut Rzymowi.
Gdy wiosną roku 31 p.n.e. w czasie trzęsienia ziemi w Judei zginęło 30
tys. mieszkańców, Herod Wielki zaproponował Nabatejczykom pokój. Ci jednak odmówili. Wykorzystując okazję najechali Judeę. Rozjuszony Herod przekroczył rzekę Jordan i rozgromił Nabatejczyków w pobliżu Filadelfii (Amman).
W roku 4 p.n.e. król nabatejski Aretas IV udzielił pomocy Rzymianom
w stłumieniu buntów żydowskich po śmierci Heroda Wielkiego, oddając znaczną część swojej armii na usługi Rzymu.
W roku 27 n.e. Aretas IV, chcąć poprawić stosunki z Judejczykami, wydał córkę Fasaelis za Heroda Antypasa, tetrarchę Perei i Galilei, syna Heroda
Wielkiego. Jednak Herod Antypas zauroczony Herodiadą, żoną swego brata
Filipa, obiecał jej, że odsunie nabatejską żonę, gdy ona wyjdzie za niego. Ponieważ Herodiada wyraziła zgodę, Antypas odesłał Fasaelis do ojca62. Aretas
uznał to za hańbę. Doszło więc do wojny.
Za panowania Malichusa II (40-70 n.e.) trwał okres pokoju i dobrobytu
królestwa. Nabatejczycy, prowadząc handel, starali się nie mieszać w sprawy
62

Decyzja ta była krytykowana przez Jana Chrzciciela, który z tego powodu stracił życie.
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sąsiadów. Byli zainteresowani stabilną polityką w regionie. Gdy w roku 66 n.e.
wybuchło powstanie w Judei przeciwko Rzymianom, Malichus II wsparł Tytusa w walce z buntownikami. Król dostarczył tysiąc jeźdźców i 5 tys. żołnierzy
piechoty. Jego wojsko wzięło udział w zniszczeniu Jerozolimy, stolicy Judei,
w 70 roku.
Rabel II Soter (70-106 n.e.) był ostatnim królem nabatejskim. Doceniając walory strategiczne miasta Bostra, przeniósł do niej stolicę z Petry. Po jego śmierci w roku 106, cesarz rzymski Trajan postanowił anektować Nabateę.
Z Nabatei utworzono rzymską prowincję Arabia. W roku 114 Petra otrzymała
tytuł metropolii, a w roku 130 odwiedził ją cesarz Hadrian. Kazał przebudować centrum miasta i nadać jej charakter rzymski. Otrzymała tytuł Augustocolonia Antoniana Hadriana Metropolis. W III wieku doszło do podziału prowincji. Północna część zachowała dawną nazwę, a południowa z Petrą została
włączona do prowincji Palestyny zwanej teraz Palestina Tertia. Za panowania
Konstantyna Wielkiego ziemie Nabatejczyków stały się częścią Cesarstwa
Wschodniorzymskiego. W Petrze rezydował biskup chrześcijański. W VII w.
Nabatejczycy zostali podbici przez muzułmanów.
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Rozdział II
TRADYCJA BIBLIJNA

W starożytności na ziemiach dzisiejszej Jordanii rozgrywało się wiele
scen Starego i Nowego Testamentu. Zamieszkiwali tam Ammonici, Moabici, Edomici i Nabatejczycy. Zmarli tam i zostali pochowani Mojżesz i Aaron.
Działali Jan Chrzciciel i Jezus.

1. Stary Testament
Pierwsze wzmianki starotestamentowe dotyczące miejsc z terenów dzisiejszej Jordanii pojawiają się już w Księdze Genesis:
„Za czasów Amrafela, króla Szinearu, i Arioka, króla Ellasaru, Kedorlaomer, król Elamu, i Tidal, król Goim, wszczęli wojnę z królem Sodomy, Berą,
z królem Gomory, Birszą, z królem Admy, Szinabem, z królem Seboim, Szemeeberem, i z królem miasta Beli, czyli Soaru. Ci ostatni królowie sprzymierzyli się z sobą w dolinie Siddim, gdzie dziś jest Morze Słone. Przez lat dwanaście byli oni lennikami Kedorlaomera, a w roku trzynastym zbuntowali się.
Toteż w czternastym roku nadciągnął Kedorlaomer wraz z innymi królami. Pobili oni Refaitów w Aszterot-Karnaim, Zuzytów w Ham, Emitów na równinie Kiriataim i Chorytów w ich górzystym kraju Seir aż do El, które leżało na
pograniczu pustyni Paran. Potem, zawróciwszy, dotarli do En-Miszpat, czyli
Kadesz, i pobili Amalekitów na całej ziemi, a także Amorytów mieszkających
w Chasason-Tamar”63.
63
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Według biblistów miejscowość Ham i równina Kiriataim znajdowały się
w granicach dzisiejszej Jordanii64.
Gdy doszło do rozstania Abrahama (Abrama) z jego bratankiem Lotem,
ten drugi na miejsce zamieszkania wybrał krainę nadjordańską, gdzie znajdowały się takie miejscowości jak Sodoma i Gomora. Lot w końcu zamieszkał
w Sodomie. Biblia sprawozdaje, że było to bardzo zdeprawowane miasto, więc
Pan Bóg postanowił je zniszczyć. Aniołowie siłą wyprowadzili stamtąd Lota,
jego żonę i dwie córki. W drodze zginęła żona Lota, on sam z córkami schronili sie w Soarze. Obawiając się, że Soar również zostanie zniszczony, przenieśli
się w góry Seiru, na południowy wschód od Morza Martwego.
„A gdy [Lot] mieszkał z dwiema swymi córkami w pieczarze, rzekła starsza do młodszej: «Ojciec nasz wprawdzie już stary, ale nie ma w tej okolicy
mężczyzny, który by przyszedł do nas na sposób wszystkim właściwy. Chodź
więc, upoimy ojca naszego winem i położymy się z nim, a tak będziemy miały potomstwo z ojca naszego». Upoiły więc swego ojca winem tej samej nocy;
wtedy starsza poszła i położyła się przy ojcu swoim, on zaś nawet nie wiedział
ani kiedy się kładła, ani kiedy wstała. Nazajutrz rzekła starsza do młodszej:
«Oto ostatniej nocy ja spałam z ojcem; upójmy go winem także tej nocy i idź
ty, i śpij z nim, abyśmy obie miały potomstwo z ojca naszego». Upoiły więc
i tej nocy ojca swego winem i poszła młodsza i położyła się przy nim; a on
nawet nie wiedział, kiedy się kładła i kiedy wstała. I tak obie córki Lota stały się brzemienne za sprawą swego ojca. Starsza, urodziwszy potem syna, dała mu imię Moab. Ten był praojcem dzisiejszych Moabitów. Młodsza również
urodziła syna i nazwała go Ben-Ammi. Ten zaś stał się praojcem dzisiejszych
Ammonitów”65.
Kolejna opowieść z tamtych terenów dotyczy Jakuba, wnuka Abrahama,
który ponad 25 lat służył Labanowi, swojemu wujowi, a później również teściowi, za dwie żony Leę i Rachelę oraz stada owiec. Kiedy z rodziną i całym
dobytkiem wracał z Paddan-Aram do Kanaanu, dowiedział się, że naprzeciwko
niemu podąża z wojskiem jego brat Ezaw, którego w młodości oszukał, wyłu-
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dzając pierworodztwo. Do spotkania doszło w Machanaim, nad potokiem Jabbok. Biblia opisuje, co zrobił wystraszony Jakub:
„Wstał i zabrawszy obie swe żony, dwie ich niewolnice i jedenaścioro
dzieci, przeprawił się przez bród potoku Jabbok. A gdy ich przeprawił przez ten
potok, przeniósł również [na drugi brzeg] to, co posiadał. 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 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». Słońce
już wschodziło, gdy Jakub przechodził przez Penuel, utykając na nogę. Dlatego Izraelici nie jadają po dzień dzisiejszy ścięgna, które jest w stawie biodrowym, gdyż Jakub został porażony w staw biodrowy, w to właśnie ścięgno”66.
Samo spotkanie z Ezawem zakończyło się pokojowo, mimo że ten nastawiony
był bojowo. Kiedy jednak po ćwierćwieczu zobaczył swego brata, „objąwszy
go za szyję ucałował go; i rozpłakali się obaj”67. Potem Ezaw powrócił do Seiru w krainie Edom, gdzie mieszkał, natomiast Jakub po drodze do Kanaanu zatrzymał się w Sukkot, nad Jabbokiem68.
Tereny należące do współczesnej Jordanii, były w starożytności również
świadkiem przemarszu ludu izraelskiego z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej, czyli Kanaanu. Z powodu swej niewiary i nieposłuszeństwa, Izraelici zamiast przez kilka tygodni, wędrowali tam przez 40 lat. Będąc blisko, bo już na
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Gen 32, 23-33.
Gen 33,4.
Wszystko wskazuje na to, że Jakub i Ezaw spotkali się później jeszcze tylko raz, na pogrzebie
ich ojca Izaaka. „Izaak, doszedłszy do kresu swego życia, zmarł w późnej starości. I pochowali go jego synowie Ezaw i Jakub” (Gen 35, 29).
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wysokości Morza Martwego, musieli się cofnąć aż do Esjon-Geber, przy zatoce
Akaba. Dopiero stamtąd znów wyruszyli na północ69.
Izraelici, potomkowie Jakuba, prosili Edomitów, potomków Ezawa, o pozwolenie przejścia przez ich kraj. Jednak nie otrzymali takiej zgody, mimo że
69

Etapy wędrówki Izraelitów najlepiej ilustruje 33. rozdział Księgi Liczb: „Oto miejsca postoju Izraelitów, którzy swoimi oddziałami wojskowymi wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza
i Aarona. Mojżesz zapisywał na rozkaz Pana miejsca, skąd rozpoczynał się dalszy ciąg pochodu. Takie to są owe miejsca postojów, z których ruszali dalej. W pierwszym miesiącu wyruszyli z Ramses. Był to piętnasty dzień pierwszego miesiąca, nazajutrz po Święcie Paschy,
gdy Izraelici wyszli z podniesioną ręką na oczach wszystkich Egipcjan. A Egipcjanie w tym
czasie grzebali wszystkich swoich pierworodnych, zabitych przez Pana. Pan dokonał sądu
również nad ich bogami. Ruszyli więc Izraelici z Ramses i rozbili obóz w Sukkot. Z Sukkot
ruszyli dalej i rozbili obóz w Etam, które jest położone na skraju pustyni. Następnie ruszyli
z Etam i skierowali się do Pi-Hachirot położonego obok Baal-Sefon i rozbili obóz przed Migdol. Wyruszyli spod Pi-Hachirot, przeszli przez środek morza ku pustyni i po trzech dniach
drogi przez pustynię rozbili obóz w Mara. Wyruszyli z Mara, przybyli do Elim. W Elim, gdzie
było dwanaście źródeł wody i siedemdziesiąt palm, rozbili obóz. Wyruszywszy z Elim, rozbili obóz nad Morzem Czerwonym. Od Morza Czerwonego wyruszyli i rozbili obóz na pustyni Sin. Wyruszyli z pustyni Sin i rozbili obóz w Dofka. Wyruszyli z Dofka i rozbili obóz
w Alusz. Wyruszyli z Alusz i rozbili obóz w Refidim. Tam zabrakło ludowi wody do picia. Wyruszyli z Refidim i rozbili obóz na pustyni Synaj. Wyruszyli z pustyni Synaj i rozbili obóz w Kibrot-Hattaawa. Wyruszyli z Kibrot-Hattaawa i rozbili obóz w Chaserot. Wyruszyli z Chaserot i rozbili obóz w Ritma. Wyruszyli z Ritma i rozbili obóz w Rimmon-Peres.
Wyruszyli z Rimmon-Peres i rozbili obóz w Libnie. Wyruszyli z Libny i rozbili obóz w Rissa. Wyruszyli z Rissa i rozbili obóz w Kehelata. Wyruszyli z Kehelata i rozbili obóz na górze Szafer. Wyruszyli od góry Szafer i rozbili obóz w Charada. Wyruszyli z Charada i rozbili
obóz w Makelot. Wyruszyli z Makelot i rozbili obóz w Tachat. Wyruszyli z Tachat i rozbili
obóz w Terach. Wyruszyli z Terach i rozbili obóz w Mitka. Wyruszyli z Mitka i rozbili obóz
w Chaszmona. Wyruszyli z Chaszmona i rozbili obóz w Moserot. Wyruszyli z Moserot i rozbili obóz w Bene-Jaakan. Wyruszyli z Bene-Jaakan i rozbili obóz w Chor-Haggidgad. Wyruszyli z Chor-Haggidgad i rozbili obóz w Jotbata. Wyruszyli z Jotbata i rozbili obóz w Abrona. Wyruszyli z Abrona i rozbili obóz w Esjon-Geber. Wyruszyli z Esjon-Geber i rozbili obóz
na pustyni Sin, czyli w Kadesz. Wyruszyli z Kadesz i rozbili obóz na górze Hor, na granicy ziemi Edomu. Stosownie do rozkazu Pana wstąpił kapłan Aaron na górę Hor i umarł tam
w czterdziestym roku po wyjściu Izraelitów z ziemi egipskiej, pierwszego dnia piątego miesiąca. Aaron liczył wówczas, gdy umarł na górze Hor, sto dwadzieścia trzy lata. Król Aradu,
położonego na południe od ziemi Kanaan, Kananejczyk, dowiedział się, że Izraelici nadciągają. Wyruszyli oni z góry Hor i rozbili obóz w Salmona. Wyruszyli z Salmona i rozbili obóz
w Punon. Wyruszyli z Punon i rozbili obóz w Obot. Wyruszyli następnie z Obot i rozbili obóz
w Ijje-Haabarim, na granicy Moabu. Wyruszyli z Ijjim i rozbili obóz w Dibon-Gad. Wyruszyli
z Dibon-Gad i rozbili obóz w Almon-Diblataim. Wyruszyli z Almon-Diblataim i rozbili obóz
na górach Abarim, naprzeciw Nebo. Wyruszyli z gór Abarim i rozbili obóz na równinach Moabu nad Jordanem, naprzeciw Jerycha. Obozowali na równinach Moabu na Jordanem między
Bet-Hajeszimot i Abel-Szittim” (wersety 1-49).
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chcieli przejść jedynie Drogą Królewską, a więc poza polami uprawnymi i winnicami. „Sposób ominięcia ziemi edomskiej nie jest w pełni jasny, ponieważ
wiadomo, że Izraelici zatrzymali się i rozłożyli obóz w miejscowości Obot,
która znajdowała się w granicach Edomu. Ponadto, na górze Hor, położonej na
granicy edomskiej od zachodu, umarł Aaron, brat Mojżesza. Możliwe więc, że
w jakimś stopniu trasa wędrówki zahaczyła jednak o ten kraj. Kierując się dalej na północ, lud doszedł do południowych granic Moabu (naturalną granicę
wyznaczała rzeka Zered) i ominął go od strony wschodniej, docierając do kraju Amorczyków. Wejście do kraju Amorejczyków doprowadziło natychmiast
do konfliktu i walki z Izraelitami, z której niespodziewanie zwycięsko wyszedł
Izrael: pokonał Sychona, króla amorejskiego, zdobył stolicę Cheszbon i okoliczne miasta. Kolejnym zwycięstwem w Zajordaniu miało być pokonanie króla Baszanu, Oga. Jego królestwo rozciągało się na wschód od Jeziora Galilejskiego, wdłuż dzisiejszej granicy między Jordanią a Syrią. Do zwycięskiej
bitwy miało dojść pod miejscowością Edrei, leżącą również na obecnej granicy jordańsko-syryjskiej”70.
Kiedy Izraelici przebywali na stepach moabskich, doszło do niesamowitej
sytuacji. Król moabski Baalak wielokrotnie próbował namówić Balaama, proroka Boga Jahwe, aby przeklinał naród izraelski, ale ten w mocy Ducha Bożego
nie był w stanie tego zrobić. Wręcz przeciwnie, zamiast przeklinać, błogosławił. Oto sprawozdanie biblijne:
„Balak, syn Sippora, widział wszystko, co uczynił Izrael Amorytom. Wtedy strach ogarnął Moab przed tym ludem, który był tak liczny, i lękał się Moab
Izraelitów. Rzekł więc Moab do starszych spośród Madianitów: «Teraz to mnóstwo pożre wszystko wokół nas, jak wół żre trawę na polu». Wówczas królem
Moabu był Balak, syn Sippora. On też wysłał posłów do Balaama, syna Beora,
do Petor nad Rzeką w kraju Ammawitów, aby go zaprosili tymi słowami: «Oto
lud, który wyszedł z Egiptu, okrył powierzchnię ziemi i osiadł naprzeciw mnie.
Przyjdź więc, proszę, i przeklnij mi ten lud, bo jest silniejszy ode mnie. Być może, uda się go pokonać i z kraju wypędzić. Wiem bowiem, że kogo ty błogosławisz, będzie błogosławiony, a kogo ty przeklniesz, będzie przeklęty». Wybrali
się więc starsi Moabitów wraz ze starszymi Madianitów w drogę, zaopatrzeni
70

A. Citlak, Jordania..., s. 221.
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w dary dla wieszcza. Przybyli do Balaama i przekazali mu słowa Balaka. On zaś
im odpowiedział: «Pozostańcie tu na noc, a potem dam wam odpowiedź według
tego, co mi Pan powie». Pozostali więc książęta Moabitów u Balaama. Przyszedł Bóg do Balaama i rzekł: «Cóż to za mężowie są u ciebie?» Balaam odpowiedział Bogu: «Balak, syn Sippora, król Moabitów, przysłał do mnie wiadomość: Oto lud, który wyszedł z Egiptu, okrył powierzchnię ziemi. Przyjdź,
a przeklnij ich, abym mógł z nimi walczyć i wypędzić ich». Na to rzekł Bóg do
Balaama: «Nie możesz iść z nimi i nie możesz tego ludu przeklinać, albowiem
jest on błogosławiony». Gdy powstał Balaam następnego poranka, rzekł do
książąt Balaka: «Wracajcie do swego kraju, gdyż Pan nie dozwolił mi iść z wami». Powstali wtedy książęta Moabu i przyszli do Balaka donosząc mu: «Nie
zgodził się Balaam pójść z nami». Wtedy Balak posłał raz jeszcze książąt liczniejszych i bardziej dostojnych niż tamci. Skoro oni przybyli do Balaama, rzekli
mu: «Tak mówi Balak, syn Sippora: Nie wzbraniaj się przyjść do mnie. Wynagrodzę cię hojnie i wszystko uczynię, cokolwiek mi powiesz. Przyjdźże więc
i przeklnij mi ten lud!» Balaam odpowiedział sługom Balaka tymi słowami:
«Choćby mi Balak dawał tyle srebra i złota, ile pałac jego pomieści, to przecież
nie mogę przekroczyć rozkazu Pana, Boga, zarówno w małych rzeczach, jak
i wielkich. Pozostańcie jednak przez noc, a zobaczę, co Pan tym razem mi powie». W nocy przyszedł Bóg do Balaama i rzekł mu: «Skoro mężowie ci przyszli, aby cię zabrać, wstań, a idź z nimi, lecz uczynisz tylko to, co ci powiem».
Wstał więc Balaam rano, osiodłał swoją oślicę i pojechał z książętami Moabu.
Jego wyjazd rozpalił gniew Pana i anioł Pana stanął na drodze przeciw niemu,
by go zatrzymać. On zaś w towarzystwie dwóch sług jechał na swojej oślicy.
Gdy oślica zobaczyła anioła Pana stojącego z wyciągniętym mieczem na drodze, zboczyła z drogi i poszła w pole. Balaam uderzył ją, chcąc zawrócić na właściwą drogę. Wtedy stanął anioł Pana na ciasnej drodze między winnicami,
a mur był z jednej i z drugiej strony. Gdy oślica zobaczyła anioła Pana, przyparła
do muru i przytarła nogę Balaama do tego muru, a on ponownie zaczął bić oślicę. Anioł posunął się dalej i stanął w miejscu tak ciasnym, że nie było można go
wyminąć ani z prawej, ani też z lewej strony. Gdy oślica ujrzała znowu anioła
Pana, położyła się pod Balaamem. Rozgniewał się więc Balaam bardzo i zaczął
okładać oślicę kijem. Wówczas otworzył Pan usta oślicy, i rzekła do Balaama:
«Cóż ci uczyniłam, żeś mnie zbił już trzy razy?» Balaam odpowiedział oślicy:
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«Dlatego żeś sobie drwiła ze mnie. Gdybym tak miał miecz w ręku, już bym cię
zabił!» Oślica jednak rzekła do Balaama: «Czyż nie jestem twoją oślicą, na której jeździsz, odkąd jesteś, aż po dzień dzisiejszy? Czyż miałam zwyczaj czynić
ci coś podobnego?» Odpowiedział: «Nie!» Wtedy otworzył Pan oczy Balaama
i zobaczył on anioła Pana, stojącego na drodze z obnażonym mieczem w ręku.
Ukląkł więc i oddał pokłon twarzą do ziemi. Anioł zaś Pana rzekł do niego:
«Czemu aż trzy razy zbiłeś swoją oślicę? Ja jestem tym, który przyszedł, aby ci
bronić przejazdu, albowiem droga twoja jest dla ciebie zgubna. Oślica ujrzała
mnie i trzy razy usunęła się z drogi. Gdyby się nie usunęła, byłbym cię dawno
zabił, a ją przy życiu zostawił». Rzekł więc Balaam do anioła Pana: «Zgrzeszyłem. Nie wiedziałem, że ty stanąłeś przeciwko mnie na drodze. Teraz jednak,
gdy wiem, że ci się droga moja nie podoba, chcę wracać». Lecz anioł Pana rzekł
do Balaama: «Idź z tymi mężami, ale nie mów nic innego ponad to, co ci powiem». Poszedł więc Balaam z książętami Balaka. Gdy usłyszał Balak, że Balaam się zbliża, wyszedł naprzeciw niego aż do Ir-Moab, które leży nad Arnonem,
na samej granicy kraju. Balak rzekł do Balaama: «Czyż nie posyłałem już po
ciebie, by cię przywołać? Czemu nie przybyłeś? Czyż nie mogę hojnie ci zapłacić?» Balaam jednak oświadczył Balakowi: «Przecież teraz przybyłem do ciebie. Czy rzeczywiście mogę coś oznajmić? Będę mówił tylko te słowa, które
Bóg włoży w moje usta». I poszedł Balaam z Balakiem, i przybyli do KiriatChusot. Balak złożył w ofierze woły i owce i [część] z tego posłał Balaamowi
i książętom, którzy z nim przyszli. Na drugi dzień zabrał Balak Balaama i zaprowadził na Bamot-Baal, skąd było widać kraniec [obozu] ludu [izraelskiego].
Wtedy rzekł Balaam do Balaka: «Wznieś mi tu siedem ołtarzy i przyprowadź mi
siedem młodych cielców i siedem baranów». Balak uczynił według życzenia
Balaama, i ofiarowali wspólnie na każdym ołtarzu młodego cielca i barana. Wtedy rzekł Balaam do Balaka: «Pozostań tu przy twojej całopalnej ofierze, ja zaś
odejdę. Może objawi mi się Pan, a co mi dozwoli zobaczyć, oznajmię tobie».
I poszedł na bezdrzewny pagórek. Objawił się Bóg Balaamowi, a on rzekł do
Niego: «Ustawiłem siedem ołtarzy i ofiarowałem na każdym młodego cielca
i barana». Wówczas Pan włożył słowa w usta Balaama i rzekł mu: «Wróć do Balaka i tak mu powiesz». Wrócił się więc ku niemu, a on stał jeszcze przy swej
całopalnej ofierze razem z moabskimi książętami. Wtedy [Balaam] wygłosił
swoje pouczenie, mówiąc: «Z Aramu sprowadził mnie Balak, ze wschodnich
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wzgórz – król Moabu: Przyjdź tu, przeklnij mi Jakuba! Przyjdź tu, a zgrom Izraela! Jakże ja mogę przeklinać, kogo Bóg nie przeklina? Jak mogę złorzeczyć,
komu nie złorzeczy Pan? Bo widzę go z wierzchu skały, ze wzgórz go dostrzegam, oto lud, który mieszka osobno, a nie wlicza się do narodów. Któż może zliczyć Jakuba jak proch licznego? Któż policzy choćby czwartą część Izraela?
Niech umrę śmiercią sprawiedliwych! Niechaj taki jak ich będzie mój koniec!»
Rzekł na to Balak do Balaama: «Cóżeś to mi uczynił? Sprowadziłem cię tu, byś
przeklinał nieprzyjaciół moich, a ty zamiast tego im błogosławisz!» Lecz on odpowiedział: «Czyż nie muszę powiedzieć tego, co Pan włożył w moje usta?»
Rzekł więc Balak do niego: «Chodź, proszę, ze mną na inne miejsce, z którego
będziesz ich widział. Stąd widzisz tylko ich część, a wszystkich nie ogarniasz.
Przeklnij ich zatem stamtąd». Wziął go więc z sobą na Pole Czatów, na szczyt
góry Pisga; zbudował tam siedem ołtarzy i ofiarował na każdym młodego cielca
i barana. Rzekł [Balaam] do Balaka: «Pozostań tu przy całopalnej ofierze, a ja
opodal będę oczekiwał na spotkanie». Wtedy spotkał się Pan z Balaamem, przekazał mu słowa, polecając: «Wróć do Balaka i powiedz mu w ten sposób»! Gdy
wrócił do niego, on stał jeszcze razem z książętami Moabu przy całopalnej ofierze. Balak zapytał go: «Co Pan powiedział?» Wtedy [Balaam] wygłosił swoje
pouczenie, mówiąc: «Podnieś się, Balaku, a słuchaj, synu Sippora, nakłoń swego ucha! Bóg nie jest jak człowiek, by kłamał, nie jak syn ludzki, by się wycofywał. Czyż On powie coś, a nie uczyni tego, lub nie wykona tego, co oznajmił?
On mnie tu sprowadził, bym błogosławił: On błogosławi – ja tego zmienić nie
mogę. Ja nie dostrzegam grzechu u Jakuba, ni w Izraelu nie widzę ja złości. Pan,
ich Bóg, jest z nimi: wznoszą Mu okrzyk jako królowi. Bóg, który z Egiptu ich
wywiódł, jest dla nich jakby rogami bawołu. Skoro nie ma czarów wśród Jakuba
ani wróżbiarstwa w Izraelu, w czasie właściwym przepowie się Jakubowi, Izraelowi to, co Bóg uczyni. Patrz, oto naród jak wstająca lwica, na podobieństwo
lwa on się podnosi i nie położy się, aż pożre swą zdobycz i krew zabitych wypije». Rzekł wówczas Balak do Balaama: «Gdy już nie możesz przeklinać, przynajmniej im nie błogosław!» Balaam odpowiedział Balakowi: «Czyż nie mówiłem ci: Co Pan powie, wszystko uczynię?» Wtedy rzekł znowu Balak do
Balaama: «Chodź, proszę, a na inne miejsce jeszcze cię wprowadzę. Może
spodoba się Bogu, byś przynajmniej z tego miejsca mi go przeklął». Potem
wziął Balak Balaama na szczyt Peor, który się wznosi nad pustynią. Balaam

36

Bernard Koziróg — Jordania w starożytności. Biblia, historia, zabytki

rzekł do Balaka: «Zbuduj mi tu siedem ołtarzy i przyprowadź siedem młodych
cielców i siedem baranów». Spełnił Balak żądanie Balaama. Wtedy on złożył na
każdym ołtarzu w ofierze młodego cielca i barana. Gdy Balaam spostrzegł, że
dobre jest w oczach Pana błogosławienie Izraela, nie odszedł wcale, jak przedtem, aby szukać wróżb, lecz twarz obrócił ku pustyni. Gdy więc podniósł oczy
i zobaczył Izraela rozłożonego obozem według swoich pokoleń, ogarnął go
Duch Boży i zaczął głosić swoje pouczenie, mówiąc: «Wyrocznia Balaama, syna Beora; wyrocznia męża, który wzrok ma przenikliwy; wyrocznia tego, który
słyszy słowa Boże, który ogląda widzenie Wszechmocnego, który pada, a oczy
mu się otwierają. Jakubie, jakże piękne są twoje namioty, mieszkania twoje,
Izraelu! Jak szerokie doliny potoków, jak ogrody nad brzegiem strumieni lub jak
aloes, który Pan sadził, i jak cedry nad wodami. Płynie woda z jego wiader, a zasiew jego ma wilgoć obfitą; król jego wiele mocniejszy niż Agag, królestwo jego
w górę wyniesione. A Bóg, który z Egiptu go wywiódł, jest dla niego jak rogi
bawołu. On wyniszczy narody, co go uciskają, zmiażdży ich kości – zdruzgoce
swoimi strzałami. Położył się, jak lew się przyczaił lub niby lwica. Kto się odważy go zbudzić? Błogosławieni niech będą, którzy błogosławią ciebie, a przeklęci, którzy ciebie przeklinają». Wtedy rozgniewał się Balak na Balaama, a klasnąwszy w dłonie rzekł do Balaama: «Wezwałem cię tu, byś przeklinał
nieprzyjaciół moich, a ty ich nawet trzykrotnie błogosławiłeś. Uciekaj teraz
czym prędzej do domu; obiecałem ci wprawdzie sowitą nagrodę, lecz oto Pan
ciebie jej pozbawił». Balaam odpowiedział Balakowi: «Czyż nie powiedziałem
wyraźnie posłańcom, których do mnie wysłałeś: Choćby mi Balak dawał tyle
srebra i złota, ile pałac jego pomieści, to przecież nie mogę przekroczyć rozkazu
Pana i czynić samowolnie czy to źle, czy też dobrze. Co Pan mówi, to tylko
oznajmię”71.
Gdy te działania nie pomogły, znaleziono inny sposób, aby pokonać Izraelitów. Balaam namówił Moabitów72, aby mężczyznom izraelskim podsunąć
moabskie kobiety, które skłoniły ich do bałwochwalstwa i kultowego nierządu.
Efekt był taki, że wskutek plagi Bożej zginęło 24 tysiące Izraelitów73. Później
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podczas jednej z bitew zginął również Baalam. Sprawozdanie biblijne jest bardzo drastyczne:
„Gdy przebywali w Szittim, zaczął lud uprawiać nierząd z Moabitkami.
One to nakłaniały lud do brania udziału w ofiarach składanych ich bożkom.
Lud spożywał dary ofiarne i oddawał pokłon ich bogom. Izrael przylgnął do
Baal-Peora, i gniew Pana zapłonął przeciw niemu. I rzekł Pan do Mojżesza:
«Zbierz wszystkich [winnych] przywódców ludu i powieś ich dla Pana wprost
słońca, a wtedy odwróci się zapalczywość gniewu Pana od Izraela». Rozkazał
więc Mojżesz sędziom Izraela: «Zabijajcie każdego z waszych ludzi, którzy
się przyłączyli do Baal-Peora». I oto przybył jeden z Izraelitów i przyprowadził Madianitkę do swoich braci przed oczami Mojżesza i całego zgromadzenia
Izraelitów, którzy lamentowali u wejścia do Namiotu Spotkania. Ujrzawszy to
kapłan Pinchas, syn Eleazara, syna Aarona, chwycił w rękę włócznię, opuścił
zgromadzenie, poszedł za Izraelitą do komory namiotu i przebił ich obydwoje,
mężczyznę Izraelitę i kobietę – przez jej łono. I ustała plaga wśród Izraelitów.
Zginęło ich wtedy dwadzieścia cztery tysiące. Mówił znowu Pan do Mojżesza:
«Pinchas, syn Eleazara, syna kapłana Aarona, odwrócił mój gniew od Izraelitów, gdyż zapłonął pośród nich zazdrością. Dlatego nie wytraciłem zupełnie
Izraelitów w mojej zazdrości. Oznajmij więc: Oto Ja zawieram z nim przymierze pokoju. Będzie to dla niego i dla jego potomstwa po nim przymierze, które mu zapewni kapłaństwo na wieki, ponieważ okazał się zazdrosnym o swego
Boga i dokonał przebłagania w imieniu Izraelitów». zraelita, który zginął z Madianitką, nazywał się Zimri, a był synem Salu, księcia jednego z rodów pokolenia Symeona. Madianitka, którą zabito, nazywała się Kozbi i była córką Sura; ten był znowu głową jednego z pokoleń, czyli rodów madianickich. Wtedy
rzekł Pan do Mojżesza: «Jak z wrogiem obchodź się z Madianitami i wyniszcz
ich, gdyż oni wrogo odnosili się do was, oszukując was przez swoje knowania,
posługując się Peorem, posługując się córką księcia madianickiego, ich siostrą
Kozbi, która została zabita w dzień plagi, jaka spadła ze względu na Peor»”74.
Na krótko przed wejściem do Ziemi Obiecanej, w ziemi moabskiej umarł
Mojżesz. Mimo, że wyprowadził Izraelitów z Egiptu, przewodził im przez 40
lat i doprowadził do wrót Kanaanu, Bóg nie pozwolił mu tam wejść. Ziemię
74
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Obiecaną mógł jedynie obejrzeć z Góry Nebo. Tam też umarł. Przyczyną takiej
decyzji był grzech niewiary, popełniony przez niego w Meriba, gdzie Izraeltom
zabrakło wody do picia75.
Jego następcą został Jozue, który wprowadził naród izraelski do Kanaanu. Podczas tego wydarzenia nie zabrakło cudu. Wody Jordanu się rozstąpiły
i lud suchą nogą przekroczył rzekę.
„Wczesnym rankiem Jozue i wszyscy Izraelici wyruszyli z Szittim, przybyli nad Jordan i przenocowali tam przed przeprawą. Po upływie trzech dni
przeszli zwierzchnicy przez obóz i wydali polecenie ludowi: «Gdy ujrzycie Arkę Przymierza Pana, Boga waszego, i niosących ją kapłanów-lewitów, wyruszcie i wy z waszego postoju i postępujcie za nią. Zostawcie jednak przestrzeń
około dwu tysięcy łokci między sobą a arką i nie zbliżajcie się do niej! Tak więc
poznacie drogę, którą macie iść, bo nigdy nią nie szliście». Wtedy rzekł Jozue
do ludu: «Oczyśćcie się, gdyż jutro Pan sprawi cuda wśród was». Następnie
powiedział Jozue do kapłanów: «Weźcie Arkę Przymierza i idźcie na czele ludu». Ci wzięli Arkę Przymierza i wyszli na czoło pochodu. Pan oznajmił Jozuemu: «Dziś pocznę wywyższać cię w oczach całego Izraela, aby poznano, że
jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z tobą. Ty zaś dasz następujące polecenie
kapłanom niosącym Arkę Przymierza: Skoro dojdziecie do brzegu wód Jordanu, w Jordanie się zatrzymajcie». Zwrócił się następnie Jozue do Izraelitów:
«Zbliżcie się i słuchajcie słów Pana, Boga waszego. Po tym poznacie, rzekł
Jozue, że Bóg żywy jest pośród was i że wypędzi z pewnością przed wami
Kananejczyków, Chetytów, Chiwwitów, Peryzzytów, Girgaszytów, Amorytów
i Jebusytów: oto Arka Przymierza Pana całej ziemi przejdzie przed wami Jordan. Wybierzcie teraz dwunastu mężczyzn spośród pokoleń Izraela, po jednym
z każdego pokolenia. Skoro tylko stopy kapłanów niosących Arkę Pana, Boga
całej ziemi, staną w wodzie Jordanu, oddzielą się wody Jordanu płynące z góry
i staną jak jeden wał». Gdy więc lud wyruszył ze swoich namiotów, by przeprawić się przez Jordan, kapłani niosący Arkę Przymierza szli na czele ludu. Zaledwie niosący arkę przyszli nad Jordan, a nogi kapłanów niosących arkę zanurzyły się w wodzie przybrzeżnej – Jordan bowiem wezbrał aż po brzegi przez
cały czas żniwa – zatrzymały się wody płynące z góry i utworzyły jakby jeden
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wał na znacznej przestrzeni od miasta Adam leżącego w pobliżu Sartan, podczas gdy wody spływające do morza Araby, czyli Morza Słonego, oddzieliły się
zupełnie, a lud przechodził naprzeciw Jerycha. Kapłani niosący Arkę Przymierza Pańskiego stali mocno na suchym łożysku w środku Jordanu, a tymczasem
cały Izrael szedł po suchej ziemi, aż wreszcie cały naród skończył przeprawę
przez Jordan”76.
Zanim Izraelici weszli do Ziemi Obiecanej, tereny na wschód od Jordanu
zostały przyznane plemionom Rubena, Gada i połowie plemienia Manassesa.
Potomkowie Rubena i Gada mieli się osiedlić od rzeki Arnon na południu, prawie po rzekę Jarmuk na północy. Potomkowie Manassesa mieli zamieszkać na
wschód i południe od Jeziora Galilejskiego77.
Także jeszcze przed wejściem Izraelitów do Ziemi Obiecanej, wyznaczono miasta dla potomków Lewiego, którzy sprawowali urzędzy kapłańskie i nauczycielskie. Nie otrzymali oni specjalnego dziedzictwa jako pokolenie. Mieli
być rozrzuceni po całym Izraelu. Na wschód od Jordanu wyznaczono im następujące miejscowości:
- wśród Rubenitów: Beser, Jachsa, Kedemot i Mefaat,
- wśród Gadytów: Ramot-Gilead, Machanaim, Jazer i Cheszbon,
- wśród Manassesytów: Golan i Asztarot78.
Trzy z tych miast miały jeszcze inną rolę do spełnienia. Były również
miejscami schronienia dla nieumyślnych zabójców79:
„Tak mówił dalej Pan do Mojżesza: «Powiedz Izraelitom, co następuje:
Gdy wejdziecie przez Jordan do ziemi Kanaan, wybierzcie sobie miasta, którzy służyć wam będą za miasta ucieczki; tam będzie mógł się schronić zabójca,
który zabił drugiego nieumyślnie. Miasta te będą dla was schronieniem przed
mścicielem krwi, by zabójca nie poniósł śmierci, zanim nie stanie przed sądem
społeczności. Co do miast, które macie ustanowić, to powinniście mieć sześć
miast ucieczki. Trzy miasta za Jordanem i trzy w ziemi Kanaan będą służyć za
miasta ucieczki. Owe sześć miast winny służyć za schronienie zarówno Izraelitom, jak i obcym, oraz tym, którzy osiedlili się pośród was; tam może uciekać
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każdy, kto zabił drugiego nieumyślnie. Jeżeli kogoś jednak tak pobił przedmiotem żelaznym, iż tamten umarł, jest zabójcą, a jako taki musi zostać zabity.
Gdy kogoś uderzył kamieniem, którym można zabić, i ten [uderzony] umarł,
jest zabójcą i jako taki musi zostać zabity. Gdyby kogoś jakimś przedmiotem
drewnianym tak pobił, iż ów [człowiek] umarł, a można było tym narzędziem
śmierć zadać, jest zabójcą i jako taki musi umrzeć. Zabójcę winien zabić mściciel krwi; gdziekolwiek go spotka, może go zabić. Gdyby ktoś drugiemu zadał
cios z nienawiści albo rzucił się na niego w zbrodniczym zamiarze, tak iż tamten umarł, albo gdyby w złości zadał ręką cios śmiertelny, wtedy ten, który uderzył, musi być zabity; jest bowiem zabójcą i mściciel krwi może go zabić, kiedy
go spotka. Gdy mu jednak zadał cios nie z nienawiści albo gdy rzucił na niego jakimkolwiek przedmiotem, ale nie w zamiarze zabicia, lub też nie widząc
spuścił na niego kamień, który może zabić, tak iż tamten rzeczywiście umarł,
chociaż nie był mu nieprzyjazny i nie chciał mu nic złego uczynić, wtedy według powyższych zasad społeczność rozstrzygnie pomiędzy zabójcą a mścicielem krwi. Społeczność zabezpieczy go przed zemstą mściciela krwi i przyjmie
go z powrotem do miasta ucieczki, gdzie się schronił, i będzie tam przebywał
aż do śmierci arcykapłana, który jest namaszczony olejem świętym. Gdy jednak zabójca opuści obręb swego miasta ucieczki, do którego się schronił, i gdy
go mściciel krwi spotka poza obrębem miasta ucieczki, wtedy mściciel krwi
nie zaciąga winy, gdy zgładzi zabójcę. Do śmierci bowiem arcykapłana winien
zabójca przebywać w swoim mieście ucieczki. Natomiast po śmierci arcykapłana może wrócić do swojej dziedzicznej posiadłości. Te nakazy powinny być
dla was prawem po wszystkie pokolenia i na wszystkich miejscach waszego
pobytu. Jeżeli ktoś popełni zabójstwo, skazuje się go na śmierć na podstawie
zeznań świadków; jednak zeznanie jednego świadka nie wystarczy do wydania wyroku śmierci. Nie możecie przyjmować żadnego okupu za życie zabójcy, który winien jest śmierci. Musi zostać zabity. Nie możecie również od tego,
który się schronił do miasta ucieczki, przyjmować żadnego okupu w tym celu,
by mógł wrócić przed śmiercią arcykapłana i mieszkać w [swojej] ojcowiźnie.
Nie będziecie bezcześcili kraju, w którym mieszkacie. Krew bezcześci ziemię
i nie ma innego zadośćuczynienia za krew przelaną, jak tylko krew tego, który
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ją przelał. Nie plamcie przeto ziemi, w której mieszkacie, pośrodku której jest
również moje mieszkanie. Ja bowiem, Pan, mieszkam pośród Izraelitów»”80.
W czasach, gdy sędziowie izraelscy byli przywódcami ludu, również odnotowano wiele wydarzeń, które miały miejsce po wschodniej stronie Jordanu.
Należy tu wymienić czterech sędziów: Ehuda, Gedeona, Jeftego i Jaira.
Ehud pochodził z plemienia Beniamina. Był sędzią w czasach, kiedy
Izraelici dostali się pod panowanie Moabitów. Ich król, Eglon, sprzymierzył
się z Ammonitami i Amalekitami. Razem wyruszyli przeciwko Izraelitom, zajmując Zajordanie a nawet część terytorium na zachodnim brzegu rzeki. Biblia
wymienia Miasto Palm, czyli Jerycho. Izrael uciskany był przez 18 lat. Po tym
okresie sędzia Ehud udał się do Eglona z haraczem i podstępnie go zabił. Następnie ruszył z wojskiem przeciwko Moabitom, zabijając 10 tysięcy z nich.
Oto pełne sprawozdanie biblijne:
„A Izraelici znów zaczęli czynić to, co złe w oczach Pana, a Pan wzmocnił
przeciw Izraelowi Eglona, króla Moabu, ponieważ czynili to, co złe w oczach
Pana. Eglon połączył się z Ammonitami i Amalekitami i podjął wyprawę, pobił
Izraela i zdobył Miasto Palm. Izraelici służyli Eglonowi, królowi Moabu, przez
lat osiemnaście. Wtedy Izraelici wołali do Pana i Pan wzbudził im wybawiciela, Ehuda, syna Gery, Beniaminity, który władał lewą ręką. Izraelici wysłali
go z daniną do Eglona, króla Moabu. Ehud przygotował sobie sztylet o dwóch
ostrzach, długi na jeden łokieć, i schował go pod swoimi szatami na prawym
biodrze. Złożył więc daninę Eglonowi, królowi Moabu – a Eglon był bardzo
otyły. Oddawszy daninę [Ehud] odesłał ludzi, którzy ją przynieśli, a sam zawrócił od bożków, które były ustawione koło Gilgal, i rzekł: «Królu, mam ci
coś powiedzieć w tajemnicy». Król powiedział: «Sza!» – na co wszyscy otaczający go wyszli. Ehud podszedł do niego. Król przebywał w letniej górnej
komnacie, której używał dla siebie. «Mam dla ciebie, królu, słowo od Boga!»
– rzekł do niego Ehud, na co ten podniósł się ze swego tronu. Wtenczas Ehud
sięgnął lewą ręką po sztylet, który schował na prawym biodrze, i utopił go w jego brzuchu. Rękojeść wraz z ostrzem weszła do wnętrzności i utkwiła w jego
tłuszczu, gdyż [Ehud] nie wydobył sztyletu z brzucha i <wyszedł...> Następnie
Ehud wyszedł przez ganek, zamknął za sobą drzwi komnaty i zasunął rygle. Po
80
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jego odejściu nadeszli słudzy i spostrzegli, że drzwi letniej komnaty są zaryglowane. Mówili więc do siebie: «Z pewnością chce okryć sobie nogi6 w letniej
komnacie». Czekali długo, aż się zaczęli niepokoić, dlaczego nie otwiera drzwi
letniej komnaty. Wreszcie wziąwszy klucz otworzyli, a oto pan ich leżał martwy na ziemi. Gdy oni czekali, Ehud uciekł, przeszedł koło bożków i bezpiecznie wrócił do Hasseira. Wróciwszy, zatrąbił w róg na górze Efraima. Izraelici
zeszli z góry, a on na ich czele. «Pójdźcie ze mną! – rzekł do nich – albowiem
Pan wydał waszych wrogów, Moabitów, w wasze ręce». Poszli za nim, odcięli
Moabitom bród na Jordanie i nie pozwalali nikomu przejść. W tym czasie pobili około dziesięciu tysięcy Moabitów, wszystkich co silniejszych i waleczniejszych, tak że nikt nie uszedł. W tym dniu Moab został poniżony pod ręką Izraela i odtąd żył kraj w spokoju przez lat osiemdziesiąt”81.
Gedeon, nazwany później Jerubbaalem82, został powołany na sędziego
i obrońcę Izraelitów w bardzo dziwnych okolicznościach. W Księdze Sędziów
czytamy:
„Izraelici [znów] czynili to, co złe w oczach Pana, i Pan wydał ich na
siedem lat w ręce Madianitów. A ręka Madianitów zaciążyła nad Izraelitami,
tak że przed Madianitami kopali sobie schronienia w górach, jaskinie i miejsca
obronne. Zdarzało się, że ledwie Izraelici co zasiali, przychodzili Madianici
i Amalekici oraz lud ze wschodu słońca i napadali na nich, a rozbijając obozy
naprzeciwko nich, niszczyli plony ziemi aż ku granicom Gazy. Nie pozostawiali Izraelowi żadnych środków do życia – ani owiec, ani wołów, ani osłów. Zjawiali się bowiem wraz ze stadami i namiotami, a przychodzili tak tłumnie jak
szarańcza: liczba ich i wielbłądów była niezwykle wielka. Tak wpadali do kraju, aby go pustoszyć. Madianici wtrącili więc Izraela w wielką nędzę. Poczęli
zatem Izraelici wołać do Pana. A gdy Izraelici wołali do Pana z powodu Madianitów, Pan wysłał Izraelitom proroka, który im rzekł: «To mówi Pan, Bóg Izraela: Oto Ja was wyprowadziłem z Egiptu i Ja was wywiodłem z domu niewoli.
Ja was wybawiłem z rąk Egipcjan i z rąk tych wszystkich, którzy was uciskali.
Ja ich wypędziłem sprzed was i Ja wam dałem ich kraj. Powiedziałem wam:
Ja jestem Pan, Bóg wasz: nie oddawajcie czci bogom Amorytów, których kraj
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zamieszkujecie, lecz wyście nie usłuchali mego głosu». A oto przyszedł Anioł
Pana1 i usiadł pod terebintem w Ofra, które należało do Joasza z rodu Abiezera. Gedeon, syn jego, młócił na klepisku zboże, aby je ukryć przed Madianitami. I ukazał mu się Anioł Pana. «Pan jest z tobą – rzekł mu – dzielny wojowniku!» Odpowiedział mu Gedeon: «Wybacz, panie mój! Jeżeli Pan jest z nami,
skąd pochodzi to wszystko, co się nam przydarza? Gdzież są te wszystkie dziwy, o których opowiadają nam ojcowie nasi, mówiąc: „Czyż Pan nie wywiódł
nas z Egiptu?” A oto teraz Pan nas opuścił i oddał nas w ręce Madianitów». Pan
zaś zwrócił się ku niemu i rzekł do niego: «Idź z tą siłą, jaką posiadasz, i wybaw Izraela z ręki Madianitów. Czyż nie Ja ciebie posyłam?» «Wybacz, Panie
mój! – odpowiedział Mu – jakże wybawię Izraela? Ród mój jest najbiedniejszy
w pokoleniu Manassesa, a ja jestem ostatni w domu mego ojca». Pan mu odpowiedział: «Ponieważ Ja będę z tobą, pobijesz Madianitów jak jednego męża».
Odrzekł Mu na to: «Jeżeli darzysz mnie życzliwością, daj mi jakiś znak, że to
Ty mówisz ze mną. Nie oddalaj się stąd, proszę Cię, aż wrócę do Ciebie. Przyniosę moją ofiarę i położę ją przed Tobą». A On na to: «Poczekam tu, aż wrócisz». Gedeon oddaliwszy się przygotował koźlę ze stada, a z jednej efy mąki
przaśne chleby. Włożył mięso do kosza, a polewkę do garnuszka i przyniósł to
do Niego pod terebint i ofiarował. Wówczas rzekł do niego Anioł Pana: «Weź
mięso i chleby przaśne, połóż je na tej skale, a polewkę rozlej». Tak uczynił.
Wówczas Anioł Pana wyciągnął koniec laski, którą trzymał w swym ręku, dotknął nią mięsa i chlebów przaśnych i wydobył się ogień ze skały. Strawił on
mięso i chleby przaśne. Potem zniknął Anioł Pana sprzed jego oczu. Zrozumiał
Gedeon, że to był Anioł Pana, i rzekł: «Ach, Panie, Panie mój! Oto Anioła Pana
widziałem twarzą w twarz!». Rzekł do niego Pan: «Pokój z tobą! Nie bój się niczego! Nie umrzesz». Gedeon zbudował tam ołtarz dla Pana i nazwał go „PanPokój”. Ołtarz ten znajduje się jeszcze dzisiaj w Ofra, [własności] Abiezera.
Tej nocy Pan rzekł do niego. «Weźmiesz6 młodego cielca z trzody twego ojca
i cielca drugiego, siedmioletniego, a zburzysz ołtarz Baala, własność twego ojca, oraz zetniesz aszerę, która jest obok. Następnie zbudujesz ołtarz dla Pana,
Boga twego, na szczycie tej skały układając [kamienie], weźmiesz tego drugiego cielca i złożysz z niego ofiarę całopalną, używając drewna ściętej aszery».
Wziął więc Gedeon dziesięciu ludzi ze swej służby i uczynił tak, jak mu Pan
nakazał. Ponieważ jednak bał się rodu swego ojca i mieszkańców miasta, nie
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uczynił tego za dnia, ale w nocy. A oto kiedy o świcie wstali mieszkańcy miasta, ujrzeli i rozwalony ołtarz Baala, wyciętą aszerę i cielca złożonego w ofierze
całopalnej na zbudowanym ołtarzu. Mówili więc jeden do drugiego: «Któż to
uczynił?» Szukali więc, badali i orzekli: «Uczynił to Gedeon, syn Joasza». Następnie rzekli mieszkańcy miasta do Joasza: «Wyprowadź swego syna! Niech
umrze, gdyż zburzył ołtarz Baala i wyciął aszerę, która była obok niego». Na to
Joasz odpowiedział wszystkim, którzy go otaczali: «Czyż do was należy bronić
Baala? Czyż to wy macie mu przychodzić z pomocą? Ktokolwiek broni Baala,
winien umrzeć jeszcze tego rana. Jeśli on jest bogiem, niech sam wywrze zemstę na tym, który zburzył jego ołtarz». I od tego dnia nazwano Gedeona „Jerubbaal”, mówiąc: «Niech Baal z nim walczy, bo zburzył jego ołtarz». Potem
zebrali się wszyscy Madianici i Amalekici oraz lud ze wschodu, a przeprawiwszy się [przez Jordan] rozbili obóz w dolinie Jizreel. Ale duch Pana ogarnął Gedeona, który zatrąbił w róg i zgromadził przy sobie ród Abiezera. 35 Wysłał też
gońców do całego pokolenia Manassesa, które również zgromadziło się przy
nim, a następnie wysłał gońców do pokolenia Asera, Zabulona i Neftalego, które wyruszyły, aby się z nim połączyć. Rzekł więc Gedeon do Boga: «Jeżeli naprawdę chcesz przeze mnie wybawić Izraela, jak to powiedziałeś, pozwól, że
położę runo wełny na klepisku; jeżeli rosa spadnie tylko na runo, a cała ziemia
dokoła będzie sucha, będę wiedział, że wybawisz Izraela przeze mnie, jak powiedziałeś». Tak uczynił. Kiedy rano wstał i ścisnął wilgotne runo, wycisnął
z runa pełną czaszę wody. I rzekł Gedeon do Boga: «Nie gniewaj się na mnie,
jeżeli przemówię jeszcze raz do ciebie. Pozwól, że jeszcze raz powtórzę doświadczenie z runem: niech rano będzie suche tylko samo runo, a niech na ziemi dokoła będzie rosa». I Bóg sprawił to tej nocy: samo runo pozostało suche,
a na ziemi była rosa”83.
Nie tylko powołanie Gedeona było niezwyczajne. Powołał on pod broń
32 tysiące mężczyzn, ale Pan Bóg powiedział mu, że ma zwolnić wszystkich,
którzy się boją walki. Odeszło 22 tysiące wojowników! Po kolejnym teście
wyznaczonym przez Boga Jahwe, pozostało ich zaledwie trzystu. I tych trzystu
w niezwykły sposób pokonało armię midiańską, zabijając dwóch książąt, Oreba i Zeeba.
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„Wstał więc o świcie Jerubbaal, czyli Gedeon, wraz z całym zgromadzonym ludem i rozbił obóz u źródeł Charod. Obozowisko Madianitów leżało na
północ od pagórka More w dolinie. Pan rzekł do Gedeona: «Zbyt liczny jest lud
przy tobie, abym w jego ręce wydał Madianitów, gdyż Izrael mógłby przywłaszczyć sobie chwałę z pominięciem Mnie i mówić: „Moja ręka wybawiła mnie”.
Wobec tego tak wołaj do uszu ludu: Ten, który się boi i drży, niech zawróci ku
górze Gilead i chroni się». Tak więc odeszło z ludu dwadzieścia dwa tysiące,
a pozostało dziesięć tysięcy. Rzekł Pan do Gedeona: «Jeszcze zbyt liczny jest
lud. Zaprowadź go nad wodę, gdzie ci go wypróbuję. Będzie tak: o którym powiem: Ten pójdzie z tobą! – on pójdzie z tobą. O którym zaś powiem: Ten nie
pójdzie z tobą! – on nie pójdzie». Zaprowadził więc lud nad wodę, a Pan rzekł
do Gedeona: «Wszystkich, którzy będą wodę chłeptać językiem, podobnie jak
pies, pozostawisz po jednej stronie, a tych wszystkich, którzy przy piciu uklękną, pozostawisz po drugiej stronie». Liczba tych, którzy chłeptali z ręki podnoszonej do ust, wynosiła trzystu mężów. Wszyscy inni pijąc zginali kolana. Rzekł
wówczas Pan do Gedeona: «Przy pomocy tych trzystu mężów, którzy chłeptali
wodę językiem, wybawię was i w ręce twoje wydam Madianitów. Wszyscy inni
mężowie niech wracają do siebie». Lud wziął ze sobą żywność i rogi, a Gedeon odesłał mężów izraelskich, każdego do swego namiotu, z wyjątkiem owych
trzystu mężów. A obóz Madianitów znajdował się w dolinie poniżej jego stanowiska. Tejże nocy Pan przemówił do niego: «Wstań, a idź do obozu, bo wydałem
go w twoje ręce. Jeżeli się boisz iść sam, udaj się do obozu z twoim sługą, Purą.
Usłyszysz, co oni mówią. Wzmocnią się potem twoje ręce i ruszysz na obóz».
Zszedł więc on i sługa jego, Pura, aż do krańca przednich straży obozu. Madianici, Amalekici i cały lud ze Wschodu leżeli w dolinie, zebrani tak licznie jak
szarańcza. Wielbłądów ich było bez liczby – jak piasku nad brzegiem morskim.
Gdy Gedeon zbliżył się do tego miejsca, właśnie mąż pewien opowiadał swemu towarzyszowi sen. Mówił on: «Oto miałem sen. Zdawało mi się, że bochen
chleba jęczmiennego przytoczył się do obozu Madianitów, dosięgnął namiotu,
uderzył w niego powodując upadek, wywrócił go do góry dołem, tak że namiot
upadł». Odpowiedział mu jego towarzysz mówiąc: «Nie może to być nic innego, jak miecz Gedeona, syna Joasza, Izraelity. Bóg w jego ręce wydał Madianitów i cały obóz». Kiedy Gedeon usłyszał opowiadanie o śnie i jego wyjaśnienie,
oddał pokłon Bogu, a wróciwszy do obozu izraelskiego rzekł: «Powstańcie! Oto

46

Bernard Koziróg — Jordania w starożytności. Biblia, historia, zabytki

Pan wydał w ręce wasze obóz Madianitów». Wówczas Gedeon rozdzielił owych
trzystu mężów na trzy hufce, dał każdemu z nich do ręki rogi i puste dzbany,
a w nich pochodnie. «Patrzcie na mnie – rzekł im – i czyńcie to samo, co ja. Oto
ja dojdę do krańca obozu, a co ja będę czynić, i wy czyńcie. Gdy zatrąbię w róg
ja i wszyscy, którzy są ze mną, wówczas i wy zatrąbicie w rogi dokoła obozu
i będziecie wołać: Za Pana i za Gedeona!» Gedeon i stu mężów, którzy mu towarzyszyli, doszli do krańca obozu w chwili, gdy tuż po zmianie następowało
czuwanie środkowej straży nocnej. Zatrąbili w rogi i potłukli dzbany, które trzymali w swych rękach. Natychmiast zatrąbiły w rogi także owe trzy hufce i potłukły dzbany. Wziąwszy zaś w lewą rękę pochodnie, a w prawą rogi, aby na nich
trąbić, wołali: «Za Pana i za Gedeona!» I przystanęli, każdy na swoim miejscu,
dokoła obozu. Powstali wtedy wszyscy w obozie, poczęli krzyczeć i uciekać.
Podczas gdy owych trzystu mężów trąbiło na rogach, Pan sprawił, że w całym
obozie jeden przeciw drugiemu skierował miecz. Obóz uciekł do Bet-Haszszitta
ku Sartan aż do granicy Abel-Mechola obok Tabbat. Zebrali się mężowie izraelscy z pokolenia Neftalego, Asera i z całego pokolenia Manassesa i urządzili pościg za Madianitami. Gedeon rozesłał gońców do wszystkich gór efraimskich,
by powiedzieli: «Zejdźcie na spotkanie z Madianitami i zajmujcie przed nimi
wszystkie źródła wodne aż do Bet-Bara i Jordanu». Zebrali się więc wszyscy
mężowie Efraima i zajęli źródła wodne aż do Bet-Bara i Jordanu. Ujęli przy tym
dwóch dowódców madianickich: Oreba i Zeeba. Oreba zabili na skale Oreba,
a Zeeba przy tłoczni Zeeba. ścigali nadal Madianitów, a głowy Oreba i Zeeba
przynieśli Gedeonowi za Jordan”84.
Po tym zwycięstwie Gedeon nadal prowadził walki na Zajordaniu. Towarzyszyło mu wciąż tylko trzystu wojowników. Ponieważ potrzebował wsparcia
w aprowizacji, zwrócił się do Izraelitów mieszkających w Sukkot i Penuel, ale
pomocy nie otrzymał. Po zwycięstwie zemścił się na mieszkańcach tych miast.
Zabił również dwóch królów midiańskich, Zebacha i Salmunnę. Oto sprawozdanie biblijne:
„Potem Gedeon przybył nad Jordan i przeprawił się on sam razem z trzystu mężami, którzy z nim byli, a byli oni znużeni i głodni. Rzekł więc do mieszkańców Sukkot: «Dajcie, proszę, po bochenku chleba oddziałowi, który idzie
84
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za mną, gdyż jest znużony, a jestem w pościgu za Zebachem i Salmunną – królami madianickimi». Odpowiedzieli mu zwierzchnicy z Sukkot: «Czyż dłoń
Zebacha i Salmunny jest już w twoim ręku, żebyśmy mieli dać chleba twojemu wojsku?» Odpowiedział im Gedeon: «Kiedy Pan wyda w rękę moją Zebacha i Salmunnę, wówczas wymłócę ciała wasze cierniami pustyni i ostami».
Udał się stamtąd do Penuel i tymi samymi słowami, co poprzednio, zwrócił
się do jego mieszkańców4. Penuelczycy odpowiedzieli mu tak, jak poprzednio
mieszkańcy Sukkot. Penuelczykom dał podobną odpowiedź jak mieszkańcom
Sukkot: «Kiedy wrócę w pokoju, zburzę tę twierdzę». Zebach i Salmunna byli
w Karkor, przy czym wojsko ich wynosiło około piętnastu tysięcy mężów. Była to reszta wojska ludu ze Wschodu. Liczba poległych dochodziła bowiem do
stu dwudziestu tysięcy dobywających miecza. Drogą mieszkańców namiotów
przeszedł Gedeon na wschód od Nobach i Jogbeha i uderzył na obóz, który czuł
się bezpiecznie. Zebach i Salmunna uciekli, lecz on ich dopędził i pojmał obu
królów madianickich, Zebacha i Salmunnę, a cały obóz rozbił. Po bitwie wracał Gedeon, syn Joasza, poprzez wzgórze Chares. Zatrzymawszy młodzieńca
spośród mieszkańców Sukkot, przepytał go, a on spisał dla niego przywódców
Sukkot i jego starszych mężów. Udawszy się do mieszkańców Sukkot rzekł:
«Oto Zebach i Salmunna, z powodu których urągaliście mi mówiąc: Czyż dłoń
Zebacha i Salmunny jest już w twoim ręku, byśmy dali chleba twoim znużonym ludziom?» Pojmawszy zatem starszych miasta oraz wziąwszy ciernie
pustyni i osty, ukarał nimi mieszkańców Sukkot. Zburzył ponadto twierdzę
Penuel i zabił mieszkańców tego miasta. Następnie zwrócił się do Zebacha
i Salmunny: «Jacy to byli mężowie, których zabiliście pod Taborem?» Odpowiedzieli: «Podobni do ciebie. Każdy z nich miał wygląd syna królewskiego».
«To byli moi bracia, synowie mojej matki!» – odpowiedział – «Na życie Pana! Gdybyście ich żywych puścili, nie zabiłbym was». Potem dał rozkaz Jeterowi, pierworodnemu swemu synowi: «Wstań! Zabij ich!» Lecz młodzieniec
nie wydobył miecza, gdyż się bał; był bowiem jeszcze chłopcem. Wtedy rzekli
Zebach i Salmunna: «Wstań ty i wymierz nam cios, gdyż jaki mąż, taka i jego
siła». Powstał więc Gedeon i zabił Zebacha i Salmunnę, a następnie zabrał półksiężyce wiszące na szyjach ich wielbłądów”85.
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Jefte mieszkał w Gileadzie na Zajordaniu w miejscowości Mispa. W tym
czasie Izrael dostał się pod panowanie Ammonitów, którzy nie tylko nękali plemiona zamieszkujące po wschodniej stronie Jordanu, ale wyprawiali się na zachodni brzeg, gdzie atakowali plemiona Judy, Beniamina i Efraima. Nie bez
oporów niektórych Izraelitów powołano Jeftego na wodza i sędziego. On zaś
zanim podjął walkę próbował przekonać króla Ammonitów, aby nie walczył
z Izraelem, ale nic to nie dało. Doszło do konfrontacji, z której zwycięsko wyszło wojsko Jeftego.
„Jefte Gileadczyk był walecznym wojownikiem, a był on synem nierządnicy. Ojcem Jeftego był Gilead. Ale i żona Gileada urodziła mu synów. Gdy
więc synowie tejże kobiety podrośli, wyrzucili Jeftego mówiąc do niego: «Nie
będziesz miał udziału w dziedzictwie naszego ojca, ponieważ jesteś synem obcej kobiety». Jefte uciekł daleko od swoich braci i mieszkał w kraju Tob. Przyłączyli się do niego jacyś nicponie i z nim wychodzili do walki. Niedługo potem Ammonici wydali wojnę Izraelowi. A kiedy Ammonici napadli na Izraela,
wówczas starszyzna Gileadu poszła szukać Jeftego w kraju Tob. «Przyjdź! –
rzekli do Jeftego – i bądź naszym wodzem, będziemy walczyć przeciw Ammonitom». «Czyż nie wyście mnie znienawidzili – odpowiedział Jefte starszyźnie
Gileadu – i wyrzucili z domu mego ojca? Dlaczegóż to przybyliście do mnie
teraz, kiedy popadliście w ucisk?» Odparła Jeftemu starszyzna Gileadu: «Właśnie dlatego teraz zwróciliśmy się do ciebie. Pójdź z nami, ty pokonasz Ammonitów i zostaniesz wodzem nad wszystkimi mieszkańcami Gileadu». Odpowiedział Jefte starszyźnie Gileadu: «Skoro każecie mi wrócić, aby walczyć
z Ammonitami, jeżeli Pan mi ich wyda, zostanę waszym wodzem». Odpowiedziała Jeftemu starszyzna Gileadu: «Niech Pan będzie świadkiem między nami. Z pewnością uczynimy według twego życzenia». Przyszedł więc Jefte ze
starszyzną Gileadu. Lud ustanowił go zwierzchnikiem i wodzem swoim. Jefte
powtórzył wszystkie swoje warunki w Mispa, w obecności Pana. Jefte wyprawił posłów do króla Ammonitów, aby mu powiedzieć: «Co zaszło między nami, że przyszedłeś walczyć z moim krajem?» Król Ammonitów odpowiedział
posłom Jeftego: «Ponieważ Izrael, wracając z Egiptu, wziął moją ziemię od
Arnonu aż do Jabboku i Jordanu, zwróć mi ją teraz bez walki». Powtórnie wyprawił Jefte posłów do króla Ammonitów i powiedział mu: «Tak mówi Jefte:
Nie wziął Izrael ani ziemi moabskiej, ani ammonickiej. Kiedy szedł z Egiptu,
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Izrael przeprawił się przez pustynię aż do Morza Czerwonego i przyszedł aż do
Kadesz. Wówczas Izrael wysłał posłów do króla Edomu, by powiedzieli: Pozwól mi, proszę, przejść przez twój kraj. Ale król Edomu nie uwzględnił prośby. Wyprawił Izrael także posłów do króla Moabu i ten również odmówił. Izrael pozostał w Kadesz. Następnie, kiedy szedł przez pustynię, obszedł ziemię
edomską i ziemię moabską i doszedłszy na wschód od ziemi moabskiej rozbił
obóz za Arnonem, nie wchodząc do ziemi moabskiej, ponieważ Arnon jest granicą Moabu. Izrael wyprawił następnie posłów do Sichona, króla Amorytów,
panującego w Cheszbonie. Izrael polecił mu powiedzieć: Pozwól mi, proszę,
przejść twój kraj aż do miejsca mego przeznaczenia. Jednakże Sichon odmówił
Izraelowi prawa przejścia przez swój kraj i w dodatku zebrał wojsko, rozłożył
się obozem w Jahsa i zaczął walczyć z Izraelem. Pan, Bóg Izraela, wydał Sichona wraz z jego wojskiem w ręce Izraela. On ich pokonał i tak Izraelici wzięli w posiadanie całą ziemię Amorytów, którzy ją zamieszkiwali. Oto jak wzięli w posiadanie całą ziemię Amorytów od Arnonu aż do Jabboku i od pustyni
aż do Jordanu. Skoro zaś Pan, Bóg Izraela, wypędził Amorytów sprzed oblicza
swego ludu izraelskiego, dlaczego ty chcesz panować nad nim? Czyż nie posiadasz tego wszystkiego, co Kemosz, bóg twój, pozwolił ci posiąść? Tak samo i my posiadamy wszystko, co Pan, Bóg nasz, pozwolił nam posiąść! Czy
ty jesteś może lepszy niż Balak, syn Sippora, król Moabu?6 Czyż wchodził
on kiedy w spór z Izraelem? Czyż walczył kiedy z nim? Gdy Izrael przez lat
trzysta mieszkał w Cheszbonie i w miejscowościach przynależnych, w Aroerze
i w miejscowościach przynależnych, oraz we wszystkich miastach na brzegach
Arnonu, czemuście go wówczas nie wyparli? Przeto nie ja zawiniłem przeciwko tobie, aleś ty popełnił zło względem mnie, zmuszając mnie do walki. Niech
Pan, który jest sędzią, rozsądzi dziś sprawę między synami Izraela i Ammonitami!» Lecz król Ammonitów nie wysłuchał słów, które Jefte skierował do
niego. (...) Wyruszył więc Jefte przeciw Ammonitom zmuszając ich do walki
i Pan wydał ich w jego ręce. Rozgromił ich na przestrzeni od Aroeru aż do okolic Minnit, co stanowi dwadzieścia miast, i dalej aż do Abel-Keramim. Była to
klęska straszna. Ammonici zostali poniżeni przez Izraela”86.
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Najmniej wiemy na temat Jaira. Pochodził z Gileadu, na Zajordaniu, stąd
miał przydomek Gileadczyk. Był sędzią w Izraelu przez 22 lata. Miał trzydziestu synów, którzy zbudowali trzydzieści miejscowości, zwanych osadami Jaira.
Kiedy zmarł, pochowano go w Kamon87.
W czasach panowania królów izraelskiech również było wiele wydarzeń, które rozgrywały się na Zajordaniu, a więc na ziemiach dzisiejszej Jordanii. Jeszcze zanim rozpoczął oficjalne panowanie pierwszy król Saul (10501011 p.n.e.), doszło do wojny z Ammonitami.
„Nadciągnął Nachasz Ammonita i oblegał miasto Jabesz w Gileadzie.
Oznajmili Nachaszowi wszyscy mieszkańcy Jabesz: «Zawrzyj z nami przymierze, a będziemy ci służyć». Odrzekł im Nachasz Ammonita: «Zawrę z wami
przymierze pod warunkiem, że każdemu z was wyłupię prawe oko: tak okryję
hańbą całego Izraela». Na to starsi z Jabesz dali taką odpowiedź: «Zostaw nam
siedem dni na rozesłanie posłów po całym kraju izraelskim. Jeśli nie znajdzie
się nikt, kto nam pomoże, poddamy się tobie». Kiedy przybyli posłowie do Gibea, miasta Saula, i przedstawili te sprawy ludziom, podnieśli wszyscy głos
i płakali. Ale właśnie Saul wracał za wołami z pola i pytał się: «Co się stało ludziom, że płaczą?» Opowiedziano mu sprawy mieszkańców Jabesz. Opanował
wtedy Saula Duch Boży, gdy słuchał tych słów, i wpadł w wielki gniew. Wziął
parę wołów, porąbał je i przez posłańców rozesłał po całej krainie Izraela z wyzwaniem: «Tak się postąpi z wołami każdego, kto nie wyruszy za Saulem i za
Samuelem». Na cały lud padła bojaźń Pańska i wyruszyli jak jeden mąż. [Saul]
dokonał ich przeglądu w Bezek i było trzysta tysięcy z Izraela i trzydzieści tysięcy z Judy. Powiedzieli więc do przybyłych posłańców: «Donieście mężom
z Jabesz w Gileadzie: Jutro, gdy słońce będzie gorące, nadciągnie wam pomoc». Posłowie wrócili, a gdy oznajmili to mieszkańcom Jabesz, ci ucieszyli się. Mieszkańcy Jabesz powiedzieli1: «Jutro zejdziemy do was i uczynicie
z nami wszystko, co wam się wyda słuszne». Nazajutrz Saul podzielił lud na
trzy oddziały, które w czasie porannej straży wdarły się w środek obozu. I zabijali Ammonitów aż do dziennej spiekoty; pozostali rozpierzchli się tak, że
dwóch razem nie zostało”88.
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Saul wielokrotnie prowadził wojny z Ammonitami, ale także z Moabitami
i Edomitami. Biblia nie podaje jednak szczegółów. Mówi tylko, że były to zwycięskie wojny: „Saul objął panowanie nad Izraelem, walczył wokół z wszystkimi
swymi wrogami: z Moabitami, z Ammonitami, z Edomitami, z królem Soby i z Filistynami. W którąkolwiek stronę się zwrócił, zwyciężał, dając dowody męstwa.
Zwalczył Amalekitów, wyzwalając Izraela z mocy tych, którzy go nękali”89. Zginął w wojnie z Filistynami. W opisie tej ostatniej dla niego potyczki pojawiają się
mieszkańcy Jabesz w Gileadzie, na Zajordaniu, którzy pamiętając, co Saul zrobił
dla nich na początku swego panowania, nie pozwolili sprofanować jego zwłok.
„Filistyni tymczasem walczyli z Izraelem; a mężowie izraelscy uciekli
przed Filistynami i padli pobici na wzgórzu Gilboa. Filistyni, rozpoczęli natarcie na Saula i na jego synów, zabijając Jonatana, Abinadaba i Malkiszuę – synów Saula. W końcu walka srożyła się tylko wokół Saula. Wytropili go łucznicy,
a on zadrżał na widok łuczników. I odezwał się Saul do swego giermka: «Dobądź swego miecza i przebij mnie nim, ażeby nie przyszli ci nieobrzezańcy i nie
przebili mnie sami, i nie naigrawali się ze mnie». Lecz giermek nie chciał tego
uczynić, gdyż bardzo się bał. Saul więc dobył miecza i sam rzucił się na niego.
Gdy giermek zobaczył, że Saul umarł, sam też rzucił się na swój miecz i umarł
razem z nim. Umarli więc razem tego dnia Saul i trzej jego synowie, i giermek,
<i wszyscy jego towarzysze>. A gdy Izraelici zamieszkujący tak drugą stronę
równiny, jak i Zajordanie, zobaczyli, że wojsko [izraelskie] uciekło i że polegli
Saul i jego synowie, opuścili swoje miasta i pouciekali. Przyszli więc Filistyni i zamieszkali w nich. Nazajutrz przyszli Filistyni obdzierać zabitych i znaleźli Saula i trzech jego synów leżących na wzgórzu Gilboa. Odcięli mu głowę
i zdarli zbroję. Po całej ziemi filistyńskiej rozesłali polecenie, aby obwieścić tę
radosną nowinę swym bogom i ludowi. Zbroję jego złożyli w świątyni Asztarty,
a ciało powiesili na murze Bet-Szean. Gdy usłyszeli mieszkańcy Jabesz w Gileadzie o tym, jak Filistyni postąpili z Saulem, powstali wszyscy dzielni ludzie
i szli przez całą noc, po czym zdjęli ciało Saula i ciała jego synów z muru BetSzean. Przenieśli je do Jabesz i tu spalili. Wzięli potem ich kości i pogrzebali
pod tamaryszkiem w Jabesz. Pościli potem przez siedem dni”90.
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Po śmierci Saula, na Zajordaniu, w Machanaim, większość plemion izraelskim obwołała królem jego syna Iszboszeta (1011-1009 p.n.e.): „Abner zaś,
syn Nera, dowódca wojsk Saula, zabrał Iszboszeta, syna Saula, i zaprowadził
go do Machanaim. Obwołał go królem nad Gileadem, nad Aserytami, nad Jizreelem, Efraimem, Beniaminem, czyli nad całym Izraelem. Iszboszet, syn
Saula, liczył lat czterdzieści, gdy zaczął panować nad Izraelem, a rządził dwa
lata. Tylko dom Judy został przy Dawidzie”91.
Po siedmiu latach panowania tylko nad plemieniem Judy, Dawid (1011971 p.n.e.) został królem całego Izraela. Właściwie większość jego panowania to czas spędzony na wojnach. Była z tego jednak wymierna korzyść. Izrael
stał się potęgą, z którą liczyli się Egipcjanie i Fenicjanie. Pozostałych sąsiadów
Dawid podbił. Byli jego wasalami. Do nich należeli m.in. Moabici, Ammonici
i Edomici, plemiona z Zajordania. Biblia niekiedy lakonicznie stwierdza fakt
zwycięstwa: „Potem pobił Moabitów i zmierzył ich sznurem, rozkazawszy im
położyć się na ziemi. Wymierzył dwa sznury tych, co mieli być zabici, a długość jednego sznura dla tych, którzy mieli pozostać przy życiu. Tak Moabici
stali się niewolnikami Dawida płacącymi daninę”92. „Pobił jeszcze Edomitów
w Dolinie Soli w liczbie osiemnastu tysięcy wojowników i obsadził cały Edom
załogami, i byli Edomici hołdownikami Dawida”93.
Innym razem, gdy zmarł król Ammonitów, król izraelski Dawid wysłał
poselstwo do jego następcy z wyrazami współczucia. Jednak posłowie zostali
znieważeni, co doprowadziło do wojny. Ammonici sprzymierzyli się z Aramejczykami przeciwko Izraelowi, ale nawet to im nie pomogło. Oto opis biblijny:
„Potem umarł król Ammonitów,a syn jego Chanun został w jego miejsce
królem. Wtedy Dawid pomyślał sobie: Okażę życzliwość Chanunowi, synowi
Nachasza, tak jak jego ojciec okazywał mi życzliwość. Dawid wysłał więc za
pośrednictwem sług słowa pociechy z powodu [śmierci] ojca. Gdy słudzy Dawida przybyli do ziemi Ammonitów, książęta ammoniccy odezwali się do Chanuna
swojego pana: «Może sądzisz, że Dawid przez cześć dla twojego ojca przysłał
do ciebie pocieszycieli? A może raczej Dawid wysłał sługi swoje do ciebie po to,
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aby miasto dokładnie poznać i aby je potem zburzyć?» Chanun więc, pochwyciwszy sługi Dawida, ogolił im połowę brody, obciął im szaty do połowy, aż do
pośladków i odesłał ich. Oznajmiono o tym Dawidowi, a on wyprawił na ich spotkanie posłów, bo ci ludzie zostali bardzo znieważeni. Polecił im król: «Zostańcie
w Jerychu, aż wam brody odrosną, a potem wrócicie». Gdy Ammonici spostrzegli, że Dawid ich znienawidził, skierowali posłów, by najęli Aramejczyków z Bet-Rechobot i Aramejczyków z Soby: dwadzieścia tysięcy piechoty i około tysiąca
ludzi od króla Maaki, ze szczepu zaś Tob dwanaście tysięcy ludzi. Usłyszawszy
o tym Dawid wyprawił Joaba wraz z całym wojskiem, ludźmi walecznymi. Ammonici wystąpili i uszykowali się do bitwy u wejścia do bramy [miasta], natomiast Aramejczycy z Soby i z Rechobot oraz ludzie z Tob i Maaki stanęli osobno,
w polu. Gdy Joab spostrzegł, że walka zagraża mu z przodu i od tyłu, dobrał sobie
ludzi spośród wszystkich najdzielniejszych w Izraelu i ustawił w szyku naprzeciw Aramejczyków. Pozostałych zaś ludzi powierzył w ręce swego brata Abiszaja, aby ich ustawił naprzeciw Ammonitów. I rzekł: «Jeśli Aramejczycy będą mieli
przewagę nade mną, ty przyjdziesz mi na pomoc, jeśli zaś Ammonici będą mieli
przewagę nad tobą, ja ci przyjdę na pomoc. Odwagi! Okażmy męstwo [w walce] za nasz naród i za miasta Boga naszego! A niech Pan uczyni to, co uzna za
słuszne!» Zbliżył się Joab i lud, który był z nim, aby walczyć z Aramejczykami:
lecz oni uciekli przed nim. Ammonici widząc, że Aramejczycy uciekli, również
i sami uciekli przed Abiszajem i wycofali się do miasta. A Joab odstąpił od Ammonitów i wrócił do Jerozolimy. Aramejczycy widząc, że zostali pobici przez
Izraelitów, skupili swe siły. Hadadezer przez posłów zarządził sprowadzenie Aramejczyków, będących po drugiej stronie rzeki. Ci nadciągnęli do Chelam na czele z dowódcą wojsk Hadadezera, Szobakiem. Dawid, gdy go o tym zawiadomiono, zebrał wszystkich Izraelitów, a przeprawiwszy się przez Jordan przybył do
Chelam. Aramejczycy ustawili szyki przeciw Dawidowi i walczyli z nim. Lecz
Aramejczycy uciekli przed Izraelitami, a Dawid zabił im siedemset zaprzęgowych koni i czterdzieści tysięcy jeźdźców. Zadał też rany Szobakowi, dowódcy
jego wojska, tak iż tam zmarł. Wszyscy królowie zależni od Hadadezera, widząc,
że zostali pokonani przez Izraelitów, zawarli z nimi pokój i stali się ich poddanymi. Aramejczycy już bali się odtąd iść na pomoc Ammonitom”94.
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Podcas jednej z eskapad do Edomu, doszło do wymordowania wszystkich
mężczyzn. Biblia mówi: „Kiedy Dawid był w Edomie, wtedy dowódca wojska,
Joab, udał się tam dla pogrzebania zabitych, gdyż wybił wszystkich mężczyzn
w Edomie. Joab bowiem sześć miesięcy przebywał tam z całym Izraelem, aż do
wytępienia wszystkich mężczyzn w Edomie”95.
Pod koniec swego panowania, Dawid musiał uciekać z Jerozolimy przed
swoim synem Absalomem, który ogłosił się królem i zaatakował stolicę, a potem wyruszył za ojcem do Zajordania, aby go zabić. Stało się jednak inaczej.
To Absalom zginął, a Dawid powrócił na tron. Oto obszerne sprawozdanie
biblijne:
„Potem Absalom sprawił sobie rydwan i konie, pięćdziesięciu zaś ludzi
biegało przed nim. Absalom rano zwykł zasiadać obok drogi wiodącej do bramy. Każdego, kto z jakąś sprawą udawał się do króla, by ją rozsądził, wołał
Absalom do siebie i pytał: «Z którego jesteś miasta?» Ten odpowiadał: «Sługa
twój jest z takiego a takiego pokolenia izraelskiego». Wtedy Absalom mówił
mu: «Patrz, sprawa twoja jest jasna i słuszna, ale u króla nie znajdziesz nikogo,
kto by cię wysłuchał». Potem mówił Absalom: «O, któż mię ustanowi sędzią
nad krajem? Przychodziliby do mnie wszyscy, którzy mają sprawy sporne i sądowe, a ja wydawałbym sprawiedliwe wyroki». A gdy ktoś się zbliżał, aby mu
oddać pokłon, podawał mu rękę, ściskał i całował. Absalom postępował w ten
sposób wobec każdego Izraelity, który przychodził po sprawiedliwość do króla.
Tak Absalom zjednywał sobie serca ludu izraelskiego. Po upływie czterech lat
rzekł Absalom do króla: «Pozwól mi pójść wypełnić w Hebronie ślub, jaki złożyłem Panu. Przebywając w Geszur w Syrii złożył sługa twój obietnicę: Jeżeli
Pan sprawi, że powrócę do Jerozolimy, wtedy oddam hołd Panu». Król odpowiedział mu: «Idź w pokoju!» On zaś powstawszy, udał się do Hebronu. Absalom skierował tajnych posłańców do pokoleń izraelskich, żeby mówili: «Gdy
tylko posłyszycie dźwięk trąby, wołajcie: „Absalom został królem w Hebronie”». Z Absalomem na jego wezwanie wyruszyło z Jerozolimy dwustu ludzi,
nie wiedząc w prostocie swej o niczym. Kiedy Absalom składał ofiarę, posłał
również, <by wezwano> z rodzinnego miasta Gilo Achitofela Gilonitę, doradcę Dawida. W ten sposób wzmagało się sprzysiężenie, a otoczenie Absaloma
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się powiększało. Wtedy doszła wieść do Dawida: «Serca ludzi z Izraela zwróciły się do Absaloma». Wtedy Dawid dał rozkaz wszystkim swym sługom przebywającym wraz z nim w Jerozolimie: «Wstańcie! Uchodźmy, gdyż nie znajdziemy ocalenia przed Absalomem. Spiesznie uciekajcie, ażeby nas nie napadł
znienacka, nie sprowadził na nas niedoli i ostrzem miecza nie wygładził mieszkańców miasta». Słudzy królewscy odpowiedzieli królowi: «We wszystkim,
co rozkaże pan nasz, król, słudzy twoi będą z tobą». I wyruszył król pieszo,
a za nim cały jego dom. Pozostawił jednak król dziesięć nałożnic, aby pilnowały pałacu. Wyruszył więc król pieszo, a wszyscy ludzie w ślad za nim. Przy
ostatnim domu zatrzymali się. Przechodzili obok niego wszyscy słudzy: wszyscy Keretyci, wszyscy Peletyci, wszyscy Gittyci, którzy przybyli z Gat w liczbie sześciuset ludzi, przeszli przed królem. I zapytał król Ittaja Gittytę: «Czemuż i ty idziesz razem z nami? Wróć i pozostań przy [nowym] królu, przecież
jesteś cudzoziemcem, a nawet jesteś wygnańcem ze swojej ojczyzny. Wczoraj
przyszedłeś, a dziś miałbyś iść, aby tułać się z nami, gdy ja sam idę bez celu?
Raczej wróć, zabierając z sobą braci. <Niechaj Pan okazuje ci>3 miłość i wierność!» Ittaj jednak odpowiedział królowi: «Na życie Pana, na życie pana mego,
króla: w miejscu, gdzie znajdzie się pan mój, król, czy to na śmierć, czy życie,
tam będzie sługa twój». Odrzekł Dawid Ittajowi: «A więc idź naprzód!» Ittaj
Gittyta poszedł więc dalej ze wszystkimi swoimi ludźmi i dziećmi, które były
przy nim. Cała okolica głośno płakała, gdy lud przeciągał. Król przeprawił się
przez potok Cedron, a cały lud przechodził <obok niego w kierunku pustyni>.
Był tam i Sadok, a razem z nim wszyscy lewici, którzy nieśli Arkę Przymierza
Bożego. I postawili Arkę Bożą obok5 Abiatara, aż cały lud wyszedł z miasta.
Król powiedział Sadokowi: «Zanieś z powrotem Arkę Bożą do miasta! Jeżeli
Pan będzie mnie darzył życzliwością, to przywróci mię, tak że znów będę mógł
ją zobaczyć razem z przybytkiem, jeżeli jednak powie: Nie znajduję w tobie
upodobania – oto jestem – niech czyni ze mną co uzna za słuszne!» Rzekł jeszcze król do kapłana Sadoka: «Patrz! Wróć w pokoju do miasta wraz z synem
swym Achimaasem i z Jonatanem, synem Abiatara – obydwaj wasi synowie
niech wrócą z wami. Patrzcie jednak: czekam na pustynnych równinach, dopóki nie nadejdzie od was dla mnie słowo z wiadomościami». Sadok i Abiatar
zabrali Arkę Bożą do Jerozolimy i tam pozostali. Dawid tymczasem wstępował
na Górę Oliwną. Wchodził na nią płacząc i mając głowę zasłoniętą. Szedł boso.
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Również wszyscy ludzie, którzy mu towarzyszyli, zasłonili swe głowy i wstępując na górę płakali. Tymczasem dotarła do Dawida wiadomość: «Achitofel
jest wraz ze spiskowcami przy Absalomie». Dawid wołał: «O Panie! Racz udaremnić rady Achitofela!» I oto gdy Dawid dotarł do szczytu [góry], gdzie oddawano pokłon Bogu, wyszedł naprzeciw niego Chuszaj Arkijczyk, mający na
sobie podarte odzienie, a głowę posypaną ziemią. Dawid rzekł do niego: «Jeżeli ze mną pójdziesz dalej, będziesz mi tylko ciężarem, jeśli natomiast wrócisz
do miasta i powiesz Absalomowi: „Sługą twym jestem – królu! Jak byłem sługą
twego ojca, tak teraz pragnę być twoim sługą” – możesz wtedy na moją korzyść
zniweczyć radę Achitofela. Przecież tam będą z tobą Sadok i Abiatar – kapłani.
O każdej sprawie, którą usłyszysz z domu królewskiego, doniesiesz kapłanom
Sadokowi i Abiatarowi. 36 Tam przebywają dwaj synowie: Achimaas Sadoka
i Jonatan Abiatara: za ich pośrednictwem możecie mi przekazać każdą nowinę,
którą usłyszycie». Chuszaj, przyjaciel Dawida, przybył do miasta równocześnie z wejściem Absaloma do Jerozolimy.
Kiedy Dawid zszedł trochę niżej szczytu, wyszedł naprzeciw niego Siba,
sługa Meribbaala, a za nim para objuczonych osłów. Było na nich dwieście chlebów, sto gron rodzynek, sto placków figowych i bukłak wina. Król zapytał Sibę: «Po co to?» Siba odpowiedział: «Osły niech służą do noszenia królewskiej
rodziny, chleb i placki figowe na posiłek dla służby, wino zaś za napój dla odczuwających znużenie na pustyni». Zapytał król: «A gdzie syn twojego pana?»
Siba odrzekł królowi: «Pozostał w Jerozolimie, gdyż twierdził: „Dziś zwróci
mi dom Izraela królestwo mojego ojca”». Król powiedział do Siby: «Oto twoje
jest wszystko, co należało do Meribbaala». Odrzekł Siba: «Oddaję ci pokłon,
obyś darzył mnie życzliwością, panie mój, królu!» Król Dawid przybył do Bachurim. A oto wyszedł stamtąd pewien człowiek. Był on z rodziny należącej do
domu Saula. Nazywał się Szimei, syn Gery. Posuwając się naprzód, przeklinał
i obrzucał kamieniami Dawida oraz wszystkie sługi króla Dawida, chociaż był
z nim po prawej i po lewej stronie cały lud i wszyscy bohaterowie. Szimei przeklinając wołał w ten sposób: «Precz, precz, krwawy człowieku i niegodziwcze!
Na ciebie Pan zrzucił odpowiedzialność za krew rodziny Saula, w miejsce którego zostałeś królem. Królestwo twoje oddał Pan w ręce Absaloma, twojego
syna. Teraz ty sam jesteś w utrapieniu, bo jesteś człowiekiem krwawym». Odezwał się do króla Abiszaj, syn Serui: «Dlaczego ten zdechły pies przeklina pana
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mego, króla? Pozwól, że podejdę i utnę mu głowę». Król odpowiedział: «Co ja
mam z wami zrobić, synowie Serui? Jeżeli on przeklina, to dlatego, że Pan mu
powiedział: „Przeklinaj Dawida!” Któż w takim razie może mówić: „Czemu to
robisz?”» Potem zwrócił się Dawid do Abiszaja i do wszystkich swoich sług:
«Mój własny syn, który wyszedł z wnętrzności moich, nastaje na moje życie.
Cóż dopiero ten Beniaminita? Pozostawcie go w spokoju, niech przeklina, gdyż
Pan mu na to pozwolił. Może wejrzy Pan na moje utrapienie i odpłaci mi dobrem za to dzisiejsze przekleństwo». I tak Dawid posuwał się naprzód wraz ze
swymi ludźmi. Szimei natomiast szedł zboczem wzniesienia obok i przeklinał,
ciskając kamieniami i rzucając ziemią. Król i cały lud przy nim będący przybył
wreszcie znużony i tam odpoczął.
Absalom i cały lud, <mężowie z> Izraela – weszli do Jerozolimy. Achitofel był razem z nim. Gdy Chuszaj Arkijczyk, przyjaciel Dawida, przyszedł do
Absaloma, wołał do niego: «Niech żyje król! Niech żyje król!» Absalom pytał
Chuszaja: «Taka twoja miłość do przyjaciela? Dlaczego nie poszedłeś za swym
przyjacielem?» Chuszaj dał odpowiedź Absalomowi: «Nie. Kogo bowiem wybrał Pan i lud wraz z całym Izraelem, przy nim i ja jestem, przy nim pozostanę.
Po drugie: Komuż będę służyć? Czy nie jego synowi? Jak służyłem twemu ojcu, tak będę służył tobie». Potem Absalom rzekł do Achitofela: «Dajcie swoją
radę, co mamy czynić?» Achitofel odpowiedział Absalomowi: «Wejdź do nałożnic swojego ojca, które pozostawił, by pilnowały domu. Gdy posłyszy cały
Izrael, że zostałeś znienawidzony przez ojca, umocnią się wtedy ręce wszystkich twoich zwolenników». Rozpięto więc Absalomowi namiot na tarasie. Absalom wszedł do nałożnic swego ojca na oczach całego Izraela. Rada Achitofela, której on udzielał, w tym czasie znaczyła tyle, co słowo Boże. Tyle znaczyła
każda rada Achitofela zarówno dla Dawida, jak i dla Absaloma.
Achitofel rzekł do Absaloma: «Pozwól, że dobiorę sobie dwanaście tysięcy ludzi i dokonam tej nocy wyprawy na Dawida. Napadnę na niego, gdy jeszcze jest zmęczony i ręce mu opadły. Tak go przerażę, że ucieknie cały lud, który
jest przy nim. Wtedy uderzę na osamotnionego króla, a wszystkich ludzi przyprowadzę do ciebie, jak wraca oblubienica do swego męża. Ty nastajesz tylko
na życie tego jednego człowieka. Cały naród się uspokoi». Rzecz ta podobała
się Absalomowi i całej izraelskiej starszyźnie. Absalom oznajmił: «Proszę zawołać Chuszaja Arkijczyka, abyśmy wysłuchali, co ma do powiedzenia». Gdy
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Chuszaj przybył do Absaloma, Absalom mu powiedział: «Taką a taką radę dał
Achitofel. Czy mamy zrobić to, co on mówi? Jeżeli nie – powiedz!» Chuszaj
dał Absalomowi taką odpowiedź: «Rada, jaką tym razem dał Achitofel, nie jest
dobra». Potem Chuszaj dodał: «Znasz swojego ojca i jego ludzi. Oni są dzielni, nadto są rozgoryczeni jak niedźwiedzica na polu, której zabrano młode. Ojciec twój to człowiek znający się na wojnie i nie spędza nocy razem z ludźmi.
Ukrywa się zapewne w grocie lub w jakim innym miejscu. A jeśliby się zdarzyło, że ktoś [z naszych] zostanie zabity, na pewno się to rozniesie i będzie się
mówić: „Lud, który idzie za Absalomem, został pobity”. Wtedy przelęknie się
nawet najmocniejszy, który ma serce lwa. Wszyscy bowiem Izraelici wiedzą
o tym, że ojciec twój jest mężny, a ci, którzy są z nim – mocni. Radzę raczej
zgromadzić przy sobie wszystkich Izraelitów od Dan do Beer-Szeby w takiej
liczbie, jak piasek na brzegu morza. Ty osobiście dowodziłbyś nimi w walce. Napadniemy na niego w tym miejscu, gdzie go napotkamy, i spadniemy
na niego jak rosa, która spada na ziemię. Nie zostawimy przy życiu ani jego,
ani kogokolwiek z tych ludzi, którzy są razem z nim. Gdyby ukrył się w mieście, wtedy wszyscy Izraelici pod to miasto przyniosą powrozy: ściągniemy je
w dolinę, tak że nie pozostanie po nim nawet kamień». Absalom i wszyscy mężowie izraelscy orzekli: «Rada Chuszaja Arkijczyka jest lepsza od rady Achitofela». To Pan tak zrządził, by udaremnić radę Achitofela, która była lepsza,
gdyż Pan chciał przywieść nieszczęście na Absaloma. Chuszaj rzekł kapłanom
Sadokowi i Abiatarowi: «Taką a taką radę Absalomowi i starszym Izraela dał
Achitofel, taką a taką radę dałem ja. Teraz więc szybko wyślijcie do Dawida
wiadomość: „Nie zatrzymuj się tej nocy przy przejściach na pustyni, idź dalej
natychmiast, inaczej bowiem królowi i całemu jego otoczeniu mogłaby zagrażać zguba”». Tymczasem Jonatan i Achimaas stali u źródła Rogel, czekając, by
przyszła służąca i przekazała wieści, które oni mieli zanieść do króla Dawida:
nie mogli się bowiem pokazywać, przychodząc do miasta. Ujrzał ich jednak pewien chłopiec. Zawiadomił o tym Absaloma. Obaj więc poszli dalej w pośpiechu. Przybyli do domu pewnego człowieka w Bachurim, który miał studnię na
swoim podwórzu. Weszli do niej. Potem kobieta wzięła przykrywę, ułożyła ją
nad otworem studni, rozsypała na niej ziarno, tak że nic nie zauważono. Słudzy Absaloma przybyli do tej kobiety, do jej domu, pytając: «Gdzie jest Achimaas i Jonatan?» Odpowiedziała im kobieta: «Poszli dalej za zbiornik wody».
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Szukali [ich], lecz nie znaleźli. Powrócili więc do Jerozolimy. Po ich odejściu
tamci wyszli ze studni i udali się w drogę, i zanieśli królowi Dawidowi wiadomość. Mówili Dawidowi: «Ruszajcie! Przeprawcie się szybko przez wodę, bo
taką a taką radę podał co do was Achitofel». Dawid więc wraz z całym swym
otoczeniem wstał i przeprawił się przez Jordan. Do rana nie brakowało już ani
jednego, kto by się nie przeprawił przez Jordan. Achitofel widząc, że jego rada
nie została spełniona, osiodłał swojego osła i wrócił do domu, do swego miasta. Wydawszy zarządzenia odnoszące się do swego domu, powiesił się i umarł.
Pochowano go w grobie jego ojca.
Dawid tymczasem przybył do Machanaim, Absalom natomiast wraz ze
wszystkimi Izraelitami przeprawił się przez Jordan. Dowódcą wojsk został
Amasa, ustanowiony przez Absaloma w miejsce Joaba. Amasa był synem pewnego Izmaelity, któremu było na imię Jitra. Zbliżył się on do Abigail, córki Nachasza, siostry Serui, matki Joaba. Izrael z Absalomem rozbili obóz w krainie
Gilead. Kiedy Dawid przybył do Machanaim, Szobi, syn Nachasza z ammonickiego Rabba, Makir, syn Ammiela z Lo-Debar, i Barzillaj, Gileadczyk z Rogelim, dostarczyli łóżek, okryć pościelowych, naczyń. garnków glinianych, pszenicy, jęczmienia, mąki, ziarna prażonego, fasoli, soczewicy, miodu, masła, sera
owczego i krowiego. Dostarczyli tego Dawidowi i jego otoczeniu, aby się posilili. Mówili bowiem: «Lud na pustyni jest głodny, zmęczony i spragniony».
Dawid dokonał przeglądu wojska, które z nim było. Zamianował nad nimi tysiączników i setników. Potem Dawid podzielił wojsko na trzy części: jedną część oddał pod władzę Joaba, drugą część pod władzę Abiszaja, syna Serui,
trzecią pod władzę Ittaja z Gat. I przemówił król do ludu: «Powziąłem zamiar
pójścia wraz z wami». Wojsko jednak odpowiedziało: «Nie pójdziesz. Gdybyśmy zostali pobici – nie zwrócą na nas uwagi, i choćby zginęła połowa z nas,
nie liczono by się z tym, ty zaś jesteś dla nas jak dziesięć tysięcy. Lepiej więc
będzie, gdy ty będziesz gotów przyjść nam z pomocą z miasta». Rzekł do nich
król: «To uczynię, co wam się wydaje słuszne». Stanął więc król obok bramy, a wszyscy ludzie przechodzili setkami i tysiącami. Król wydał polecenie
Joabowi, Abiszajowi i Ittajowi: «Ze względu na mnie z młodym Absalomem
postępujcie łagodnie!» Słyszało całe wojsko, jaki rozkaz wydał król przywódcom co do Absaloma. Wojsko wyruszyło w pole przeciw Izraelowi. Doszło do
bitwy w lesie Efraima. W walce ze sługami Dawida wojsko izraelskie zostało
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pobite. Była to wielka klęska w tym dniu: poległo dwadzieścia tysięcy. Stąd
walka przeniosła się na całą okolicę, a las w tym dniu pochłonął więcej wojska niż miecz. Absalom natknął się na sługi Dawida. Jechał na mule. Muł zapuścił się pod konary wielkiego terebintu. Absalom zaczepił głową o dąb i zawisł między niebem a ziemią – muł natomiast dalej popędził. 10 Dostrzegł to
pewien człowiek i zawiadomił Joaba: «Widziałem Absaloma wiszącego na terebincie». Człowiekowi, który przyniósł nowinę, Joab odpowiedział: «Jeżeli
go widziałeś, to czemu go nie zabiłeś zaraz na miejscu? Dałbym ci dziesięć
[sztuk] srebra i jeden pas». Człowiek ten odpowiedział Joabowi: «Choćbym na
ręce swe otrzymał tysiąc srebrnych syklów, nie podniósłbym ręki na królewskiego syna. Przecież słyszeliśmy, jak król rozkazywał tobie, Abiszajowi i Ittajowi: „Ze względu na mnie zachowajcie młodego Absaloma”. Gdybym wobec
niego postąpił zdradliwie – a żadna sprawa nie ukryje się przed królem – czy
ty sam nie stanąłbyś wtedy z dala ode mnie?» Joab odrzekł: «Nie chcę z tobą
tracić czasu». Wziął do ręki trzy oszczepy i utopił je w sercu Absaloma. A że
żył jeszcze w gąszczu terebintu, podbiegło dziesięciu młodych ludzi, giermków
Joaba, i rzuciwszy się na Absaloma, dobiło go. Joab zagrał na rogu, wojsko się
wstrzymało od pościgu za Izraelem, bo Joab je powstrzymał. Wzięto Absaloma
i wrzucono do głębokiego dołu w lesie. Narzucono na niego wielki stos kamieni. Wszyscy natomiast Izraelici uciekli, każdy do swego namiotu.
Absalom jeszcze za swego życia zbudował sobie stelę w Dolinie Królewskiej. Tłumaczył sobie: «Nie mam syna, który by upamiętnił moje imię». Pomnik nazwał swoim imieniem. Jeszcze do dziś nazywa się go „Ręką Absaloma”.
Achimaas, syn Sadoka, oświadczył: «Niech mi będzie wolno pobiec i zanieść królowi dobrą nowinę, że Pan wymierzył mu sprawiedliwość [uwalniając
go] z ręki jego wrogów». Powiedział mu Joab: «Nie byłbyś dziś zwiastunem
dobrej wiadomości. Dobrą nowinę zaniesiesz mu innego dnia. Dziś nie zaniósłbyś dobrej nowiny, bo zginął syn królewski». I rzekł Joab do pewnego Kuszyty:
«Idź, opowiedz królowi, co widziałeś». Kuszyta oddawszy pokłon Joabowi, pobiegł. Achimaas, syn Sadoka, dopraszał się jeszcze, mówiąc do Joaba: «Niech
się dzieje, co chce, pozwól, bym i ja pobiegł za Kuszytą». Joab odpowiedział:
«Dlaczego chcesz biec, mój synu? Nie ma dla ciebie nagrody za dobrą wieść».
Odpowiedział: «Niech się co chce dzieje! Pobiegnę». Joab odrzekł: «Biegnij
więc!» Achimaas pobiegł drogą przez okręg [Jordanu], wyprzedzając Kuszytę.
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Dawid siedział między dwiema bramami. Strażnik, który chodził po tarasie bramy nad murem, podniósłszy oczy zauważył, że jakiś mężczyzna biegnie
samotnie. Strażnik wołając przekazał królowi tę wiadomość. Król powiedział:
«Jeżeli jest sam, to przynosi dobrą nowinę!» Gdy ten zbliżał się coraz bardziej strażnik zauważył drugiego biegnącego człowieka. Krzyknął w stronę
odźwiernego: «Jakiś człowiek biegnie samotnie». Powiedział król: «Ten również z dobrą nowiną». Strażnik oznajmił: «Poznaję po biegu, że pierwszy biegnie Achimaas, syn Sadoka». Król zauważył: «To dobry człowiek. Przychodzi
z dobrą nowiną». Achimaas zawołał do króla: «Bądź pozdrowiony!» Oddawszy pokłon królowi do ziemi, powiedział: «Niech Pan, Bóg twój, będzie błogosławiony! Ludzi, którzy podnieśli rękę przeciw panu memu, królowi, wydał
On w niewolę». Król zapytał: «Czy dobrze z młodym Absalomem?», a Achimaas odpowiedział: «Widziałem wielki tłum wtedy, gdy sługa króla Joab posyłał twojego sługę. Nie dowiedziałem się jednak, co zaszło». Król rozkazał:
«Usuń się, lecz pozostań tu!» Usunął się i pozostał. Właśnie przybył Kuszyta. Kuszyta powiedział: «Niech się raduje pan mój, król, dobrą nowiną. Właśnie dziś Pan wymierzył ci sprawiedliwość [uwalniając cię] z ręki wszystkich,
którzy powstali przeciw tobie». Król zapytał Kuszytę: «Czy dobrze z młodym
Absalomem?» Odpowiedział Kuszyta: «Niech się tak wiedzie wszystkim wrogom pana mojego, króla, którzy przeciw tobie złośliwie powstali, jak powiodło się temu młodzieńcowi». Król zadrżał. Udał się do górnego pomieszczenia
bramy i płakał. Chodząc tak mówił: «Synu mój, Absalomie! Absalomie, synu
mój, synu mój! Kto by dał, bym ja umarł zamiast ciebie? Absalomie, mój synu, mój synu!»”96.
Gdy Dawid przekazywał królestwo Salomonowi (971-931 p.n.e.), całe
Zajordanie, a więc ziemie Moabitów, Ammonitów i Edomitów, były poddane
Izraelowi. Czy Salomon również miał związek z plemionami i narodami Zajordania? Tak, choć nie prowadził wojen. Wśród jego siedmiuset żon i trzystu nałożnic były także Moabitki, Amonitki i Edomitki. Zapewne były to małżeństwa
polityczne. Ponadto „król Salomon zbudował flotę w Esjon-Geber koło Elat
nad brzegiem Morza Czerwonego w kraju Edomu. Hiram97 zaś posyłał do tej
96
97

2 Sm 15,1 – 18, 33.
Hiram był królem fenickiego Tyru.
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floty swoje sługi, żeglarzy znających morze, [aby byli] razem ze sługami Salomona. Po pewnym czasie wyruszyli do Ofiru i wzięli stamtąd czterysta dwadzieścia talentów złota i przywieźli królowi Salomonowi”98.
Po śmierci Salomona królestwo izraelskie rozpadło się na państwo północne, zwane dalej Izraelem, i państwo południowe, zwane Judą. Jednym
z ważniejszych królów państwa północnego był Omri (885-873 p.n.e.), który w Samarii zbudował nową stolicę. Na swoim koncie miał wiele dokonań
politycznych i militarnych99. Np. z odnalezionej przez archeologów steli moabskiego króla Meszy, którą datuje się na rok 840 p.n.e., dowiadujemy się, że
Omri i jego syn Achab (873-853 p.n.e.) przez 40 lat okupowali Moab, m.in. takie miejscowości jak Medeba, Atarot, Jahsa i Nebo. Oczywiście, stela omawia
przede wszystkim zwycięstwa Meszy nad Izraelem i odebranie mu zagarniętych terenów, gdy królem izraelskim był syn Achaba Joram (852-841 p.n.e.).
Przytoczny treść tekstu: „Ja jestem Mesza, syn Kamoszjatt, król Moabu, Dibonita. Mój ojciec panował w Moabie trzydzieści lat i ja zostałem królem po nim.
I ja uczyniłem tę wyżynę kultową dla Kamosza w Qarchoh. Zbudowałem ją jako zwycięzca, ponieważ on (tzn. Kamosz) ocalił mnie przed wszystkimi królami i pozwolił mi patrzeć na wszystkich moich nieprzyjaciół z góry (tzn. z lekceważeniem). Omri był królem w Izraelu i uciskał Moab długi czas, ponieważ
Kamosz rozgniewał się na swój kraj. Ale gdy na tron wstąpił jego syn (Achab),
on również powiedział: <Ja (również) chcę uciskać Moab>. Za moich dni powiedział Kamosz i ja patrzyłem na niego (tzn. króla izraelskiego) z góry i na jego dom (tzn. jego królestwo) i Izrael zginął na zawsze, chociaż Omri opanował
cały kraj Madeba. I on (tzn. Izrael) mieszkał tam za jego dni i przez połowę dni
jego syna, 40 lat, ale potem mieszkał tam Kamosz za moich dni. I zbudowałem
Baal-Meon i wykonałem tam cysternę na wodę i zbudowałem Kirjathan. A ludność Gad mieszkała od dawna w kraju Atarot, a król Izraela wybudował dla siebie Atarot. Walczyłem przeciwko temu miastu i zdobyłem je. Wymordowałem
całą ludność jako ofiarę całopalną dla Kamosza i dla Moabu. Zabrałem stamtąd ołtarz Uriela i zawlokłęm go przed Kamosza w Karjoth. I pozwoliłem tam
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1 Krl 9, 26-28.
1 Krl 16, 27 wspomina, że dokonania Omriego zostały zapisane w „Księdze dziejów królów
izraelskich”. Niestety, dzieło to zaginęło.
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mieszkać ludności Saron i ludności Macharot. Kamosz powiedział do mnie:
<Idź, zdobądź Nebo (które leży) naprzeciw Izraela>. Poszedłem i walczyłem
przeciwko niemu od świtu aż do południa. I zdobyłem je i wymordowałem
wszystkich: 7000 wojowników i starców, a także kobiety, staruszki i dziewczęta – ponieważ poświęciłem ich dla Asztar-Kamosz. Wziąłem stamtąd naczynia
Jahwe i zaniosłem je przed Kamosza. A król Izraela zbudował Jahaz i pozostawał tam w czasie wojny ze mną. Ale Kamosz przepędził go przede mną, gdy ja
z Moabu przywiozłem 200 walecznych mężów. I poprowadziłem ich przeciwko Jahaz i zdobyłem je, przyłączając do Dibanu”100.
Z treścią zacytowaną ze steli świetnie koresponduje tekst biblijny z 2 Księgi Królewskiej 3, 4-27:
„Mesza, król Moabu, był hodowcą trzód i dostarczał królowi izraelskiemu
sto tysięcy owiec i wełnę ze stu tysięcy baranów. Lecz po śmierci Achaba król
Moabu zbuntował się przeciwko królowi izraelskiemu. W tym samym czasie
król Joram wyszedł z Samarii i dokonywał przeglądu całego Izraela. Podróżując, polecił oświadczyć Jozafatowi, królowi judzkiemu: «Król Moabu zbuntował się przeciwko mnie. Czy zechcesz wyruszyć ze mną na wojnę przeciw
Moabowi?» Odpowiedział: «Wyruszę; ja tak, jak i ty, lud mój, jak i twój lud,
konie moje, jak i twoje konie». A on jeszcze zapytał: «Którą drogą wyruszymy?» Odpowiedział: «Drogą przez pustynię Edomu». Zatem wyruszyli w drogę: król izraelski, król judzki i król Edomu. Kiedy zaś krążyli po drogach siedem dni, zabrakło wody dla wojska obozującego i bydła, które szło za nimi.
Wtedy król izraelski zawołał: «Biada! Albowiem Pan zwołał tych trzech królów, by ich wydać w ręce Moabu». Jozafat zaś odrzekł: «Czy tu nie ma proroka
Pańskiego, byśmy przez niego mogli zapytać się Pana?» Odpowiedział jeden
ze sług króla izraelskiego: «Jest tu Elizeusz, syn Szafata, który polewał wodą
ręce Eliasza». Jozafat zaś powiedział: «On ma słowo Pańskie». Więc król izraelski, Jozafat, i król Edomu poszli do niego. Elizeusz zaś rzekł do króla izraelskiego: «Cóż ja mam do ciebie, a ty do mnie? Idź do proroków ojca twego i do
proroków twojej matki!» Odpowiedział mu król Izraela: «Nie! Czy Pan zwołał
tych trzech królów, aby ich wydać w ręce Moabu?» Elizeusz odrzekł: «Na życie Pana Zastępów, przed którego obliczem stoję! Gdybym nie miał względu
100

Cyt. za: A. Tschirschnitz, Dzieje ludów biblijnych, Warszawa 1994, s. 146.
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na Jozafata, króla judzkiego – to ani bym na ciebie nie zważał, ani bym na ciebie nie spojrzał. Teraz jednak przyprowadźcie mi harfiarza». Kiedy zaś harfiarz
grał na strunach, spoczęła na nim ręka Pańska i powiedział: «Tak mówi Pan:
Wykopcie w tym wąwozie rowy obok rowów. Bo tak mówi Pan: Nie zobaczycie wiatru, nie zobaczycie deszczu, a przecież wąwóz ten napełni się wodą i pić
będziecie wy, wasze stada i wasze bydło. Lecz jeszcze tego jest mało w oczach
Pana, ponieważ wyda On Moab w wasze ręce. Zburzycie wszystkie miasta obwarowane i wszystkie znaczniejsze miasta. Wytniecie wszystkie drzewa użyteczne. Zasypiecie wszystkie źródła wód. Wszystkie zaś pola uprawne spustoszycie narzucając kamieni». Rano więc – w porze składania ofiar z pokarmów
– oto napłynęła woda drogą od strony Edomu, tak iż okolica wypełniła się wodą. Kiedy wszyscy Moabici dowiedzieli się, że królowie wyruszyli, aby stoczyć z nimi bitwę, zwołali wszystkich zdolnych do noszenia broni i stanęli na
granicy. Kiedy rano wstali i kiedy słońce rozbłysło nad wodami, Moabici ujrzeli z oddali wodę czerwoną jak krew. Powiedzieli więc: «To krew! Z pewnością królowie powycinali się nawzajem, uderzywszy jeden na drugiego. A teraz
pójdźmy po łupy, Moabie!» Kiedy przyszli pod obóz Izraela, Izraelici powstali
i uderzyli na Moabitów, tak iż ci przed nimi rzucili się do ucieczki. Oni zaś szli
naprzód i bili Moabitów. Burzyli miasta. Każdy rzucał kamienie na wszelkie
pola uprawne, aby je nimi pokryć. Zasypywali wszystkie źródła wody. Wycinali wszelkie drzewa użyteczne. Wreszcie pozostało tylko Kir-Chareszet. Osaczyli je procarze i rzucali na nie kamieniami. Kiedy król Moabu ujrzał, że nie
może sprostać bitwie, wziął ze sobą siedmiuset mężów dobywających miecza,
aby przebić się do króla Edomu, lecz nie zdołał. Wtedy wziął syna swego pierworodnego, który miał po nim panować, i złożył go jako ofiarę całopalną na
murze. Wówczas wielkie oburzenie ogarnęło Izraelitów, tak iż odeszli od niego
i wrócili do swojego kraju”101.
Jak zatem widać, tekst biblijny został potwierdzony przez źródła pozabiblijne. Rzeczywiście dynastia Omrytów panowała nad Moabem przez 40 lat,
a później Moabici wyzwolili się spod okupacji izraelskiej.
Gdy rządy sprawował Achab, syn Omriego, Izraelici toczyli boje nie tylko na terenach syryjskich, ale również na Zajordaniu, na ziemiach dzisiejszej
101
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północnej Jordanii. Walczono przede wszystkim o miasto Ramot w Gileadzie,
położone na południe od potoku Jarmuk. Biblia mówi, że „przez trzy lata panował pokój, nie było wojny między Aramem a Izraelem. W trzecim roku król
judzki Jozafat (870-848) odwiedził króla izraelskiego. Wówczas król izraelski
rzekł do swoich sług: «Czyż nie wiecie, że Ramot w Gileadzie do nas należy?
A my nie kwapimy się do odebrania go królowi Aramu!» Następnie zwrócił się
do Jozafata: «Czy pójdziesz ze mną na wojnę o Ramot w Gileadzie?» Jozafat
zaś odpowiedział królowi Izraela: «Ja tak, jak i ty; lud mój, jak i twój lud, konie moje, jak i twoje konie»”102. Jednak kiedy zapytano proroka Micheasza, czy
Bóg będzie błogosławił tę wyprawę, ten odpowiedział, że nie. Wobec tego pobito go i wrzucono do więzienia a zapytano innych proroków, którzy powiedzieli, że wojska izraelskie i judzkie zdobędą Ramot. Rację miał jednak Micheasz,
bowiem sprawozdanie biblijne mówi o klęsce Izraelitów i Judejczyków: „Jednak król izraelski i Jozafat, król judzki, wyruszyli na Ramot w Gileadzie. [Tam]
król izraelski powiedział Jozafatowi: «Zanim pójdę w bój, przebiorę się, ty zaś
wdziej swoje szaty!» Następnie król izraelski przebrał się i dopiero wtedy przystąpił do walki. A król Aramu swoim trzydziestu dwu dowódcom rydwanów
wydał taki rozkaz: «Nie walczcie ani z małym, ani z wielkim, tylko z samym
królem izraelskim». Toteż kiedy dowódcy rydwanów zobaczyli Jozafata, powiedzieli: «Ten jest królem izraelskim». Wtedy otoczyli go, aby z nim walczyć.
Wówczas Jozafat wydał okrzyk bojowy. Kiedy dowódcy rydwanów spostrzegli, że nie jest on królem izraelskim, zawrócili od niego. A pewien człowiek naciągnął łuk i przypadkiem ugodził króla izraelskiego między spojenia pancerza. Powiedział więc król swojemu woźnicy: «Zawróć i wywieź mnie spośród
wojska, bo zostałem zraniony». Tego dnia rozgorzała walka, a król utrzymał
się stojąc na rydwanie naprzeciw Aramejczyków. Wieczorem zaś zmarł, a krew
rany ściekała do wnętrza rydwanu. O zachodzie słońca obóz obiegło wołanie:
«Każdy do swego miasta i każdy do swego kraju! Król zmarł!» A potem powrócili do Samarii. Następnie pogrzebano króla w Samarii”103.
Wspomniany Jozafat, król Judy, miał jeszcze jeden konflikt z Moabitami,
Edomitami i Ammonitami:
102
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„Potem Moabici i Ammonici, a z nimi część spośród Meunitów104, wtargnęli, aby walczyć przeciw Jozafatowi. Przyniesiono wówczas Jozafatowi wiadomość następującą: «Powstało przeciw tobie z drugiej strony morza, z Edomu, wielkie wojsko i jest już teraz w Chaseson-Tamar, to jest w Engaddi».
Przerażony Jozafat zwrócił się o pomoc do Pana. Ogłosił też post w całej ziemi
judzkiej. Zebrali się więc mieszkańcy Judy, aby prosić Pana, o pomoc. Przybyli
zaś z każdego miasta Judy, aby błagać Pana. Stanął wówczas Jozafat pośrodku
zgromadzenia ludu z Judy i z Jerozolimy w świątyni, przed nowym dziedzińcem, i rzekł: «Panie, Boże naszych ojców, czy to nie Ty jesteś Bogiem w niebie,
i czyż nie Ty rządzisz w każdym królestwie pogan? W Twoim to ręku jest siła
i moc. Nie ma takiego, który by z Tobą mógł się mierzyć. Czy to nie Ty, Boże
nasz, wygnałeś mieszkańców tej ziemi przed Twoim ludem, Izraelem, i dałeś ją
na wieki potomstwu Abrahama, Twego przyjaciela? Zamieszkali w niej i zbudowali w niej świątynię dla Twego imienia, mówiąc: ‚Jeśli spadnie na nas nieszczęście, miecz karzący, zaraza albo głód, staniemy przed tą świątynią i przed
Tobą, ponieważ w tej świątyni przebywa Twoje imię, i będziemy wołać do Ciebie w naszym ucisku, wtedy Ty wysłuchasz nas i ocalisz’. Oto teraz Ammonici,
Moabici oraz mieszkańcy gór Seir, do których nie dałeś Izraelowi wejść podczas wędrówki z ziemi egipskiej, tak iż ominęli ich i nie zniszczyli, oto jak nam
odpłacają: wchodzą do nas, aby nas wypędzić z Twego dziedzictwa, które dałeś
nam w posiadanie. Boże nasz, czy nie osądzisz tego? Jesteśmy bowiem bezsilni
wobec tego ogromnego mnóstwa, które na nas napadło. Nie wiemy, co czynić,
ale oczy nasze zwracają się ku Tobie». Stali wówczas przed Panem wszyscy
mieszkańcy Judy, także i małe dzieci, ich kobiety i synowie. A wśród zgromadzenia duch Pański spoczął na Jachazjelu, synu Zachariasza, syna Benajasza,
syna Jejela, syna Mattaniasza – lewicie spośród potomków Asafa. I rzekł on:
«Wszyscy mieszkańcy Judy i Jerozolimy, i ty, królu Jozafacie, słuchajcie uważnie! Tak do was mówi Pan: Nie bójcie się i nie lękajcie tego wielkiego mnóstwa, albowiem nie wy będziecie walczyć, lecz Bóg. Jutro zejdźcie przeciwko
nim! Oto wstępować będą na wzgórze Sis, a znajdziecie ich na końcu doliny
przed pustynią Jeruel. Nie wy będziecie tam walczyć. Jednakże stawcie się,
zajmijcie stanowisko, a zobaczycie ocalenie dla was od Pana, o Judo i Jerozoli104
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mo! Nie bójcie się i nie lękajcie! Jutro wyruszcie im na spotkanie, a Pan będzie
z wami!» Jozafat więc upadł na kolana twarzą ku ziemi, i wszyscy mieszkańcy
Judy i Jerozolimy padli przed Panem, aby Go uczcić. Wówczas lewici spośród
synów Kehatytów i Korachitów poczęli wielbić Pana, Boga Izraela, donośnym
i wysokim głosem. Wczesnym rankiem powstali i ruszyli ku pustyni Tekoa4.
Gdy ruszali, stanął Jozafat i rzekł: «Mieszkańcy Judy i Jerozolimy, posłuchajcie mnie: Zaufajcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się, zaufajcie Jego prorokom, a będzie się wam powodziło». Potem, poradziwszy się ludu, ustanowił
śpiewaków dla Pana, by idąc w świętych szatach przed zbrojnymi wysławiali Go śpiewając: Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki jest Jego łaskawość.
W czasie kiedy rozpoczęli wznosić okrzyki radości i uwielbienia, Pan zastawił zasadzkę na Ammonitów, Moabitów i mieszkańców góry Seir, wkraczających przeciw Judzie, tak iż się wzajemnie pobili. Powstali wówczas Ammonici
i Moabici przeciwko mieszkańcom góry Seir, aby ich obłożyć klątwą i wytępić.
Gdy zaś tego dokonali z mieszkańcami Seiru, jeden drugiemu pomagał do zguby. Gdy mieszkańcy Judy doszli do miejsca, skąd widać już pustynię, i spojrzeli na to mnóstwo, oto [zobaczyli] trupy leżące na ziemi: nikt nie uszedł z życiem. Przystąpił więc Jozafat i jego lud, aby pobrać z nich łupy. Znaleźli wtedy
przy nich mnóstwo zdobyczy: bydła, dobytku, szat i kosztownych naczyń. Zdobyli takie łupy, iż nie mogli tego udźwignąć. Trzy dni im zeszły na zbieraniu
łupu, był on bowiem wielki. W czwartym zaś dniu zebrali się w Dolinie Beraka, tam bowiem błogosławili Pana, dlatego miejsce to nazwali Doliną Beraka.
Następnie wszyscy mężowie z Judy i Jerozolimy, z Jozafatem, na czele, wrócili
do Jerozolimy pełni radości, bo Pan uradował ich, uwalniając od nieprzyjaciół.
Wkroczyli do Jerozolimy, kierując się ku świątyni Pańskiej, grając na harfach,
cytrach i trąbach. Wówczas spadł strach Boży na wszystkie królestwa i kraje,
skoro usłyszano, że Pan walczył z wrogami Izraela. Odpoczęło potem królestwo Jozafata i Pan otoczył je zewsząd pokojem”105.
Podczas rządów króla izraelskiego Jehu (841-814 p.n.e.)106, „Pan zaczął
uszczuplać Izraela: Chazael [król Damaszku] pobił Izraelitów na całym ich
obszarze, od Jordanu na wschód słońca, cały obszar Gileadu, Gadytów, Ru105
106
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Jechu został namaszczony na króla w Ramot, w Gileadzie, na Zajordaniu.
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benitów, Manassytów – od Aroeru, który leży nad rzeką Arnon – Gilead i Baszan”107. Dziedzictwo dwu i pół pokoleń dostało się w ręce wrogów. Dopiero
„Joasz (Jehoasz), syn Joachaza, znowu odbił miasta z rąk Ben-Hadada, syna
Chazaela, które ów zabrał ojcu jego, Joachazowi, na wojnie. Trzykrotnie pobił
go Joasz i odzyskał miasta izraelskie”108.
Król judzki Amasjasz (796-767) walczył z Edomem. W Dolinie Soli pobił dziesięć tysięcy Edomitów a potem zdobył miasto Sela, które przemianował
na Jokteel109. „Możliwe, że Sela odnosi się do miasta Petra, ale nie ma co do
tego pewności. Równie dobrze mogło chodzić o miejscowość położoną nieco
na północ w okolicy Bosry w Jordanii. Zgodnie z tym, państwo judzkie mogło
przejąć kontrolę nad szlakiem handlowym (fragment Drogi Królewskiej), biegnącym w tej części Transjordanii z północy na południe”110.
Wśród osób wymienionych w Starym Testamencie, należy wspomnieć
jeszcze przynajmniej trzy, które pochodziły z Zajordania. Są to: prorok Eliasz,
który urodził się w miejscowości Tiszbe111, prorok Nahum112, który pochodził
z miejscowości Elkosz, oraz Rut, żona Boaza, prababka Dawida, która była
rdzenną Moabitką113.
W VIII wieku p.n.e. kontrolę na całym regionem, w tym nad ziemiami
obecnej Jordanii przejęli Asyryjczycy. Ponad sto lat później tereny te zdobyli
Babilończycy, następnie Persowie. Podczas ich rządów Judejczycy odzyskali
wolność po siedemdziesięcioletniej niewoli babilońskiej.

2. Nowy Testament
W kilkuwiekowej przerwie pomiędzy relacjami Starego i Nowego Testamentu, szczególnie za panowania Machabeuszy w II i I wieku p.n.e. miało
miejsce wiele wydarzeń, które rozgrywały się na ziemiach dzisiejszej Jordanii.
2 Krl 10, 32-33.
2 Krl 13, 25.
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Jednak ponieważ nie zostały opisane w księgach kanonicznych Biblii, a jedynie w deuterokanonicznych, nie będziemy ich poruszać. Skupimy się na wydarzeniach opisanych w Nowym Testamencie. Zaczniemy od Heroda Wielkiego
(37-4 p.n.e.), króla Judei, w czasach, kiedy w Palestynie panowali Rzymianie.
Herod Wielki był synem Idumejczyka Antypatra i Nabatejki Kypros. Biblia wspomina go przy okazji narodzin Jezusa:
„Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon». Skoro to usłyszał król Herod, przeraził
się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych
ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli:
«W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie
jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela». Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie
o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu
pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą
widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do
domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu
pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali
się do swojej ojczyzny. Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi
we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić».
On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; am pozostał
aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez
Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego. Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy
zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał [oprawców] do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie
do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje
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swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma. A gdy Herod umarł,
oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie, i rzekł: «Wstań, weź
Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na
życie Dziecięcia». On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi
Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w strony
Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić
słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem”114.
Rodzice Heroda Wielkiego pochodzili z terenów, gdzie dzisiaj jest Jordania. On sam na wschód od Jordanu wybudował jedną ze swoich twierdz,
Macheront. Dziś można oglądać jej ruiny w pobliżu jordańskiej wioski Mukawer. Pozostałe twierdze: Herodium, Masada, Hirkania, Aleksandrejon, Antonia, znajdowały się na zachód od Jordanu. Kiedy po śmierci Heroda dzielono
jego terytorium, twierdza Macheront przypadła Herodowi Antypasowi, a później (37 r. n.e.) Herodowi Agryppie I. Podczas powstania żydowskiego w latach 66-73, twierdzę zajęli zeloci. Rzymianie zdobyli ją w 72 roku. Dłużej broniła się tylko Masada.
Herod Antypas (4 p.n.e. – 39 n.e.) rządził Galileą na północy i Pereą na
Zajordaniu. W przeciwieństwie do Judei, zaznaczyły się tam wływy hellenistyczne. Być może dlatego, że Perea miała ścisłe kontakty z hellenistycznym
Dekapolem.
Herod Antypas w Nowym Testamencie występuje pod imieniem Herod
i nazywany jest królem. Faktycznie królem nie był, lecz tetrarchą. „Początkowo rezydował w mieście Sefforis w Galilei, jednak potem wybudował nową
stolicę na zachodnim brzegu Jeziora Galilejskiego, nazwaną na cześć cesarza
Tyberiusza – Tyberiadą. W Perei, gdzie niegdyś Herod Wielki posiadał swój
pałac, Antypas zbudował miasto, które nazwał Livias (od imienia żony cesarza
Augusta, potem zmieniono nazwę na Julias). Chcąc zażegnać problem najazdów plemion nabatejskich z południa, Antypas związał się z córką króla Nabatejczyków, Aretasa IV (9 r. p.n.e. – 40 r. n.e.). Po czasie jednak ożenił się
z żoną swego brata Filipa, Herodiadą. Przed zawarciem związku z Herodiadą, córka Aretasa opuściła go, wracając do Nabatei, co ponownie rozbudziło
114
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napięcie między Aretasem a Antypasem. Niestety związek z Herodiadą pozostawał w sprzeczności z religijnym prawem żydowskim. Żydzi nie akceptowali
takiej sytuacji i okazywali Antypasowi dezaprobatę. Był to wszakże głos niezadowolenia bardzo istotny dla władcy, ponieważ nie zgadzali się z tym zarówno
ludzie prości, jak i uczeni w piśmie czy autorytety religijne, mające wpływ na
na nastroje społeczne i polityczne mieszkańców Galilei i Perei. Jednym z największych autorytetów kształtujących nastroje tego czasu był Jan Chrzciciel,
który również potepiał ten związek”115.
Jan Chrzciciel był postacią wyjątkową. Ekscentrycznie ubrany, dosadnie
przemawiający, nie szedł na żadne kompromisy. Uważany za proroka, drugiego Eliasza, wzywał ludzi do upamiętania i przygotowanie się na przyjście Mesjasza116. W Jordanie dokonywał chrztów. Ewangelie wymieniają dwa miejsca,
gdzie Jan nauczał i chrzcił: Ainon w pobliżu Salim117, po stronie zachodniej
i Betabarę118, po stronie wschodniej Jordanu. I to właśnie po wschodniej stronie, gdzie była jurysdykcja Antypasa, Jan Chrzciciel został aresztowany i osadzony w twierdzy Macheront. Tam też został ścięty. Oto teksty biblijne, opisujące działalność Jana Chrzciciela.
Ewangelia Mateusza:
„W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te
słowa: «Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki! Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była
szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu
wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: «Plemię żmijowe, kto
wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny
owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: ‚Abrahama mamy
A. Citlak, Jordania..., s. 232.
Jezus powiedział o nim: „Nikt z tych, którzy z kobiet się narodzili, nie jest większy od Jana”
(Łk 7, 28).
117
J 3, 23.
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J 1, 28.
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za ojca’, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci
Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja
was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy
jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot:
pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym»”119.
W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. I rzekł
do swych dworzan: «To Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają». Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada, żona brata jego, Filipa. Jan bowiem upomniał go: «Nie wolno ci jej trzymać». Chętnie też byłby
go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. Otóż, kiedy
obchodzono urodziny Heroda, tańczyła córka Herodiady wobec gości i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek
poprosi. A ona przedtem już podmówiona przez swą matkę: «Daj mi – rzekła –
tu na misie głowę Jana Chrzciciela!» Zasmucił się król. Lecz przez wzgląd na
przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posłał więc [kata] i kazał ściąć
Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczęciu, a ono
zaniosło ją swojej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je; potem poszli i donieśli o tym Jezusowi”120.
Ewangelia Marka:
„Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane
u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje
drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego
prostujcie ścieżki! Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz
wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając [przy tym] swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej
i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić
119
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i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić
was będzie Duchem Świętym»”121.
„Także król Herod posłyszał o Nim gdyż Jego imię nabrało rozgłosu,
i mówił: «Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w Nim». Inni zaś mówili: «To jest Eliasz»; jeszcze inni utrzymywali, że to
prorok, jak jeden z dawnych proroków. Herod, słysząc to, twierdził: «To Jan,
którego ściąć kazałem, zmartwychwstał». Ten bowiem Herod kazał pochwycić
Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: «Nie wolno
ci mieć żony twego brata». A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go
zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako
męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał
duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła,
kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król
rzekł do dziewczęcia: «Proś mię, o co chcesz, a dam ci». Nawet jej przysiągł:
«Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa». Ona wyszła
i zapytała swą matkę: «O co mam prosić?» Ta odpowiedziała: «O głowę Jana
Chrzciciela». Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: «Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela». A król bardzo się zasmucił,
ale przez wzgląd na przysięgę i biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też
król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej
matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało
i złożyli je w grobie”122.
Ewangelia Łukasza:
„Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą
Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów
Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza,
121
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na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek
zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi!
I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Mówił więc do tłumów, które wychodziły, żeby przyjąć chrzest od niego: «Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak
uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc owoce godne nawrócenia; i nie próbujcie sobie mówić: ‚Abrahama mamy za ojca’, bo powiadam
wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera
do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone». Pytały go tłumy: «Cóż więc
mamy czynić?» On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech [jedną] da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni». Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: «Nauczycielu, co mamy czynić?»
On im odpowiadał: «Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono». Pytali go też i żołnierze: «A my, co mamy czynić?» On im odpowiadał:
«Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na
swoim żołdzie». Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły
w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich:
«Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym
i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę
zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym». Wiele też innych
napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę. Lecz tetrarcha Herod, karcony
przez niego z powodu Herodiady, żony swego brata, i z powodu innych zbrodni, które popełnił, dodał do wszystkiego i to, że zamknął Jana w więzieniu”123.
Ewangelia Jana:
„Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy
kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś?», on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem». Zapytali go: «Cóż zatem? Czy
jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» Odparł:
	Łk 3, 1-20.
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«Nie!» Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym,
którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?» Odpowiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz».
A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani
prorokiem?» Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten,
którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien
odwiązać rzemyka u Jego sandała». Działo się to w Betanii, po drugiej stronie
Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest
Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył
godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». Jan dał takie
świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął
na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił
wodą, powiedział do mnie: ‚Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym’. Ja to ujrzałem
i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym». Nazajutrz Jan znowu stał w tym
miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży»”124.
Dwaj ewangeliści, Mateusz i Łukasz, piszą, że zanim Jan został ścięty
w twierdzy Macheront na Zajordaniu, wysłał z więzienia swoich uczniów do
Jezusa, aby upewnić się, że Jezus realizuje misję Mesjasza. Mateusz napisał:
„Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał
swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też
innego mamy oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi
to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą,
trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim
głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi». Gdy
oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć?
Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy
124

J 1, 19-36.

76

Bernard Koziróg — Jordania w starożytności. Biblia, historia, zabytki

miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam
wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam
mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę, powiadam
wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela.
Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on6. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni
zdobywają je. Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie przyjąć, to on jest Eliaszem, który ma przyjść. Kto ma uszy, niechaj
słucha! Lecz z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: ‚Przygrywaliśmy
wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili’. Przyszedł bowiem
Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: ‚Zły duch go opętał’. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije. a oni mówią: ‚Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników’. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny»”125.
W podobnym tonie wypowiada się Łukasz:
„O tym wszystkim donieśli Janowi jego uczniowie. Wtedy Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Pana z zapytaniem:
«Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Gdy
ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: «Jan Chrzciciel przysyła do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i [uwolnił]
od złych duchów; oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział
im więc: «Idźcie i donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi
wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony
jest ten, kto we Mnie nie zwątpi». Gdy wysłannicy Jana odeszli, Jezus zaczął
mówić do tłumów o Janie: «Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach. Ale coście wyszli zobaczyć? Proroka? Tak, mówię
wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Powiadam wam:
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Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana. Lecz najmniejszy
w królestwie Bożym większy jest niż on». I cały lud, który Go słuchał, nawet
celnicy przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy. Faryzeusze
zaś i uczeni w Prawie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od niego. «Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przymawiają jedne drugim: ‚Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy,
a wyście nie płakali’. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił
wina; a wy mówicie: „Zły duch go opętał”. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije;
a wy mówicie: „Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników”. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność»”126.
Na Zajordaniu, czyli na ziemiach dzisiaj należących do Jordanii działał także Jezus. Jezus został ochrzczony przez Jana w wodach rzeki Jordan.
Wszystko wskazuje na to, że Jezus przyszedł do Jana od strony wschodniej.
Według Ewangelii Jana, Jan Chrzciciel dokonywał chrztów w Betabarze, leżącej po wschodniej stronie Jordanu127. Prześledźmy teksty biblijne na ten temat.
Zaczniemy od Ewangelii Mateusza:
„Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest
od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od
Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz,
bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił.
A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły
Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym
mam upodobanie»”128.
W Ewangelii Marka jest nieco krótsze sprawozdanie:
„W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana
chrzest w Jordanie. 10 W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się
niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. 11 A z nieba odezwał się
głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie»”129.
	Łk 7, 18-35.
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Jeszcze krócej opisuje to wydarzenie Ewangelia Łukasza:
„Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy
się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany,
w Tobie mam upodobanie»”130.
I wreszcie Ewangelia Jana. Jest tu szerokie sprawozdanie o działalności
Jana Chrzciciela. Jest również zapewnienie Jana, że on nie jest Mesjaszem,
jest nim natomiast Jezus. Nie ma jednak bezpośredniej wzmianki o tym, że Jan
ochrzcił Jezusa. Zacytujmy odpowiednie wersety:
„Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi1 wysłali do niego z Jerozolimy
kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś?», on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem». Zapytali go: «Cóż zatem?
Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?»
Odparł: «Nie!» Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?» Odpowiedział:
«Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział
prorok Izajasz». A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?» Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę
wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała». Działo się to
w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Nazajutrz
zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie.
Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby
On się objawił Izraelowi». Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który
jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem,
ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad
którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym,
który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On
jest Synem Bożym». Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma
	Łk 3, 21-22.
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swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży»”131.
Jezus prowadził działalność nauczycielską nie tylko na terenie Galilei
i Judei, ale spotykamy Go również w Perei na Zajordaniu. Jak wcześniej wspomniano, zarządzał tam Herod Antypas, który za Jezusem nie przepadał. „W tym
czasie przyszli [do Jezusa] niektórzy faryzeusze i rzekli Mu: «Wyjdź i uchodź
stąd, bo Herod chce Cię zabić». Lecz On im odpowiedział: «Idźcie i powiedzcie temu lisowi: Oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro,
a trzeciego dnia będę u kresu. Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze,
bo rzecz niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jerozolimą”132.
Po wschodniej stronie Jordanu, było dziesięć miast, które razem tworzyły
Dekapolis (Dziesięciogrodzie). Pięć z nich leżało w granicach dzisiejszej Jordanii: Gadara, Geraza, Pella, Filadelfia (dzisiejszy Amman) i Rafana (Abila). Teksty biblijne mówią o wizycie Jezusa w Gadarze i Gerazie.
„Gdy przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wybiegli Mu naprzeciw dwaj opętani, którzy wyszli z grobów, bardzo dzicy, tak że nikt nie
mógł przejść tą drogą. Zaczęli krzyczeć: «Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu
Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?» A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy prosiły Go: «Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę
trzodę świń!» Rzekł do nich: «Idźcie!» Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz
cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w falach.
Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta rozpowiedzieli wszystko, a także
zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa; a gdy
Go ujrzeli, prosili, żeby odszedł z ich granic”133.
„Przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków. Ledwie wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł Mu naprzeciw z grobów człowiek opętany przez
ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobach i nawet łańcuchem nie mógł
go już nikt związać. Często bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy; ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał, i nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem i nocą krzyczał, tłukł się kamieniami w grobach i po górach. Skoro z daleka ujJ 1, 19-36.
	Łk 13, 31-33.
133
Mt 8, 28-34.
131
132
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rzał Jezusa przybiegł, oddał Mu pokłon i krzyczał wniebogłosy: «Czego chcesz
ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam Cię na Boga, nie dręcz
mnie!». Powiedział mu bowiem: «Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka».
I zapytał go: «Jak ci na imię?» Odpowiedział Mu: «Na imię mi „Legion”, bo
nas jest wielu». I prosił Go na wszystko, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy.
A pasła się tam na górze wielka trzoda świń. Prosili Go więc: «Poślij nas w świnie, żebyśmy w nie wejść mogli». I pozwolił im. Tak duchy nieczyste wyszły
i weszły w świnie. A trzoda około dwutysięczna ruszyła pędem po urwistym
zboczu do jeziora. I potonęły w jeziorze. Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli
to w mieście i po zagrodach, a ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie „legion”, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. Strach ich ogarnął. A ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. Wtedy zaczęli Go
prosić, żeby odszedł z ich granic. Gdy wsiadł do łodzi, prosił Go opętany, żeby
mógł zostać przy Nim. Ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego: «Wracaj
do domu, do swoich, i opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował
się nad tobą». Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus
z nim uczynił, a wszyscy się dziwili”134.
„I przypłynęli do kraju Gergezeńczyków, który leży naprzeciw Galilei.
Gdy wyszedł na ląd, wybiegł Mu naprzeciw pewien człowiek, który był opętany przez złe duchy. Już od dłuższego czasu nie nosił ubrania i nie mieszkał
w domu, lecz w grobach. Gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem upadł przed Nim i zawołał: «Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Błagam
Cię, nie dręcz mnie!» Rozkazywał bowiem duchowi nieczystemu, by wyszedł
z tego człowieka. Bo już wiele razy porywał go, a choć wiązano go łańcuchami
i trzymano w pętach, on rwał więzy, a zły duch pędził go na miejsca pustynne.
A Jezus zapytał go: «Jak ci na imię?» On odpowiedział: «Legion», bo wielu
złych duchów weszło w niego. Te prosiły Jezusa, żeby im nie kazał odejść do
Czeluści. 32 A była tam duża trzoda świń, pasących się na górze. Prosiły Go
więc [złe duchy], żeby im pozwolił wejść w nie. I pozwolił im. Wtedy złe duchy wyszły z człowieka i weszły w świnie, a trzoda ruszyła pędem po urwistym
zboczu do jeziora i utonęła. Na widok tego, co zaszło, pasterze uciekli i roz134

Mk 5, 1-20.
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powiedzieli to w mieście i po zagrodach. Ludzie wyszli zobaczyć, co się stało.
Przyszli do Jezusa i zastali człowieka, z którego wyszły złe duchy, ubranego
i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u nóg Jezusa. Strach ich ogarnął. A ci,
którzy wiedzieli, opowiedzieli im, w jaki sposób opętany został uzdrowiony.
Wtedy cała ludność okoliczna Gergezeńczyków prosiła Go, żeby odszedł od
nich, ponieważ wielkim strachem byli przejęci. On więc wsiadł do łodzi i odpłynął z powrotem. Człowiek zaś, z którego wyszły złe duchy, prosił Go, żeby
mógł zostać przy Nim. Lecz [Jezus] odprawił go słowami: «Wracaj do domu
i opowiadaj wszystko, co Bóg uczynił z tobą». Poszedł więc i głosił po całym
mieście wszystko, co Jezus mu uczynił”135.
Teolodzy do dzisiaj prowadzą spory, czy są to dwie różne historie z Gadary i Gerazy, czy też jedna, a któryś z Ewangelistów pomylił nazwę miasta, tudzież liczbę opętanych.
Jak łatwo zauważyć po wschodniej stronie Jordanu, na ziemiach dzisiejszej Jordanii miało miejsce wiele wydarzeń opisanych na kartach Starego i Nowego Testamentu. Tereny te można zwiedzać. A co należy zobaczyć, dowiemy
się z następnego rozdziału.

	Łk 8, 26-39.
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Rozdział III
MIEJSCA WARTE ZOBACZENIA
W JORDANII

Jordania oferuje zwiedzającym wiele interesujących miejsc, gdzie odnajdziemy sporo pamiątek ze starożytności, głównie z czasów rzymskich. Zaczniemy od pięciu miast Dekapolis136, które znajdowały się na ziemiach dzisiaj
należących do Jordanii.

1. Amman
Amman w czasach biblijnych nazywano Rabbą Amonicką. Był on stolicą
Ammonitów. Zdobyty został przez izraelskiego króla Dawida w X wieku p.n.e.
Cztery wieki później zawładnęli nim Nabatejczycy. W III wieku p.n.e. miasto
zostało odbudowane i ufortyfikowane przez egipskiego władcę Ptolemeusza
III Filadelfosa, który nadał mu nową nazwę: Filadelfia. W roku 60 n.e. Pompejusz włączył Filadelfię do Dekapolis. Za cesarza Trajana w II wieku n.e. Filadelfia wchodziła w skład rzymskiej prowincji Arabia. W IV wieku n.e. miasto zostało siedzibą biskupa chrześcijańskiego137.
Amman jest jednym z najstarszych miast świata. Zamieszkiwany jest od
V tysiąclecia p.n.e. Wzniesiony został na siedmiu wzgórzach, dzisiaj leży na
dziewiętnastu. W samym centrum miasta znajduje się bardzo dobrze odrestauPo podbiciu przez Rzymian Syrii i Palestyny, stworzono handlowe stowarzyszenie 10 miast –
Dekapolis, które znajdowały się na terenie dzisiaj należącym do Syrii i Jordanii.
137
Zob. A. Citlak, Jordania..., s. 239.
136
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rowany amfiteatr z czasów rzymskich na 6 tys. miejsc138. Jest również forum
i kolumnada. Obok forum znajduje się odeon, teatr muzyczny. Niedaleko meczetu króla Husajna można oglądać nimfeum, główną fontannę Filadelfii.
Dalej na północ znajduje się dobrze zachowana cytadela z czasów rzymskich, gdzie stacjonował garnizon Imperium Romanum. Widać tam ślady zabudowań rzymskich i bizantyjskich. W czasach późniejszych pojawiły się również
budowle islamskie. Obok ruin pałacu stoi częściowo zrekonstruowana świątynia Herkulesa, pochodząca z czasów cesarza Marka Aureliusza (II wiek n.e.).
Na wzgórzu znaleziono przedmioty z epoki brązu, co oznacza, że wzgórze pełniło rolę fortecy (a może agory?) dużo wcześniej niż przybyli tu Rzymianie.
Na północnym stoku znajduje się wycięta w skale potężna cysterna na wodę139.
Warto odwiedzić Muzeum Archeologiczne w Ammanie, gdzie można
oglądać czaszki z najstarszego miasta na świecie, Jerycha, trumny z epoki żelaza, czy zwoje znad Morza Martwego. Nie wspomnę o kilku interesujących
meczetach, które warto zobaczyć, ale to już pamiątki ze średniowiecza.

2. Dżerasz (Jerash) – biblijna Geraza
Niewiele ponad 50 km na północ od Ammanu znajduje się miejscowość
Dżerasz, najlepiej zachowane miasto z czasów rzymskich. Starożytne ruiny
zostały odkryte w roku 1806 przez niemieckiego archeeologa Ulricha Seetzena. Jednak wykopaliska pełną parą ruszyły dopiero w latach dwudziestych
i trwają do dziś140. W starożytności miasto liczyło ok. 15 tysięcy mieszkańców.
W przeciwieństwie do Ammanu, w którym krzyżowały się szlaki handlowe
z północy na południe i ze wschodu na zachód, przez Dżerasz nigdy nie przebiegał żaden szlak handlowy, a mimo to miasto świetnie prosperowało dzięki
uprawom zbóż na okolicznych polach.

138

Amfiteatr został wzniesiony w II wieku n.e. za panowania cesarza Antoninusa Piusa
(138-161).

Zob. A. Humphreys, C. Lanigan, J. Williams, Bliski Wschód. Syria, Jordania i Liban, Bielsko
Biała 2001, s.92.
140
Mimo, że odkopano dwa teatry, forum, świątynie, kościoły, łaźnie i targowisko, to szacuje
się, że 90% starożytnych pamiątek wciąż pozostaje w ziemi. Zob. A. Humphreys, C. Lanigan,
J. Williams, Bliski..., s.99.
139
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Miasto Dżerasz było już zamieszkane w neolicie – tak wynika z badań archeologicznych, jednak na znaczeniu zyskało dopiero po podboju przez Aleksandra Wielkiego Macedońskiego w roku 332 p.n.e. Po wkroczeniu legionów rzymskich w roku 63 p.n.e., Pompejusz włączył miasto do Dekapolis.
Wskutek handlu z Nabatejczykami, miasto bardzo się wzbogaciło. To sprawiło, że w I wieku n.e. dokonano całkowietej jego przebudowy141. A kiedy w roku 106 n.e. cesarz Trajan podbił królestwo Nabatejczyków, Dżerasz jeszcze
bardziej się wzbogaciło, zatem wzniesiono jeszcze piękniejsze budowle. Gdy
w roku 129 n.e. przybył cesarz Hadrian, na południowym krańcu miasta wybudowano łuk triumfalny.
W drugiej połowie III wieku rozpoczął się powolny upadek miasta, ponieważ handel oparty na karawanach został stopniowo wyparty przez statki
handlowe.
W V wieku nastąpił w tym regionie gwałtowny rozwój chrześcijaństwa,
co skutkowało budowaniem licznych kościołów. Za panowania cesarza Justyniana (527-565) postawiono ich w Dżerasz siedem, choć nie było aż takiej potrzeby. Budowano je głównie z materiałów zburzonych świątyń pogańskich.
W VII wieku, podobnie jak w całym rejonie, do Dżerasz dotarł islam.
W roku 636 muzułmanie opanowali miasto.
Przy zwiedzaniu miasta proponuję udać się szlakiem wyznaczonym przez
A. Humphreysa, C. Lanigan, J. Williamsa142: „Zbliżającym się do ruin od strony Ammanu najpierw ukazuje się łuk triumfalny. Choć nadal wygląda bardzo
okazale, pierwotnie był aż dwukrotnie wyższy. Za nim leży hipodrom, czyli dawny stadion sportowy, otoczony kiedyś miejscami siedzącymi dla 15 tys.
widzów. Odbywały się tu głównie zawody lekkoatletyczne oraz, jak wskazuje
nazwa, gonitwy koni.
Na główny teren wykopalisk wchodzi się przez Bramę Południową, jedną z czterech w długich na 3,5 km murach miejskich, z których prawie nic się
nie zachowało. Zaraz za bramą, po lewej stronie stoją zewnętrzne ściany mocno zrujnowanej świątyni Zeusa, zbudowanej w w II połowie II w. na dawnym
Przy przebudowie oparto się na typowym rzymskim planie. Główna ulica, która przebiegała
przez całe miasto była przecięta dwiema przecznicami. Przy głównej ulicy usytuowane były
dwa szeregi kolumn, po jednej i drugiej stronie.
142
Korzystałem z niego, gdy byłem pierwszy raz w Jordanii.
141
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świętym miejscu. Pobliskie forum jest niecodzienne z uwagi na owalny kształt,
tłumaczony przez niektórych archeologów pragnieniem zgrabnego połącznia
głównej osi północ-południe ze świątynią Zeusa. Część historyków w ogóle zaprzecza, jakoby było to forum (targ) w ścisłym tego słowa znaczeniu i opowiada się raczej za koncepcją, że mamy tu do czynienia z przyświątynnym miejscem składania ofiar. Bardzo efektownie wyglądają zrekonstruowane dookoła
jońskie kolumny. Centrum jest wyłożone wapiennymi płytami, a na postumencie pośrodku przypuszczalnie stał jakiś posąg.
Teatr Południowy, stojący za świątynią Zeusa, powstał w I w. i mógł pomieścić 5 tys. widzów. Z najwyższego rzędu siedzeń widać pięknie cały teren
wykopalisk i współczesne Dżerasz. Za forum zaczyna się cardo, czyli klasyczna rzymska główna ulica w mieście, z kolumnami po obu stronach, biegnąca
do odległej o ponad 600 m Bramy Północnej. Zachował się oryginalny bruk
z wyżłobionymi przez tysiące rydwanów śladami kół. Kolumny po stronie zachodniej są nierównej wysokości, były bowiem dopasowywane do fasad stojących za nimi domów. W połowie cardo znajduje się nimfeum (191 r. n.e.),
główna fontanna w mieście i zarazem świątynia nimf. Dwukondygnacyjna,
pięknie zdobiona budowla była wyłożona u dołu marmurowymi płytkami,
a u góry otynkowana i pomalowana. Woda spływała po fasadzie do dużego basenu od frontu i dalej przez rzeźbione głowy lwów do kanałów w ulicy poniżej.
W głębi stoi najbardziej imponująca budowla w mieście, świątynia Artemidy, patronki Dżerasz. Na świątynny dziedziniec prowadzą podwójne schody za bramą. Pierwotnie budowlę otaczały kolumny, z których zachował się do
dziś tylko podwójny rząd od frontu – reszta posłużyła później m.in. do budowy
kościołów. W XII wieku świątynia została ufortyfikowana przez Arabów, ale
krzyżowcy zniszczyli ich dzieło. Nieco bardziej na południe widać ruiny kilkunastu kościołów, m.in. św. Teodora, śś. Kosmy i Damiana, św. Jacka i św. Jerzego. Odkopano ich trzynaście, ale uważa się, że to jeszcze nie wszystko. Trzy
ostatnie zostały zbudowane około roku 530 i ozdobione pięknymi mozaikami
podłogowymi, częściowo zachowanymi w kościele śś. Kosmy i Damiana”143.
W Gerazie pojawił się również Jezus Chrystus, o czym pisałem w poprzednim rozdziale.
143

A. Humphreys, C. Lanigan, J. Williams, Bliski..., s. 101.
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3. Pella
Niedaleko wsi Al-Mashari’a można oglądać ruiny starożytnego miasta Pella. Zbudowane zostało w II tysiącleciu p.n.e., o czym zaświadczają
wzmianki w listach z Amarna. Rozkwit miasta nastąpił w okresie hellenistycznym. Po podboju Pelli w roku 80 p.n.e. przez Aleksandra Janneusza144, wielu mieszkańców wyjechało, ponieważ nie chcieli przyjąć judaizmu. Sytuacja
zmieniła się po zdobyciu miasta przez Pompejusza. Pella została zaliczona do
Dekapolis, stała się bardziej kosmopilityczna. Schronienie uzyskali tu chrześcijanie, którzy uciekli z Jerozolimy przed rzymskimi prześladowaniami. Do czasu przybycia muzułmanów Pella stanowiła silny ośrodek chrześcijański, gdzie
była również siedziba biskupa.
W mieście prowadzone są prace wykopaliskowe. Można zwiedzać tzw.
Główne Wzgórze, z labiryntem domów, sklepów i magazynów, kościół, odeon, rzymskie nimfeum i bizantyjski fort.

4. Umm Qais – biblijna Gadara
Starożytne ruiny Gadary zostały odkryte w roku 1806 przez niemieckiego archeeologa Ulricha Seetzena. Jednak systematyczne prace archeologiczne
zaczęto prowadzić dopiero w roku 1930.
Miasto leży na południowy-wschód od Jeziora Galilejskiego. Ze źródeł
historycznych wiadomo, że osadnictwo na tym terenie sięga kilku tysięcy lat,
ale rozwój miasta nastapił dopiero za panowania Aleksandra Wielkiego. Później, na przełomie III i II wieku p.n.e., swoją twierdzę mieli tu Seleucydzi.
Miasto zdobył też Aleksander Janneusz. Nastały wówczas ciężkie czasy dla
nie-Żydów, którzy byli prześladowani. Dopiero po wejściu wojsk rzymskich,
Pompejusz włączył Gadarę do Dekapolis. Miasto zostało rozbudowane. Na powrót otworzono teatr, łaźnie i hipodrom, zamknięte przez judaistów.

144

Aleksander Janneusz (Aleksander Jannaj) – król Judei i arcykapłan od 103 p.n.e. z dynastii
Hasmoneuszy. Był trzecim synem Jana Hirkana.
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Cesarz Oktawian August podarował Gadarę Herodowi Wielkiemu.
Nastapił dalszy rozwój miasta. Funkcjonowały m.in. trzy teatry i biblioteka.
W czasie powstania żydowskiego na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych pierwszego stulecia miasto zostało zniszczone przez Żydów. Później był tam garnizon rzymski. Miasto stało się też bastionem chrześcijaństwa. W roku 325 na Sobór Powszechny do Nicei udał się gadareński biskup
Sabinius.
W Gadarze pojawił się również Jezus Chrystus, o czym pisałem w poprzednim rozdziale.

5. Abila (Rafana)
Ruiny miasta Abila znajdują się 15 km na wschód od Gadary, 2 km na
wschód od miejscowości Hartha. Tereny te były zamieszkałe juz kilka tysięcy
lat temu, w epoce brązu. Odkrył je na początku dziewiętnastego wieku Ulrich
Seetzen.
O Abilę spór prowadzili Ptolemeusze i Seleucydzi. Zdobył ją Aleksander
Janneusz a potem Pompejusz. Wówczas miasto zaliczono do Dekapolis. W 15
roku n.e. panowania cesarza Tyberiusza, tetrarchą Abileny był Lizaniasz145.
Niewykluczone, że Abila w Starym Testamencie występuje pod nazwami Abel
i Abel-Maim146. Można zwiedzać pozostałości rzymskich świątyń, kościołów
bizantyjskich i wczesnych meczetów pośród gajów oliwnych i pól pszenicy.

6. Umm al-Dżimal
10 km od granicy z Syrią i 20 km na wschód od Mafraq znajduje się starożytne miasto z czarnego bazaltu, Umm al-Dżimal. Założone zostało w II w.
przez Rzymian. Stanowiło ich bazę na liniach obrony. Rozwijało się do czasów
Umajjadów. Zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi w roku 747. Z dawnych
czasów pozostały zwykłe domy i warsztaty, ponadto koszary z kościołem i tzw.
Kościół Zachodni.
	Łk 3, 1.
2 Sm 20, 18; 2 Krn 16, 4.

145
146
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7. Qasr al-Hallabat
Znajdujący się na wschód od Ammanu Qasr al-Hallabat to starożytny
rzymski fort wzniesiony w obronie przeciwko atakom koczowników z pustyni. W VII wieku zamieniony na klasztor a potem rezydencję Umajjadów. Dziś
pozostały ruiny.

8. Madaba – biblijna Medeba
Z Ammanu do Akaby prowadzi tzw. Droga Królewska. Przy niej znajdują się takie miescowości jak Madaba, Kerak, czy Petra.
Madaba leży 30 km na południe od Ammanu. Jest znana ze słynnych mozaik z czasów bizantyjskich. Jedną z nich jest mozaika w kształcie mapy Palestyny i części Egiptu, pochodząca z VI wieku. Mozaika znajduje się w cerkwi
św. Jerzego. Mapa jest niekompletna, ale łatwo można rozpoznać Jerozolimę,
Morze Martwe, Nil i inne miejsca. Ponadto warto odwiedzić park archeologiczny, gdzie mozaik jest jeszcze więcej. A w cerkwi Najświętszej Marii Panny
znajduje się mozaika przedstawiająca 12 apostołów.

9. Hesban – biblijny Heszbon
Ok. 10 km od Madaby, znajduje się niewielka miejscowość Hesban,
gdzie w czasach biblijnych było miasto Heszbon, stolica Amorytów. Rządził
tam król Sychon. Miasto zostało zdobyte przez Izraelitów147.
W Heszbonie wykopaliska prowadził prof. Siegfrid Horn, który napisał
interesujacą książkę pt. Z archeologią przez kraje biblijne, wydaną przez Wydawnictwo „Znaki Czasu” w Warszawie.

147

Dt 2, 30.
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10. Góra Nebo
Ok. 10 km na północny-zachód od Madaby, na skraju płaskowyżu
Wschodniego Brzegu, wznosi się Góra Nebo (806 m npm). Można z niej dostrzec Morze Martwe, a nawet Jerozolimę. Przed swą śmiercią, z Góry Nebo
Mojżesz oglądał Ziemię Obiecaną, a później na górze zmarł148.

11. Macheront
Ok. 45 km na południowy-zachód od Madaby, obok wsi Mukawir, znajduje się 700-metrowe wzgórze, na którym można oglądać ruiny twierdzy Macheront, zbudowanej przez Heroda Wielkiego. Nawet dziś można rozpoznać
zarysy jego pałacu, łaźni, murów obronnych i wież.
W tej twierdzy syn Heroda Wielkiego, Herod Antypas, tetrarcha Perei, kazał ściąć Jana Chrzciciela, który krytykował jego kazirodczy związek
z Herodiadą149.

12. Wadi al-Mudżib – biblijny Arnon
Jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w Jordanii. Granicę pomiędzy państwami Moabitów i Ammonitów tworzyła rzeka Arnon, która przecinała Drogę Królewską głębokim na kilometr wąwozem, zwanym dzisiaj Wadi al-Mudżib. Oto opis tego miejsca w przewodniku: „Droga schodzi niebezpiecznymi
serpentynami na sam dół, by następnie wspiąć się na przeciwległą ścianę. Na
dnie kanionu znajduje się tylko niewielki most. Niezwykle efektownie kanion
wygląda też od strony wylotu, w miejscu, gdzie wąską gardzielą dochodzi do
Morza Martwego przy nowej drodze przez Wadi Araba”150.

Dt 34, 1-5.
Mt 14, 9-12.
150
A. Humphreys, C. Lanigan, J. Williams, Bliski..., s. 109.
148
149
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13. Dhiban – biblijny Dibon
Niedaleko od kanionu rzeki Arnon leży wioska Dhiban, gdzie w czasach
biblijnych było amoryckie miasto Dibon, zdobyte przez Izraelitów i przekazane pokoleniu Rubena151. W czasach króla Jehorama (Jorama) Moabici odbili
miasto z rąk Izraelitów152. Odkryta w roku 1868 w Dibon tzw. Stela Moabska
potwierdza, że miasto było częścią królestwa Moabitów.

14. Kerak – biblijny Kir-Hareszet
Ok. 50 km na południe od Wadi al-Mudżib leży miasto Kerak. W Biblii
występuje pod nazwą Kir-Hareszet. W czasach panowania królów izraelskich
było stolicą Moabu. Tędy w czasach biblijnych wędrowały karawany między
Egiptem i Syrią. Później tego samego szlaku używali Grecy i Rzymianie.
W Starym Testamencie opisane jest oblężenie stolicy Moabitów przez
Izraelitów, zakończone niepowodzeniem, ponieważ król Mesza na murach
miasta złożył swego syna pierworodnego na ofiarę, co zniesmaczyło wojsko
izraelskie, które wróciło do Palestyny153.
Nie znajdziemy tam pozostałości starożytnych. Jest natomiast zamek
krzyżowców, zbudowany przez Baldwina I w roku 1132, zdobyty przez Saladyna w roku 1188, po czterech latach oblężenia.

15. Petra
Petra w języku greckim to skała. Nie dziwi zatem, że pierwotna semicka nazwa miasta Sela, oznaczała to samo. O początkach miasta opowiada prof.
s. Horn: „Najwcześniejsze wzmianki dotyczące mieszkańców tego obszaru pochodzą z Biblii, która informuje, że przed Edomitami mieszkali tu Horyci (hebr.
Chorim) (5 Mojż. 2, 12). Ze źródeł pozabiblijnych Mezopotamii i Egiptu znani
sa jako Huryci. Na początku II tys. p.n.e. spotkać ich można na całym Bliskim
Num 21, 30.
2 Krl 3, 5.
153
2 Krl 3, 25-27.
151
152
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Wschodzie – od płn. Mezopotamii aż do granic Egiptu. W późniejszym czasie
Ezaw, brat Jakuba osiedlił się na południe od Morza Martwego, a Edomici, jego
potomkowie, stopniowo wypierali Hurytów. Gdy Izraelici opuszczali Egipt, potomkowie Ezawa panowali na obszarze całego kraju. Po przejściu przez pustynię synajską Mojżesz wysłał do króla Edomitów posłańców z prośbą „pozwól
nam przejść przez twoją ziemię..., pójdziemy drogą królewską, nie zboczywszy
ni w prawo, ni w lewo” (4 Mojż. 20, 17). Droga ta od niepamiętnych czasów łączyła Damaszek z zachodnią Arabią. Edomici odmówili i zagrozili, że staną do
walki z Izraelitami, gdyby ci próbowali przejść przez ich kraj. Zmusiło to Mojżesza do okrążenia ziemi Edomitów i poprowadzenia swego ludu przez pustynię.
Ten akt wrogości był początkiem głęboko zakorzenionej nienawiści między dwoma narodami, która od czasu do czasu przeradzała się w otwartą wojnę. Dlatego czytamy, że Saul walczył z Edomitami (1 Sam. 14, 47), a Dawid pokonał ich
i zajął cały kraj (2 Sam. 8, 14) Również Salomon panował nad nimi (1 Król. 11,
14-22), lecz kiedy królestwo Judy osłabło, Edomici ponownie stali się niezależni.
W VIII wieku p.n.e. król Judy, Amasjasz, podjął kolejną próbę podporządkowania Edomitów. Udało mu się opanować Selę, zawsze niedostępną ich
stolicę (2 Król. 14, 7). Judejczycy nie byli jednak na tyle silni, by utrzymać
Edomitów w ciągłym poddaństwie, w rezultacie czego ponownie uzyskali niezależność. Podczas ostatnich dni królestwa judzkiego Edomici połączyli się
z wrogami Żydów. Podczas najazdu króla Nebukadnesara (Nabuchodonozora) zabili wielu Judejczyków i zagarnęli wiele łupów. Z tego powodu prorok
Abdiasz rzucił na nich przekleństwo (Abd. 1, 10-14). Edomici zostali później
przepędzeni z ich górzystego kraju przez arabskich Nabatejczyków”154. I to
właśnie Nabatejczycy w III wieku p.n.e. wykuli tam w różowej skale pałace,
świątynie, grobowce, magazyny i stajnie, kontrolując szlak handlowy z Damaszku do Arabii. Przebywali tam do roku 555 n.e., kiedy silne trzęsienie ziemi zmusiło ich do opuszczenia Petry.
Do miasta wchodzi się przez szczelinę skalną zwaną siq. Kiedy wychodzi się na otwartą przestrzeń, wyłania się el-Kazneh (skarbiec), przepiękny
budynek155, o którym legendy mówią, że któryś z faraonów, bądź piraci ukry154
155

Z. Horn, Z Archeologią przez kraje biblijne, Warszawa 1989, s. 173-174.
Na okładce z tyłu autor książki stoi na tle tego budynku.
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li tam skarb. Urodą niewiele mu ustępuje ad-Dajr (klasztor), do którego idzie
się wyciosanymi schodami w przeciwległej części miasta. Można też zobaczyć
amfiteatr na 8 tys. miejsc, rzymską ulicę z kolumnadą, świątynię skrzydlatych
lwów, bizantyjski kościół i królewskie grobowce. Wiele zabytków znajduje się
na okolicznych wzgórzach. Warto wejść na górę Harun, gdzie znajduje się
grób Aarona, brata Mojżesza. Zabiera to 5 godzin czasu. Natomiast w 3 godziny można się wspiąć na Umm al-Bijara, biblijną górę Sela.

16. Ajn Musa – Źródło Mojżesza
Niedaleko Petry, tuż przed wjazdem z Ammanu do miejscowości Wadi
Musa, stoi przykryty trzema kopułami niewielki budynek, który wygląda jak
meczet, ale nie jest meczetem. W tym miejscu Mojżesz miał uderzyć laską
w skałę, z której wytrysnęła woda.
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