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A wy, 
za kogo mnie uważacie?

Mat. 16,15   Mk.  8,29

Imię: Jehoszua
Imię ojca: Józef
Imię matki: Miriam
Zajęcie: Rabbi

 „Albowiem dziecię urodziło się nam, syn jest 
nam dany”

Tak z pewnością mogli powiedzieć Józef  
i Miriam, gdy narodził się im syn pierworodny. 
I tu już pojawia się pierwsza wąptliwość: Mi-
riam – mogła tak powiedzieć – to zrozumiałe, 
ale Józef?  Przecież nie był ojcem według ciała. 
Ale prawo żydowskie mówi: „Jeżeli mężczyzna 
mówi: to jest mój syn, należy dać mu wiarę.” 
Skoro wiec Józef uznaje Jehoszuę za syna, to 
jest to jego syn.

BRIT MILA
Przymierze obrzezania (I Mojżeszowa 17,12)
Obowiązkiem żydowskich rodziców jest 

włączenie dziecka w Przymierze Abrahama. 
Następuje to przez obrzezanie. Ten znak na cie-
le jest znakiem wspólnoty nie tylko z narodem, 
ale przede wszystkim z Bogiem. 
„A gdy minęło osiem dni, aby obrzezano dzie-
cię, tedy nadano mu imię Jehoszua, jak je 
nazwał anioł, zanim się w żywocie poczęło” 
Łuk. 2,21

TWILA
Oczyszczenie  (III Mojżeszowa 12, 2-4)

Przez siedem dni po urodzeniu chłopca  
i przez czternaście dni po urodzeniu dziewczyn-
ki traktuje się matkę jako kobietę nieczystą  
w sensie rytualnym. Każda matka musia-
ła odczekać określoną ilość dni, zanim wolno 
jej było zanieść do Świątyni ofiarę całopalną  
i ofiarę za grzech, co oznaczało odzyskanie ry-
tualnej czystości.
„A gdy minęły dni oczyszczenia ich według 
zakonu Mojżeszowego, przywiedli je do Jero-
zolimy, aby je stawić przed Panem (...) I aby 
złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w 
zakonie Pańskim, parę synogarlic albo dwa 
gołąbki” Łuk. 2, 22 ; 24

PIDION HA BEN
Wykupienie pierworodnego syna 

( II Mojżeszowa 13,2)
Po trzydziestu dniach od urodzenia się 

dziecka odbywa się ceremonia wykupienia 
pierworodnego syna. Kapłan oznajmia o do-
konaniu wykupu i błogosławi syna błogosła-
wieństwem kapłańskim.
„A gdy minęły dni oczyszczenia według za-
konu Mojżeszowego, przywiedli je do Jerozo-
limy, aby je stawić przed Panem. Jak napisa-
no w zakonie Pańskim, iż każdy pierworodny 
syn będzie poświęcony Panu.” Łuk. 2, 22-23

BAR MICWA 
Syn Przykazania

Po ukończeniu trzynastu lat, a czasem nieco 
wcześniej, np ze względu na pielgrzymkę do 
Jerozolimy, z okazji któregoś ze świąt pielgrzy-
mich, żydowski chłopiec obchodził swoje świę-
to – Bar Micwa. Podczas tej uroczystości zostaje 
uznany za pełnoprawnego członka gminy ży-
dowskiej, po raz pierwszy komentuje publicznie 
tekst z Tory, a przede wszystkim staje się odpo-
wiedzialny za swoje czyny przed Bogiem.

„Gdy miał dwanaście lat, poszli do Jerozo-
limy na święto jak to było w zwyczaju (...).  
A po trzech dniach znaleźli go w Świątyni sie-
dzącego wpośród nauczycieli słuchającego 
i pytającego ich. A zdumiewali  się wszyscy, 
którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpo-
wiedziami” Łuk. 2, 42; 47

BEJT HA MIDRASZ
Świątynia

Jehoszua żył w czasach II Świątyni jero-
zolimskiej, tzn. odbudowanej po powrocie  
z niewoli babilońskiej. Oprócz Świątyni istnia-
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ły także synagogi (domy modlitwy) Synago-
ga nie zastępowała Świątyni w jej funkcjach 
ofiarniczych, a jedynie gromadziła Żydów na 
wspólnej modlitwie. Tam Żydzi czytali i ko-
mentowali Torę i Proroków.
„I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wycho-
wywał, i wszedł według zwyczaju swego  
w dzień szabatu do synagogi, i powstał aby 
czytać,.”  Łuk. 4, 16

PERUSZIM
Faryzeusze

Faryzeusz to ten, który ściśle przestrzega 
Prawo, a więc ten, który może powiedzieć: 
„Bo zaprawdę powiadam wam: dopóki nie 
przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, 
ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż 
wszystko to się stanie.” Mat. 5,18

W tym znaczeniu Jehoszua był faryzeuszem. 
Faryzeuszem doskonałym, przestrzegał i uczył 
przestrzegać Prawo. Przeciwstawiał się nato-
miast obłudnikom. Jako prawdziwy faryzeusz 
nie może znieść obłudy. Piętnuje innych nie za 
ich nauki, ale za ich uczynki.
„Wszystko więc cokolwiek by wam powie-
dzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według ich 
uczynków nie postępujcie.” Mat. 23,3

ABBA
Ojcze

Jehoszua wielokrotnie zwraca się do Boga: 
Abba – Ojcze. Spełnia w ten sposób żydowski 
nakaz niewymawiania imienia Boga, a jedno-
cześnie przywołuje przywilej nadany wszyst-
kim Izraelitom:
„Oto przyjdą z płaczem, a Ja wśród pociesze-
nia poprowadzę ich i zawiodę do strumieni 
wód drogą prostą, na której się nie potkną, 
gdyż jestem Ojcem dla Izraela.” (Jer. 31,9)

SZABAT
Sobota

Szabat – największe święto żydowskie, uczy-
nione przez Boga i poświęcone Bogu. Wierzący 
człowiek ma naśladować Stwórcę, m.in. przez 
powstrzymanie się w Szabat od wszelkiej pra-
cy
„I wszedł według zwyczaju swego w dzień 
szabatu do synagogi” Łuk. 4,16

AGADA 
opowieść

Jehoszua posługiwał się agadą, czyli nauką 
rabiniczną traktującą o sprawach wiary i mo-
ralności, odwołującą się do historii, folkloru  
i legend. 
„Aby się wypełniło, co powiedziano przez 
proroka, gdy mówił: otworzę w podobień-
stwach usta moje, wypowiem rzeczy ukryte 
od założenia świata.” Mat.  13,35

HALACHA
droga

Halacha rozstrzyga normy praktycznego po-
stępowania. Jehoszua często na pytania odpo-
wiadał, dając wykładnię znanych powszech-
nie kwestii.
„I stało się, że Jehoszua szedł w szabat przez 
zboża, a uczniowie jego w drodze zaczęli 
rwać kłosy. Wtedy rzekli do niego faryzeusze. 
Patrz! Czemu czynią w szabat to, czego czynić 
nie wolno? A On im rzekł: Czy nigdy nie czy-
taliście, co uczynił Dawid, kiedy był w po-
trzebie i był głodny, on i ci, którzy z nim byli? 
A jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, 
arcykapłana, i jadł chleby pokładne, które 
wolno spożywać tylko kapłanom, a które dał 
również tym, którzy z nim byli? Ponadto rzekł 
im: Szabat jest ustanowiony dla człowieka,  
a nie człowiek dla szabatu”. Mk. 2,23-27
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KOHEN
kapłan

Jehoszua uznawał autorytet kapłanów. 
Wielokrotnie mówił uzdrowionym 
„Idź, pokaż się kapłanowi” (Mk. 1,14; Łuk. 
5,14; Łuk. 17,14; Mat.8,4

MAZOT
maca

Zgodnie z obowiązującym zwyczajem macę 
spożywano w Święto Paschy zwane też świę-
tem przaśników.
„W pierwszym miesiącu, od wieczora czter-
nastego dnia tego miesiąca aż do wieczora 
dwudziestego pierwszego dnia będziecie  je-
dli przaśniki.”

Dlatego też naturalnym jest pytanie uczniów 
Jehoszuy:
„A w pierwszy dzień Przaśników przystą-
pili do Jehoszui uczniowie i zapytali: Gdzie 
chcesz, abyśmy ci przygotowali wieczerzę 
paschalną?” Mat. 26,17

MIDRASZ
 wyszukiwanie

Jest to sposób wyjaśniania tekstu biblijne-
go, wychodząc poza jego dosłowny sens. To 
właśnie dzięki takiemu objaśnianiu Tory Je-
hoszua uczynił judaizm religia uniwersalną.
„Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie 
będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod 
sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się 
gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd.” 
Mat. 5, 21-22

PESACH
Pascha

Święto upamiętniające wybawienie z nie-
woli egipskiej, obchodzone przez wszystkich 
Żydów. Jehoszua i jego uczniowie też święto-
wali w tym dniu:
„I uczynili uczniowie, jak im polecił Jehoszua, 
i przygotowali Paschę.” Mat. 26,19

COM
post

Żydowska religia nakazuje pościć w okre-
ślone dni, np. Jom Kippur. Ale post, który jest 
wyrzeczeniem, nie może być na pokaz. Je-
hoszua tak to komentuje:
„A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak ob-
łudnicy, szpecą bowiem twarze swoje, aby 
ludziom pokazać, że poszczą.” Mat 6,16

SZEMA ISRAEL 
Słuchaj Izraelu

Dla każdego Żyda najważniejszą modlitwą 
jest Szema Israel: „Słuchaj Izraelu! Pan jest Bo-
giem naszym. Pan Jedynie! Będziesz tedy mi-
łował Pana, Boga swego, z całego serca swego 
i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej”.

Dlatego też Jehoszua zapytany o najważ-
niejsze przykazania Żydów odpowiada słowa-
mi tej modlitwy:
„Pierwsze przykazania jest to: Słuchaj Izraelu! 
Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest.” Mk. 12,29

A TY ZA KOGO MNIE UWAŻASZ?

Edward Weiss


